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Acara TV atau radio yang Anda nikmati berasal dari stasiun
pemancar. Gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio dan TV, dapat
dikirim dan diterima melalui antena. Gambar di atas merupakan sebuah
Antena radio di bukit Eifel, Jerman, yang dapat dikemudikan. Antena
ini berfungsi mengirim sinyal dan menerima sinyal dari luar angkasa.

K ata Kunci

• Elektromagnetik • Sinar Gamma • Gelombang Radio • Ultraviolet
• Gelombang • Infra Merah • Hipotesis Maxwell • Spektrum

Sumber: Teleskop

Tujuan Pembelajaran

Gelombang
Elektromagnetik

Bab VIII

• Anda dapat mendiskripsikan gelombang elektromagnetik dan menjelaskan aplikasi
gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari
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Tsunami yang terjadi di Aceh merupakan hasil dari gerakan lempeng bumi.
Gerakan ini menyebabkan getaran yang energinya merambat ke permukaan air,
yang menyebabkan gelombang  sangat besar. Gelombang ini disebut gelombang
mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan
medium untuk perambatannya. Selain gelombang mekanik, terdapat gelombang
yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium, yaitu gelombang
elektromagnetik. Cahaya merupakan contoh gelombang elektromagnetik.

Untuk mengawali pembahasan gelombang elektromagnetik, terlebih dahulu
Anda harus tahu tentang Hipotesis Maxwell. Hipotesis ini yang melahirkan/
memunculkan gagasan baru tentang gelombang elektromagnetik. Keberhasilan
Maxwell dalam menemukan teori gelombang elektromagnetik membuka
cakrawala baru di dunia komunikasi.

A. Hipotesis Maxwell
Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama

lain. hal ini tampak pada gejala-gejala sebagai berikut.
1. Muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik disekitarnya,

yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulumb.
2. Arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan

magnet disekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum
Bio-Savart atau hukum Ampere.
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3. Perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang
dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh
hukum induksi Faraday.

Pada ketiga teori ini terdapat hubungan antara listrik dengan medan
magnet. Muatan listrik yang diam menghasilkan medan magnet. Muatan
listrik yang bergerak dapat menghasilkan medan magnetik. Perubahan
medan magnetik akan menghasilkan medan listrik.

Dinamo yang digerakkan dapat menghasilkan aliran listrik yang diguna-
kan untuk menyalakan lampu. Dinamo tersusun atas magnet dan lilitan
kawat di sekelilingnya. Ketika magnet bergerak di sekitar lilitan, maka
menyebabkan arus mengalir. Coba Anda amati jarum kompas yang didekat-
kan pada aliran listrik, jarum kompas akan menyimpang dari kedudukan
semula. Hal ini berarti jarum kompas mendapat gaya/tarikan magnet dari
kabel yang berarus listrik.

Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan
magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya perubahan
medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Adapun percobaan yang
digunakan Maxwell dalam hipotesanya adalah dua bolam isolator yang
diikat pada ujung pegas. Kedua bolam diberi muatan listrik berbeda, yaitu
muatan positif dan negatif. Perubahan listrik yang diberikan pada pegas
terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda pula.

Proses berantai dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang
berbentuk gelombang menjalar ke segala arah. Gelombang ini disebut
gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat berupa cahaya gelombang
radio, sinar-X,  sinar gamma atau yang lainnya. Hal ini dapat diilustrasikan
sebagai bak air yang tenang diberi sentuhan sedikit, maka terjadi gelombang
menyebar ke segala arah. Gelombang elektromagnetik tersusun atas peram-
batan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu
sama lain. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 8.1 (a) Gelombang air, (b) Gelombang elektromagnetik

Menurut perhitungan Maxwell, kecepatan perambatan gelombang
elektromagnetik hanya bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas
listrik ( o� ) dan permeabilitas magnet ( o� ). Secara matematis dapat ditulis
sebagai berikut.

medan listrik

medan magnetik arah rambat
gelombang

E

B
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Anda ketahui bahwa, nilai o�  sebesar  8,85 × 10–12 C2/Nm2 dan nilai

o�  sebesar 12,60 x 10–6 wb/Am. Jika kedua nilai ini Anda masukkan ke
persamaan di atas, maka diperoleh nilai kecepatan gelombang
elektromagnetik sebesar 3 × 1018 m/s. Besar kecepatan ini sama dengan
besar kecepatan perambatan cahaya di ruang hampa.

Diskusikan dengan teman sebangku Anda  hal-hal berikut!
1. Apa yangdimaksud dengan gelombang elektromagnetik?
2. Sebutkan contoh-contoh gelombang elektromagnetik yang ada

di sekitar Anda!
3. Buktikan bahwa satuan cepat rambat gelombang elektromagnetik

adalah meter per sekon (ms-1)!
Buatlah kesimpulan dari diskusi tersebut dan kumpulkan di meja guru!

