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Apakah kalian sering mendengarkan radio atau menonton televisi?
Sebenarnya radio dan televisi dapat kalian dengar dan lihat karena
adanya gelombang yang sampai ke mata dan telinga kalian yang di-

pancarkan dari stasiun pemancar. Bagaimana gelombang itu dapat membawa
berita dan suara kepada kalian? Dan bagaimanakah bentuk gelombang itu?
Untuk mengetahuinya ikutilah uraian berikut ini.
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Di SMP kalian pernah mempelajari gelombang
mekanik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya
memerlukan medium, misalnya gelombang pada tali,
gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Pada
bab ini, kita akan mempelajari konsep gelombang elektro-
magnetik, yaitu gelombang yang di dalam perambatannya
tidak memerlukan medium. Dengan kata lain, gelombang
elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa.

Prediksi teoritis mengenai gelombang elektromagnetik
merupakan hasil karya fisikawan Skotlandia bernama
James Clerk Maxwell (1831 - 1879), dalam sebuah teori
yang menggabungkan seluruh fenomena kelistrikan dan
kemagnetan.

Pengembangan teori elektromagnetik pada awal abad
ke-19 oleh Oersted dan Ampere sebenarnya tidak dibuat
dalam konteks medan listrik dan medan magnet. Gagasan
tentang medan magnet dikemukakan oleh Faraday dan
tidak digunakan secara umum. Pada akhirnya, Maxwell
menunjukkan bahwa fenomena listrik dan magnet dapat
digambarkan dengan menggunakan persamaan yang
melibatkan medan listrik dan medan magnet. Persamaan
yang dinamakan persamaan Maxwell merupakan persama-
an dasar untuk elektromagnet.

Hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell, mengacu
pada tiga aturan dasar listrik-magnet berikut ini.
1. Muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di

sekitarnya (Hukum Coulomb).
2. Arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dapat

menghasilkan medan magnet di sekitarnya (Hukum
Biot-Savart).

3. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan
listrik (Hukum Faraday).

Berdasarkan aturan tersebut, Maxwell mengemukakan
sebuah hipotesis sebagai berikut: “Karena perubahan
medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka
perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan
perubahan medan magnet”. Hipotesis tersebut digunakan
untuk menerangkan terjadinya gelombang elektromagnet.
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Maxwell melakukan eksperimen pada dua buah isolator,
masing-masing diikat pada ujung pegas dan diberi muatan
yang berbeda (positif dan negatif ). Kemudian, pegas
digetarkan sehingga jarak antara kedua muatan berubah-
ubah, yang mengakibatkan kedua muatan tersebut
menimbulkan medan listrik yang berubah-ubah.
Perubahan medan listrik tersebut akan menimbulkan
medan magnet yang berubah-ubah pula. Dan dari
perubahan medan magnet yang terjadi, akan menimbulkan
kembali medan listrik. Demikian seterusnya sehingga
terjadi proses yang tidak terputus. Perambatan medan
listrik E dan medan magnet B tegak lurus satu sama lain
secara bersamaan disebut gelombang elektromagnet.

Bila kita perhatikan dua batang penghantar yang
difungsikan sebagai sebuah “antena” tampak seperti pada
Gambar 8.1(a). Jika kedua ujung antena tersebut di-
hubungkan dengan kutub-kutub sebuah sumber tegangan
(misalnya baterai) melalui sebuah sakelar, ketika sakelar
ditutup, batang atas bermuatan positif dan bawah
bermuatan negatif, sehingga medan listrik akan terbentuk,
seperti yang ditunjukkan oleh garis-garis pada Gambar
8.1(b). Ketika muatan mengalir, muncul arus yang arahnya
ditunjukkan oleh tanda panah. Oleh karena itu, di sekitar
antena akan muncul medan magnet. Garis-garis medan
magnet (B) tersebut mengelilingi kawat sehingga pada
bidang gambar, B masuk     pada bagian kanan dan keluar (     )
di bagian kiri. Medan magnet dan medan listrik sama-
sama menyimpan energi, dan energi ini tidak bisa
dipindahkan ke tempat yang jauh dengan kecepatan tak
terhingga.