B. Sifat dan Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Sebagaimana gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik juga

memiliki sifat yang kurang lebih hampir sama. Adapun sifat dari gelombang
elektromagnetik, antara lain, dapat merambat di ruang hampa, merupakan
gelombang transversal, mengalami pemantulan (refleksi), mengalami pem-
biasan(refraksi), mengalami interferensi, mengalami lenturan (difraksi),  dan
arah rambatannya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet.

Cahaya, gelombang radio, sinar-X, dan sinar gamma adalah contoh dari
gelombang elektromagnetik. Berbagai jenis gelombang elektromagnetik
tersebut hanya berbeda dalam frekuensi dan panjang gelombangnya.
Hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelom-
bang dinyatakan sebagai berikut.

      c f �� �

Keterangan:
c : kecepatan perambatan gelombang (m/s)
f : frekuensi gelombang (Hz)

� : panjang gelombang (m)



225Gelombang Elektromagnetik

Perbedaan interval/jarak panjang gelombang dan frekuensi
gelombang yang disusun dalam bentuk tabel panjang gelombang dan
frekuensi secara berurutan disebut spektrum gelombang elektromagnetik.
Gelombang radio memiliki frekuensi terendah, sedangkan sinar gamma
memiliki frekuensi tertinggi. Perhatikan Gambar 8.2 dan Tabel 8.1 berikut!

Gambar 8.2 Spektrum gelombang elektromagnetik.

Tabel 8.1 Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Sumber: Fisika, Kane & Sternheim, 1991.
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S oal Kompetensi 8.1

1. Sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 600 kHz
dan 90 MHz. Berapa panjang gelombang siaran yang diterima
pesawat radio?
Diketahui : a. f1 = 600  kHz =  6 × 105  Hz

b. f2 = 90 MHz =  9 × 107  Hz
Ditanyakan : a. 1�  = ...?

b. 2�  = ...?
Jawab :

a. 1� = 
1

c
f

 = 
8

5

3 10
6 10
�

�
 = 500 m

b. 2� = 
2

c
f

 = 
8

7

3 10
9 10
�

�
 = 3,3 m

2. Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang
hampa dengan kecepatan 3 × 108 m/s. Jika panjang gelombangnya
30 m, maka tentukan frekuensi gelombang tersebut?
Diketahui : a. c = 3 × 108 m/s

b. �= 30 m/s
Ditanyakan : f = ... ?
Jawab :

f = 
c
�

= 
83 10

30
�

= 10 7 Hz

1. Bagaimana sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik?
2. Radio Q memiliki  frekuensi 92,3 mHz, tentukan panjang gelom-

bangnya?
3. Sebutkan perbedaan  antara gelombang elektromagnetik dengan

gelombang mekanik!

Contoh 8.1



227Gelombang Elektromagnetik

T k hoo
James Clerk Maxwell

(1831 – 1879)

James Clerk Maxwell dianggap ilmuwan
terbesar antara zaman Isaac Newton  dengan
Albert Einstien. Maxwell dilahirkan di Edin-
burg, Skotlandia. Pada tahun 1856, ia  meneri-
ma posisi sebagai professor alam di sebuah
perguruan tinggi di Aberdeen.

Maxwell mempelajari cincin Saturnus dari
tahun 1856 -1859. Ia menyatakan bahwa
cincin tersebut terdiri atas partikel-partikel
padat yang sangat banyak. Kalkulasi-

kalkulasi tentang partikel kecil dalam cincin Saturnus tersebut
memberinya keterampilan untuk menangani gerakan acak molekul
dalam gas. Dialah yang menggabungkan teori atom dengan teori
kinetik panas untuk menghasilkan teori kinetik gas.

Setelah menjabat  sebagai profesor di King’s College, London,
selama lima tahun, Maxwell pensiun dan kembali ditempat asalnya
untuk bereksperimen dengan gas dan berupaya memecahkan
masalah elektromagnetik. Maxwell menerbitkan teori-teori dan te-
muan-temuan awalnya dalam Perception of Colour pada tahun 1860,
dan Theory of Heat pada tahun 1871. Dalam Treatise on Electricity and
Magnetsm (1873), Maxwell mengembangkan empat persamaan ring-
kas yang menunjukkan bagaimana listrik dan magnetik menjadi satu
sebagai elektromagnetik. Semua hukum listrik dan magnetik yang
sebelumnya dikenal, bisa di ambil dari empat persamaan tersebut.
Persamaan-persamaan Maxwelllah yang meramalkan keberadaan
spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik menyatakan
bahwa cahaya tampak hanyalah bagian kecil darinya.

Teori ini mengilhami Heinrich Hertz menemukan gelombang
radio. Persamaan-persamaan Maxwell di anggap sebagai perkem-
bangan terpenting dalam fisika tahun 1800-an karena menunjukkan
bahwa cahaya terdiri atas gelombang elektromagnetik. Maxwell
meninggal pada usia 49 tahun, dan tidak mendapatkan penghormatan
publik atas karyanya. Namun, para ilmuwan mengakui kecerdasan
dan sumbangsih Maxwell di dunia ilmu pengetahuan.

(Dikutip seperlunya dari, 100 Ilmuwan, John Hudson Tiner,2005)

Sumber: Jendela Iptek, Cahaya
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C. Karakteristik dan Aplikasi Gelombang Elektro-
magnetik

Spektrum gelombang elektromagnetik tampak memiliki warna yang
berbeda-beda. Warna ini disebabkan perbedaan frekuensi gelombang. Ber-
dasarkan frekuensi gelombang inilah dapat diketahui sifat/karakteristik
gelombang. Rentang frekuensi tertinggi (sinar gamma) hingga frekuensi
rendah (radio) serta aplikasi setiap spektrum gelombang elektronik adalah
sebagai berikut.

1. Gelombang Sinar Gamma
Sinar gamma merupakan gelombang elek-

tromagnetik yang mempunyai frekuensi
tertinggi dalam spektrum gelombang elektro-
magnetik, yaitu antara 1020Hz sampai 1025 Hz.
Panjang gelombangnya berkisar antara 10–5
nm sampai 0,1 nm. Sinar gamma berasal dari
radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang
tidak stabil dalam waktu reaksi inti. Sinar
gamma memiliki daya tembus yang sangat
kuat, sehingga mampu menembus logam yang
memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika
diserap pada jaringan hidup, sinar gamma
akan menyebabkan efek yang serius seperti
mandul dan kanker.

2. Sinar-X
Sinar-X mempunyai frekuensi antara 1016Hz sampai 1020 Hz. Panjang

gelombangnya 10–11 sampai 10–8 m. Sinar –X ditemukan oleh Wilhelm
Conrad Rontgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya sinar-X juga
disebut sinar rontgen. Sinar-X dihasilkan dari elektron-elektron yang
terletak di bagian dalam kulit elektron atom atau dapat dihasilkan dari
elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Sinar-X banyak
dimanfaatkan dalam bidang kedokteran seperti untuk memotret
kedudukan tulang, dan bidang industri dimanfaatkan untuk menganalisis
struktur kristal.

Sinar-X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Sinar ini mampu
menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Pemeriksaan
anggota tubuh dengan sinar-X tidak boleh terlalu lama, karena
membahayakan.

Gambar 8.3 Bom atom meman-
carkan sinar gamma.

Sumber: Tempo 27 Des–2 Jan 2005
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Gambar 8.4 (a) Cara kerja sinar-X dan (b) Sinar-X digunakan untuk memotret tulang.

3. Sinar Ultraviolet
Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mem-

punyai frekuensi antara 1015 Hz sampai dengan 1016 Hz. Panjang gelom-
bangnya antara 10 nm sampai 100 nm. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom
dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi
sinar matahari.

Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang
badan Anda menghasilkan vitamin D . Secara khusus, sinar ultra violet juga
dapat diaplikasikan untuk membunuh kuman. Lampu yang menghasilkan
sinar seperti itu digunakan dalam perawatan medis. Sinar ultraviolet juga
dimanfaatkan dalam bidang perbankan, yaitu untuk memeriksa apakah
tanda tangan Anda di slip penarikan uang sama dengan tanda tangan dalam
buku tabungan.

4. Cahaya atau Sinar Tampak
Cahaya atau sinar tampak mempunyai frekuensi sekitar 1015 Hz.  Panjang

gelombangnya antara 400 nm sampai 800 nm. Mata manusia sangat peka
terhadap radiasi sinar tersebut, sehingga cahaya atau sinar tampak sangat
membantu penglihatan manusia.

Kamera televisi

Cahaya dari layar

Layar pijar

Sinar X Pasien

Elektron ditembakkan
ke sasaran

Sasaran berputar menghentikan elektron
yang membuatnya kepanasan

Tabung sinar-X
Sumber: Jendela Iptek, Teknologi
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Gambar 8.6 Remote kontrol meng-
gunakan sinar infra merah.

Sumber: Foto Haryana

Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum ber-
sesuaian dengan cahaya violet (ungu) dan yang terpanjang bersesuaian
dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak di antara kedua batas
tersebut. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 8.2 Spektrum, Panjang, dan Frekuensi Gelombang

Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser
dalam serat optik pada bidang telekomunikasi.

5. Sinar Infra Merah
Sinar infra merah mempunyai frekuensi

antara 1011 Hz sampai 1014 Hz. Panjang
gelombangnya lebih panjang/besar dari
pada sinar tampak. Frekuensi gelombang
ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron
pada suatu atom atau bahan yang dapat
memancarkan gelombang elektromagnetik
pada frekuensi khas.