Selanjutnya, kita perhatikan bila antena dihubungkan
dengan generator AC, tampak seperti pada Gambar 8.2.
Pada Gambar 8.2(a) hubungan baru saja terkoneksi dan
tanda (+) dan (-) menunjukkan jenis muatan pada setiap
batang. Tanda panah menunjukkan arah arus. Medan
listrik ditunjukkan oleh garis-garis pada bidang gambar,
sedangkan medan magnet sesuai dengan kaidah tangan
kanan yaitu mengarah ke dalam     atau ke luar (    ) bidang
gambar. Pada Gambar 8.2(b), arah ggl generator AC telah
berubah sehingga arus jadi terbalik dan medan magnet
baru memiliki arah yang berlawanan. Dengan demikian,
perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik dan
perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet.
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Nilai E dan B pada medan radiasi diketahui berkurang
terhadap jarak dengan perbandingan 1/r. Energi yang
dibawa oleh gelombang elektromagnetik (gelombang pada
umumnya) sebanding dengan kuadrat amplitudo (E 2 atau
B2), sehingga intensitas gelombang berkurang sebanding
dengan 1/r 2.

Bila ggl sumber berubah secara sinusoidal, kuat medan
listrik dan medan magnet pada medan radiasi juga akan
berubah secara sinusoidal. Sifat sinusoidal gelombang
elektromagnetik ditunjukkan pada Gambar 8.3, yang
menunjukkan kuat medan yang digambarkan sebagai fungsi
posisi. Arah getaran B dan E tegak lurus satu sama lain, dan
tegak lurus terhadap arah rambatannya. Gelombang ini
disebut gelombang elektromagnetik (EM). Gelombang
elektromagnetik termasuk jenis gelombang transversal.

Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh muatan
listrik yang berosilasi, yang mengalami percepatan. Secara
umum dapat dikatakan bahwa muatan listrik yang
dipercepat menimbulkan gelombang elektromagnetik.
Kecepatan atau cepat rambat gelombang elektromagnetik
di udara atau ruang hampa dirumuskan:

   v  =  00�� ........................................................... (8.1)

Persamaan (8.1) tersebut, diturunkan sendiri oleh
Maxwell, kemudian dengan memasukkan nilai dari

12
0 1085,8 -×=� C 2/M.m2, dan -7

0 10  4 ×π=μ N.s 2/C 2 didapatkan:

v =
00

1

��

= 2,99792458 × 108 m/s ≈ 3,00 × 108 m/s ..... (8.2)
Nilai v ≈  3,00 × 108 m/s tersebut sama dengan laju

cahaya yang diukur. Di mana 0ε  adalah tetapan per-
mitivitas ruang hampa dan 0μ  adalah tetapan permeabilitas
ruang hampa.
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan
Maxwell, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang
hampa adalah sebesar 3 ×  108 m/s, yang nilainya sama
dengan laju cahaya terukur. Hal ini membuktikan bahwa
cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Per-
nyataan Maxwell diperkuat oleh Heinrich Hertz (1857 -
1894).
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Dalam eksperimennya, Hertz menggunakan perangkat
celah bunga api di mana muatan digerakkan bolak-balik
dalam waktu singkat, membangkitkan gelombang
berfrekuensi sekitar 109 Hz. Ia mendeteksi gelombang
tersebut dari jarak tertentu dengan menggunakan loop kawat
yang bisa membangkitkan ggl jika terjadi perubahan medan
magnet. Gelombang ini dibuktikan merambat dengan laju
3 ×  108 m/s, dan menunjukkan seluruh karakteristik cahaya
(pemantulan, pembiasan, dan interferensi).

Panjang gelombang cahaya tampak mempunyai
rentang antara 4,0 ×  10-7 m hingga 7,5 ×  10-7 m (atau
400 nm hingga 750 nm). Frekuensi cahaya tampak dapat
dihitung berdasarkan persamaan berikut ini.

       c = f. λ  atau f = 
�

c
............................................ (8.3)

dengan:
f = frekuensi gelombang (Hz)
λ = panjang gelombang (m)
c = laju cahaya ( ≈  3 ×  108 m/s)

Berdasarkan persamaan (8.3), kita dapat menentukan
frekuensi cahaya tampak bernilai antara 4,0 ×  1014 Hz
hingga 7,5 ×  1014 Hz.

Cahaya tampak hanyalah salah satu jenis  gelombang
elektromagnetik yang  terdeteksi dalam interval yang lebar,
dan dikelompokkan dalam spektrum elektromagnetik,
yaitu daerah jangkauan panjang gelombang yang
merupakan bentangan radiasi elektromagnetik.