Di bidang kedokteran, radiasi infra-
merah diaplikasikan sebagai terapi medis
seperti penyembuhan penyakit encok dan terapi saraf. Pada bidang militer,
dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap

       Gambar 8.5 Pelangi merupakan cahaya tampak.
Sumber: Fotomedia

Merah
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Ungu

Spektrum Cahaya

6.200 – 7.800
5.900 – 6.200
5.700 – 5.970
4.920 – 5.770
4.550 – 4.950
3.900 – 4.550

4,82 – 4,60
5,03 – 4,82
5,20 – 5,03
6,10 – 5,20
6,59 – 6,10
7,69 – 6,59

Panjang Gelombang Frekuensi (x1014Hz)
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atau berkabut. Hal ini mungkin karena sinar infra merah tidak banyak
dihamburkan oleh partikel udara. Selain itu, sinar infra merah dibidang
militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun
terhalang oleh kabut atau awan. Di bidang elektronika, infra merah
dimanfaatkan pada remote kontrol peralatan elektronik seperti TV dan
VCD. Unit kontrol berkomunikasi dengan peralatan elektronik melalui
reaksi yang dihasilkan oleh dioda pancar cahaya (LED).

6. Radar atau Gelombang Mikro
Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan fre-

kuensi sekitar 1010 Hz. Panjang gelombangnya kira-kira 3 mm. Gelombang
mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar (radio detection and ranging).

Gelombang radar diaplikasikan untuk
mendeteksi suatu objek, memandu pendara-
tan pesawat terbang, membantu pengamatan
di kapal laut dan pesawat terbang pada
malam hari atau cuaca kabut, serta untuk
menentukan arah dan posisi yang tepat.
Misalnya, jika radar memancarkan gelom-
bang mikro mengenai benda, maka gelom-
bang mikro akan memantul kembali ke radar.
Selang waktu antara pemancaran dan peneri-
maan radar adalah ,t� kecepatan perambatan radar c, maka jarak sasaran
dari pemancar radar dapat ditentukan dengan persamaan berikut.

2
t

s c
�

� �

Keterangan:
s : jarak sasaran dari pemancar radar (m)
c : kecepatan perambatan radar (m/s)

t� : selang waktu dipancarkan dan diterima radar(s)

Melalui antena sebuah radar pesawat terbang, dipancarkan pulsa
gelombang radar. Pulsa gelombang yang pertama dipancarkan,
diterima kembali oleh antena pesawat setelah 2 × 10-4 s. Berapa jarak
objek dari pesawat?
Diketahui : a. t�  = 2 × 10–4  s

b. c = 3 . 10 8 m/s
Ditanyakan : s = .... ?

Gambar 8.7 Radar
Sumber: Encarta Encyclopedia

Contoh 8.2
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s =  
2
t

c
�

�

= 
-4

8 2 × 10
(3 × 10 )

2
= 30 km

7. Gelombang Radio dan Televisi
Gelombang radio mempunyai frekuensi antara 104 Hz sampai 109  Hz.

Gelombang televisi frekuensinya sedikit lebih tinggi dari gelombang radio.
Gelombang ini diaplikasikan sebagai alat komunikasi, sebagai pembawa
informasi dari satu tempat ke tempat lain.

a. Gelombang Radio AM
Informasi yang dipancarkan oleh antena yang berupa suara dibawa

gelombang radio berupa perubahan amplitudo yang disebut amplitudo
modulasi (AM). Gelombang AM mempunyai frekuensi antara 10 4 Hz sampai
10 7 Hz. Gelombang tersebut memiliki sifat mudah dipantulkan oleh lapisan
ionosfer bumi, sehingga mampu mencapai jangkauan yang sangat jauh dari
stasiun pemancar radio. Kelemahan gelombang radio AM adalah sering
terganggu oleh gejala kelistrikan di udara, sehingga gelombang yang
ditangkap pesawat radio kadang terdengar berisik.

b. Gelombang Radio FM
Gelombang radio FM dan mempunyai frekuensi sekitar 108 Hz. Radio FM

menggunakan gelombang ini sebagai pembawa berita/informasi. Informasi
dibawa dengan cara  frekuensi modulasi (FM).

Pemancar FM lebih jernih jika dibandingkan dengan pemancar AM. Hal
ini dikarenakan gelombang radio FM tidak terpengaruh oleh gejala kelis-
trikan di udara. Gelombang radio FM tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer
bumi, sehingga tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh di
permukaan bumi. Supaya jangkauan gelombang jauh diperlukan stasiun
penghubung (relai), yang ditempatkan di satelit atau di permukaan bumi.

c. Gelombang Televisi
Gelombang televisi lebih tinggi frekuensinya dari gelombang radio FM.

Sebagaimana gelombang radio FM, gelombang televisi membawa informasi
gambar dan suara. Gelombang ini tidak dipantulkan oleh ionosfer bumi,
sehingga diperlukan penghubung dengan satelit atau di permukaan bumi
untuk tempat yang sangat jauh.
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I nfo Kita

K olom Ilmuwan

S oal Kompetensi 8.2

1. Apa dan bagaimana spektrum dari gelombang elektromagnetik?
2. Sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 60 kHz

dan 9,0 MHz. Pada panjang gelombang berapakah siaran tersebut
dapat ditangkap dengan pesawat radio?