Gelombang radio dan gelombang mikro dapat dibuat
di laboratorium menggunakan peralatan elektronik.
Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih
tinggi sangat sulit dibuat secara elektronik. Gelombang
elektromagnetik dapat terbentuk secara alamiah, seperti
pancaran dari atom, molekul, dan inti atom. Misalnya,
sinar-X dihasilkan oleh elektron berkecepatan tinggi  yang
diperlambat secara mendadak ketika menumbuk logam.
Cahaya tampak yang dihasilkan melalui suatu pijaran juga
disebabkan karena elektron yang mengalami percepatan
di dalam filamen panas.

Radiasi inframerah memegang peranan penting pada
efek pemanasan Matahari. Matahari tidak hanya
memancarkan cahaya tampak, tetapi juga inframerah (IR)
dan ultraviolet (UV) dalam jumlah yang tetap. Manusia
menerima gelombang elektromagnetik dengan cara yang
berbeda-beda tergantung pada panjang gelombangnya.
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Mata kita mendeteksi panjang gelombang antara 4 ×  10-7 m
sampai 7 ×  10-7 m (cahaya tampak), sedangkan kulit kita
mendeteksi panjang gelombang yang lebih besar. Banyak
gelombang elektromagnetik yang tidak dapat kita deteksi
secara langsung.
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Gelombang radio terdiri atas osilasi (getaran) cepat
pada medan elektrik dan magnetik. Berdasarkan lebar
frekuensinya, gelombang radio dibedakan menjadi Low
Frequency (LF), Medium Frequency (MF), High Frequency
(HF), Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency
(UHF), dan Super High Frequency (SHF). Perhatikan
Tabel 8.1 berikut ini.

�������
������� �������
�������

�
(������� ��
��� 	����%����� ��
��������

��
��2�

1���0-
>
�� 1�� 1���0-

2>
�� 1���0-

2'�
� 1���0-

20,
��

0-
,

0-
>

0-
.

0-
'

0-
0-

0-
0,

0-
0>

0-
0.

0-
0'

0-
,-

λ =�3+<���0-23
��

��=�>���0-
20>
��

:��� �� ���!��

>+-���0-
23
��

3+<���0-
20>
��

#������ $@

� $@

$���!�
� ���	���

���������)� �!����	���������
������������
����)



&���'��������
��"���������
���� ��	

Gelombang radio MF dan HF dapat mencapai tempat
yang jauh di permukaan bumi karena gelombang ini dapat
dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Gelombang LF diserap
oleh ionosfer, sedang gelombang VHF dan UHF menembus
ionosfer, sehingga dapat digunakan untuk komunikasi
dengan satelit.
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Gelombang mikro merupakan gelombang elektro-
magnetik dengan panjang gelombang dalam selang antara
10-3 dan 0,03 m. Gelombang mikro dihasilkan oleh
peralatan elektronik khusus, misalnya dalam tabung
Klystron. Gelombang ini dimanfaatkan dalam alat
microwave, sistem komunikasi radar, dan analisis struktur
molekul dan atomik.
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Radiasi inframerah merupakan radiasi elektro-
magnetik dengan panjang gelombang lebih panjang
daripada panjang gelombang cahaya merah, namun lebih
pendek daripada panjang gelombang radio. Dengan kata
lain radiasi pada selang panjang gelombang 0,7 ���

hingga 1 mm. Sinar inframerah dapat dimanfaatkan dalam
fotografi inframerah untuk keperluan pemetaan sumber
alam dan diagnosis penyakit.
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Cahaya tampak merupakan radiasi gelombang
elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia.
Cahaya tampak memiliki kisaran panjang gelombang
antara 4 ×  10-7 m hingga 7 ×  10-7 m.
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Gelombang ultraviolet mempunyai panjang gelombang
yang pendek. Matahari merupakan pemancar radiasi
ultraviolet yang kuat, dan membawa lebih banyak energi
daripada gelombang cahaya yang lain. Karena inilah
gelombang ultraviolet itu dapat masuk dan membakar
kulit. Kulit manusia sensitif terhadap sinar ultraviolet
matahari. Meskipun begitu, atmosfer bumi dapat meng-
hambat sebagian sinar ultraviolet yang merugikan itu.
Terbakar sinar matahari juga merupakan risiko yang dapat
menimbulkan kanker kulit.
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Sinar-X merupakan radiasi elekromagnetik yang
dihasilkan dari penembakan atom-atom dengan partikel-
partikel yang memiliki energi kuantum tinggi. Panjang
gelombang sinar-X berkisar antara 10-11 m hingga 10-9 m.
Sinar-X dihasilkan oleh elektron-elektron yang berada di
bagian dalam kulit elektron atom, atau pancaran yang
terjadi karena elektron dengan kelajuan besar menumbuk
logam. Sinar-X dapat melintas melalui banyak materi
sehingga digunakan dalam bidang medis dan industri
untuk menelaah struktur bagian dalam. Sinar-X dapat
dideteksi oleh film fotografik, karena itu digunakan untuk
menghasilkan gambar benda yang biasanya tidak dapat
dilihat, misalnya patah tulang.
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Sinar atau gelombang gamma, yang merupakan
bentuk radioaktif yang dikeluarkan oleh inti-inti atom
tertentu, mempunyai panjang gelombang yang sangat
pendek. Sinar ini membawa energi dalam jumlah besar
dan dapat menembus logam dan beton. Sinar ini sangat
berbahaya dan dapat membunuh sel hidup, terutama sinar
gamma tingkat tinggi yang dilepaskan oleh reaksi nuklir,
seperti ledakan bom nuklir.
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Tujuan : Membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal.
Alat dan bahan : Pemancar gelombang 3 cm, penerima gelombang 3 cm, kawat aluminium bentuk