Buatlah Kliping tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik
dari majalah, surat kabar harian, atau artikel di internet. Buatlah se-
buah kesimpulan di akhir kliping tersebut. Kumpulkan kliping Anda
di meja guru!

Makin Murah dengan Komunikasi Optik

Serat optik sangat penting dalam bidang
komunikasi. Karena bisa menjadi alternatif
selain kabel dan kawat tembaga. Kini di
berbagai tempat. Serat kaca tipis menggantikan
kabel tembaga yang besar dan mahal untuk
membawa ribuan sambungan telepon secara
simultan. Di sebagian besar pesawat udara.

Sinyal kendali diberikan pilot kepada permukaan kendali dengan
peralatan yang menggunakan serat optik. Sinyal berjalan dalam
modulasi sinar laser. Tidak seperti listrik, cahaya tidak dipengaruhi
temperatur dan perubahan medan magnet, sehingga sinyal tersebut
lebih jelas di terima. Selain itu, sangat kecil kemungkinannya untuk
ditangkap oleh pihak mata-mata/musuh. Serat optik pertama kali
diteliti pada tahun 1966.

(Dikutip seperlunya dari Agus Tanggoro, Bambang Ruwanto, 2004)

Sumber: Encarta Encyclopedia
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P e l a t i h a n

Rangkuman

1. Hipotesis Maxwell adalah  perubahan medan magnet pada dinamo
dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya perubahan medan
listrik dapat menimbulkan medan magnet.

2. Cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat
rambat cahaya di ruang hamba yang besarnya 3 × 108 m/s.

3. Kelebihan gelombang elektromagnetik adalah dapat merambat di
ruang hampa, merupakan gelombang trasversal, mengalami pe-
mantulan (refleksi), mengalami pembiasan (refraksi), mengalami
interferensi, mengalami lenturan (difraksi),  dan arah rambatannya
tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet.

4. Hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang

gelombang adalah       c f �� � .

5. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang berfrekruensi
terkecil sampai yang terbesar adalah gelombang radio, gelombang
televisi, gelombang radar/mikro, sinar infra merah, cahaya tampak,
sinar ultraviolet, sinar-X, dan sinar gamma.

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan huruf a, b, c, d, dan e
di dalam buku tugas Anda!

1. Perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan
magnet menghasilkan medan listrik, pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. James Clerk Maxwell
b. Hertz
c. Zeeman
d. Stark
e. Planck

2. Gelombang elektromagnetik terdiri atas  ... yang saling tegak lurus.
a. gelombang transversal dan medan magnet
b. gelombang medan magnet dan gelombang medan listrik
c. gelombang longitudinal dan transversal
d. gelombang transversal dan medan listrik
e. gelombang listrik dan longitudinal



235Gelombang Elektromagnetik

3. Satuan dari emisivitas listrik ( �� ) adalah 
2

2

c
Nm

.  Satuan �� adalah ....

a. NA
b. 1NA�

c. 2NA�

d. 2NA A�

e. 2 2N A�

4. Sinar  yang tidak termasuk gelombang elektromagnetik adalah ....
a. sinar-X
b. sinar gamma
c. sinar beta
d. sinar infra merah
e. sinar ultraviolet

5. Spektrum cahaya atau sinar tampak yang mempunyai frekuensi terkecil
adalah ....
a. ungu
b. biru
c. hijau
d. kuning
e. merah

6. Hubungan kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang yang
benar adalah ....

a.
f
c

� �

b. f
c
�

�

c. c
f
�

�

d. c = f × �

e.
f

c
�

�

7. Panjang gelombang radio yang memiliki frekuensinya 105 Hz  adalah ....
a. 36 m
b. 3.600 m
c. 300 m
d. 3.000 m
e. 3 m
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8 . Jika panjang gelombang televisi adalah 6 meter, maka frekuensinya adalah ....
a. 6 × 10 5 Hz
b. 6 × 10 6 Hz
c. 5 × 10 5 Hz
d. 5 × 106 Hz
e. 5 × 10–5 Hz

9. Frekuensi sinar ultraviolet adalah ....
a. 1020 Hz
b. 1018 Hz
c. 1015 Hz
d. 1011 Hz
e. 1014 Hz

10. Panjang gelombang cahaya tampak yang paling panjang adalah ....
a. jingga
b. merah
c. hijau
d. kuning
e. ungu

B. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!
1. Jelaskan pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik!
2. Sebuah pesawat yang dilengkapi radar mendeteksi adanya pesawat lain yang

terbang sejajar. Waktu yang diperlukan gelombang radar bolak-balik adalah
10-6 sekon. Berapa jarak kedua pesawat tersebut!

3. Sebutkan keunggulan dan kelemahan masing-masing gelombang radio AM
dan FM!

4. Dua buah pesawat berjarak 5 km. Salah satu pesawat mengeluarkan
gelombang radar. Setelah berapa sekon pesawat menerima gelombang pantul
radar?

5. Sebuah pemancar FM bekerja pada frekuensi 120 MHz. Berapakah panjang
gelombang yang dipancarkan oleh pemancar radio tersebut?
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A. Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan huruf a, b, c, d, atau e
di dalam buku tugas Anda!

1. Roni mempunyai titik dekat 50 cm dan titik jauh di tak terhingga. Agar
dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, maka kacamata yang
harus dipakai Roni harus berkekuatan ….
a. -0,33 dioptri d. 2 dioptri
b. 0,33 dioptri e. 3,33 dioptri
c. 1,33 dioptri

2. Jarak titik api objektif dan okuler suatu mikroskop adalah 1,5 cm dan 5 cm.
Suatu benda yang diamati terletak 5/3 cm di bawah lensa objektif. Mata
normal yang memiliki titik dekat 25 cm mengamati mikroskop dan
berakomodasi pada jarak 45 cm. Perbesaran mikroskop adalah ….
a. 10 kali d. 40 kali
b. 20 kali e. 50 kali
c. 30 kali

3. Jarak titik api objektif dan okuler sebuah mikroskop berturut-turut adalah
1,8 cm dan 6 cm. Wawan mengamati mikroorganisme menggunakan
mikroskop ini dengan tidak berakomodasi. Jika jarak antara objektif dan
okuler 24 cm, maka jarak mikroorganisme dengan lensa objektif adalah
….
a. 1 cm d. 4 cm
b. 2 cm e. 5 cm
c. 3 cm

4. Sebuah lensa cembung dobel (double convex) tipis mempunyai jari-jari
kelengkungan sebesar 40 cm dan dibuat dari kaca (n = 1,65). Panjang fokus
lensa tersebut adalah ….
a. 20 cm d. 31 cm
b. 25 cm e. 36 cm
c. 26 cm

Pelatihan Ulangan
Semester Genap
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5 . Pada penggunaan lup dalam waktu yang lama, sebaiknya benda diletakkan
di ….
a. di belakang lensa
b. di titik apinya
c. pada jarak baca normal
d. di antara jarak baca dan titik apinya
e. di antara titik api dan lensa

6 . Sebatang  lilin  setinggi  5 cm ditempatkan di depan cermin cekung sejauh
20 cm. Jika jarak fokus lensa tersebut sebesar 15 cm, maka ukuran bayangan
lilin adalah ….
a. 11  cm d. 14 cm
b. 12 cm e. 15 cm
c. 13 cm

7. Jika api kompor diperbesar pada saat air yang ditumpangkan di atasnya
sedang mendidih, maka ….
a. suhu air tetap
b. kecepatan air mendidih bertambah
c. suhu air bertambah
d. kecepatan air mendidih tetap
e. air terbakar

8 . Panjang sebuah batang logam pada suhu 25° C adalah 100 cm. Jika
koefisien muai panjang logam 1,33 × 10-5 /° C, maka panjang batang pada
suhu 100° C adalah ….
a. 100 cm d. 100,3 cm
b. 100,1 cm e. 100,4 cm
c. 100,2 cm

9. Suatu gas memiliki volume 100 cm3 pada temperatur 0° C dan tekanan
1 atm. Jika temperatur dinaikkan menjadi 50° C dan tekanan menjadi
2 atm, maka volume gas tersebut menjadi ….
a. 45,5 cm3 d. 59,2 cm3

b. 44,5 cm3 e. 38,4 cm3

c. 35,5 cm3

10. Kalor jenis es 0,5 kal/g °C, kalor lebur es 80 kal/g, dan kalor jenis air 1 kal/g °C.
Setengah kilogram es bersuhu -20° C dicampur dengan sejumlah air yang
bersuhu 20° C, sehingga mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya dan
bersuhu 0° C. Massa air mula-mula adalah ….
a. 1 kg d. 2,5 kg
b. 1,25 kg e. 3,25 kg
c. 2,25 kg
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11. Sebatang besi bermassa 1 kg memiliki suhu 20° C. Suhu besi dinaikkan
menjadi 30° C dengan sebuah pemanas listrik berdaya 1 kW. Jika efisiensi
pemanas 100% dan waktu yang diperlukan 20 sekon, maka kapasitas kalor
besi adalah ….
a. 1.000 J/°C d. 1.800 J/°C
b. 1.200 J/°C e. 2.000 J/°C
c. 1.500 J/°C

12. Perhatikan gambar di samping! Bila I
adalah kuat arus listrik yang melalui
hambatan 8 ohm, maka besarnya kuat
arus  listrik  yang  melewati hambatan
5 ohm adalah ….
a. I
b. 2I
c. 3I
d. 4I
e. 5I

13. Jika air 100 g dengan suhu 100° C dicampur dengan air 200 g yang suhunya
10 ° C, maka suhu akhir campuran tersebut adalah ….
a. 70° C d. 45° C
b. 67° C e. 40° C
c. 55° C

14. Dua buah resistor sama besar terhubung secara seri dengan sebuah baterai,
ternyata daya total yang terdisipasi sebesar 20 W. Jika kedua resistor tersebut
dihubungkan  secara  pararel, maka besar daya total yang terdisipasi ada-
lah ….
a. 70 W d. 100 W
b. 80 W e. 110 W
c. 90 W

15. Sebuah kawat tembaga dipotong menjadi sepuluh bagian yang sama
panjangnya. Kesepuluh kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara
pararel. Hambatan kombinasi pararel kesepuluh kawat tembaga tersebut
jika dinyatakan dalam hambatan kawat tembaga yang belum dipotong tadi
adalah ….
a. 1/100 kalinya d. 10 kalinya
b. 1/10 kalinya e. 100 kalinya
c. 1 kalinya

16. Jika lampu pijar yang berukuran 60 W/220 V di pasang pada tegangan 110 V,
maka daya lampu pijar tersebut adalah ….
a. 60 W d. 50 W
b. 45 W e. 80 W
c. 45 W

5

8 4 E

12
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17. Perhatikan gambar di samping!
Beda potensial antara kedua ujung
resistor 4 ohm adalah  ….
a. 0,5 V
b. 1 V
c. 1,5 V
d. 2 V
e. 2,5 V

18. Sebuah  tong besi  (koefisien  muai  panjang  besi  12 × 106 /° C) bervolume
70 liter diisi minyak sampai penuh (koefisien muai volume minyak 950 × 106/° C)
dan diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20° C.
Pada siang hari suhu naik menjadi 40° C, sehingga minyak memuai.
Banyaknya minyak yang tumpah adalah ….
a. 1,28 liter d. 0,5 liter
b. 1 liter e. 0,28 liter
c. 1,5 liter

19. Hambatan jenis kawat penghantar bergantung pada …
a. luas penampang kawat d. panjang kawat
b. beda potensial kawat e. jenis kawat
c. hambatan kawat

20. Sebuah bola lampu berukuran 90 W/30 V. Jika hendak dipasang pada sumber
tegangan 120 V dengan daya tetap, maka lampu tersebut harus dirangkai
seri dengan hambatan sebesar ….
a. 10 ohm d. 40 ohm
b. 20 ohm e. 50 ohm
c. 30 ohm

21. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebear 500 W denga tegangan 110 V.
Jika untuk penerangan keluarga tersebut menggunakan lampu berukuran
100 W/220 V,  maka  jumlah maksimum lampu  yang  bisa  dipasang ada-
lah ….
a. 10 buah d. 40 buah
b. 20 buah e. 50 buah
c. 30 buah

22. Mata manusia peka terhadap  cahaya tampak yang memiliki panjang
gelombang antara ….
a. 400 nm – 800 nm d. 300 nm – 400 nm
b. 600 nm – 900 nm e. 100 nm – 200 nm
c. 200 nm – 300 nm

23. Satuan daya listrik dapat dinyatakan dalam ….
a. A2 d. VA

b.
Nm
V e. VC

c. AC-1

16
12,5 v

5 

8

1

3

4
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24. Untuk memotret keadaan tulang dalam tubuh digunakan ….
a. sinar tampak d. ultraviolet
b. sinar gamma e. inframerah
c. sinar-X

25. Sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 V
mengalirkan arus 0,5 A. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian sama
panjang dan dihubungkan pararel satu sama lain ke baterai, maka kuat
arus yang mengalir sekaranga adalah ….
a. 12 A d. 0,5 A
b. 6 A e. 0,25 A
c. 2 A

26. Keunggulan gelombang radio FM dari gelombang radio AM adalah ….
a. jangkauan lebih jauh
b. dipantulkan ionosfer
c. merupakan gelombang longitudinal
d. sebagai pembawa informasi
e. gelombangnya diterima lebih jernih

27. Sebuah aki mempunyai ggl 12 V dan hambatan dalam 0,1 ohm. Jika aki diisi
dengan arus 20A, maka tegangan antara kedua terminalnya adalah ….
a. 10 V d. 13 V
b. 11 V e. 14 V
c. 12 V

28. Sebuah pesawat tempur memancarkan pulsa gelombang radar, 4 sekon
kemudian gelombang pantul diterima. Hal ini menunjukkan terdapat benda
dari pesawat sejauh ….
a. 12 × 108 m d. 6 × 108 m
b. 12 × 105 m e. 7,5 × 108 m
c. 6 × 105 m

29. Sebuah pemancar stasiun TV bekerja pada frekuensi 1,5 MHz. Jika cepat
rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s,
maka panjang gelombang TV tersebut adalah ….
a. 4,5 × 108 m d. 2 × 102 m
b. 2 × 105 m e. 2,5 × 102 m
c. 1,5 × 102 m

30. Foto-foto sinar-X yang digunakan para dokter gigi umumnya diambil pada
saat mesin sinar-X beroperasi dengan elektron dipercepat pada tegangan
sekitar ….
a. 250 nm d. 0,25 nm
b. 25 nm e. 0,025 nm
c. 2,5 nm
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B. Jawablah soal-soal berikut dengan benar!

1. Sebuah  miskroskop  mempunyai  panjang  tabung  21,4  cm, fokus  objektif
4 mm, dan fokus okuler 5 cm. Untuk mendapatkan bayangan yang jelas
dengan mata tak berakomodasi, maka tentukan jarak benda dengan lensa
objektif!

2. Sebuah pesawat pengintai yang dilengkapi radar mendeteksi musuh yang
terbang mendekatinya. Jika waktu yang diperlukan gelombang radar pada
saat dipancarkan sampai diterima kembali adalah 5 × 10-5 sekon, maka
tentukan jarak pesawat musuh tersebut!

3 . Robert memiliki titik dekat 50 cm di depan lensa matanya. Agar dapat
membaca pada jarak normal (25 cm), maka tentukan kekuatan kacamata
yang harus dipakai Robert?

4 . Sebuah lempeng berbentuk persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan
lebar 28 cm terbuat dari aluminium. Jika suhu lempeng tersebut dinaikkan
sebesar 100° C, maka tentukan luas lempeng tersebut! (koefisien muai
panjang aluminium = 2,4 × 10-5/°C)

5. Sebuah lampu mercuri memancarkan gelombang elektromagnetik dengan

laju energi rata-rata tiap satuan luas sebesar 
5 224 10 watt/m . Tentukan

besarnya medan magnetik maksimum lampu tersebut!
6. Sebongkah es yang bersuhu -10° C dipanasi hingga tepa menjadi uap pada

titik didihnya (100° C). Jika massa es 30 g, maka tentukan jumlah kalor yang
diperlukan! (kalor jeis es = 0,5 kal/g °C, kalor lebur es = 80 kal/g, titik lebur
es = 0° C, dan kalor uap air = 540 kal/g)

7. Sebutkan perbedaan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik!
8. Sebuah kompor listrik yang dayanya 500 W dan daya gunanya 40%

digunakan untuk memanaskan I liter air yang suhu awalnya 20° C. Jika kalor
jenis air adalah 4 J/g °C, maka tentukan suhu air setelah 15 menit!

9 . Di sebuah pabrik digunakan sinar laser untuk membuat lubang pada
kepingan logam. Intensitas rata-rata sinar adalah 1,23 × 109 J/m2s.
Tentukan nilai maksimum medan listrik dan medan magnetiknya!

10. Sebuah galvanometer yang hambatannya 50 ohm akan mengalami
simpangan maksimum jika dilalui arus 0,01 A. Agar dapat digunakan untuk
mengukur tegangan hingga 100 V, maka tentukan hambatan muka yang
harus dipasang pada galvanometer tersebut!
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Bab I
A. Pilihan Ganda
2. d
4. c
6. c
8. a
10. b
12.  c
14. a

B. Essay
2. Kebijakan guru
4. 50 N

Bab II
A. Pilihan Ganda
2. b
4. c
6. b
8. e
10. e

B. Essay
2. 193 m
4. 50 km

Bab III
A. Pilihan Ganda
2. b
4. a
6. b
8. c
10. c

B. Essay
2. 25,08 ms-2

4. 0,0027 ms-2

Bab IV
A. Pilihan Ganda
2. b
4. e
6. a
8. e
10. e

B. Essay
2. 4720 N
4. 6.600 N

Pelatihan Semester Gasal
A. Pilihan Ganda
2. b
4. a
6. a
8. d
10. c
12. b
14. b
16. e
18. c
20. c
22. d
24. a
26. e
28. c
30. d

B. Essay
2. 1,6 m/s2 dan 0,8 m/s2

4. (a) 24 m/s (b)8832 m
6. 332 m dan 104,4 km/jam
8. 7,6 × 103 m/s dan 8,4 m/s2

10. 25°

Kunci Jawaban
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Bab V
A. Pilihan Ganda
2. a
4. c
6. b
8. c
10. d

B. Essay
2. 167,67 kali dan 166, 67 kali167,67

kali dan 166, 67 kali
4. 5 kali

Bab VI
A. Pilihan Ganda
2. c
4. d
6. b
8. b
10. b

B. Essay
2. k= 2 × 10-4 kal/cms°C
4. 230,73 J/s

Bab VII
A. Pilihan Ganda
2. a
4. b
6. b
8. d

B. Essay
4. a. 4,05 kWh dan b. Rp.405,00

Bab VIII

A. Pilihan Ganda
2. b
4. c
6. e
8. c
10. b

B. Essay
2. 150 m
4. 3,3 x 10-5 sekon

Pelatihan Semester Genap
A. Pilihan Ganda
2. e
4. d
6. e
8. b
10. c
12. c
14. b
16. b
18. a
20. c
22. a
24. c
26. e
28. d
30. e

B. Essay
2. 7,5 km
4. 422,016 cm2

6. 21750 kal
8. 65° C
10. 9950 ohm