segi empat dengan lebar 1 cm, ram aluminium kawat sejajar, lempeng aluminium
dan lempeng besi.
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1. Hubungkan pemancar gelombang elektromagnetik 3 cm dengan kontak listrik
(on).
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2. Letakkan penerima gelombang elektromagnetik 3 cm yang telah dihubungkan
dengan kontak listrik lurus dengan pemancar.

3. Amati sinyal gelombang pada pesawat penerima, sampai terlihat adanya sinyal.
4. Letakkan bentuk empat persegi panjang kawat aluminium di antara kedua

pesawat itu kondisi tegak (vertikal), dan amati sinyal pada pesawat penerima.
5. Letakkan empat persegi panjang kawat aluminium di antara kedua pesawat

itu kondisi mendatar (horizontal), dan amati sinyal pada pesawat penerima.
6. Apa yang dapat dilihat dari kondisi langkah 4 dan langkah 5?

C���	��*

1. Apa yang disebut dengan gelombang elektromagnetik?
2. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan ini?
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Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik,
manusia dapat melakukan pengiriman informasi jarak jauh.
Guglielmo Marconi (1874 - 1937) pada tahun 1890-an
menemukan dan mengembangkan telegraf tanpa kabel.
Dengan alat ini, pesan dapat dikirim sejauh ratusan kilo-
meter tanpa memerlukan kabel. Sinyal yang pertama
hanya terdiri atas pulsa panjang dan pendek yang dapat
diterjemahkan menjadi kata-kata melalui kode, seperti “(.)”
dan “(-)” dalam kode Morse. ���������0�9	
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Pada dekade berikutnya dikembangkan tabung vakum,
sehingga tercipta radio dan televisi. Proses pengiriman
(kata-kata atau suara) oleh stasiun radio ditunjukkan pada
Gambar 8.10. Informasi suara (audio) diubah menjadi
sinyal listrik dengan frekuensi sama oleh mikrofon atau
head tape recorder. Sinyal listrik ini dinamakan sinyal
frekuensi audio (AF), karena frekuensi berada di dalam
interval audio ( 20 Hz - 20.000 Hz). Sinyal ini diperkuat
secara elektronis, kemudian dicampur dengan sinyal
frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh nilai L dan C
dalam rangkaian resonansi RLC, dan dipilih sedemikian
rupa hingga menghasilkan frekuensi khas dari setiap
stasiun, dinamakan frekuensi pembawa (carrier).

Gambar ���1�C������������!���
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Pencampuran frekuensi audio dan pembawa dilakukan
dengan dua cara, yaitu modulasi amplitudo dan modulasi
frekuensi. Pada modulasi amplitudo (AM), amplitudo
gelombang pembawa yang frekuensinya lebih tinggi dibuat
bervariasi mengikuti sinyal audio, tampak seperti pada
Gambar 8.11(a). Sementara itu, modulasi frekuensi (FM),
frekuensi gelombang pembawa diubah-ubah mengikuti
sinyal audio, tampak seperti pada Gambar 8.11(b).

Pemancar televisi, bekerja dengan cara yang sama
dengan pemancar radio dengan menggunakan modulasi
frekuensi (FM), tapi yang dicampur dengan frekuensi
pembawa adalah sinyal audio dan video.
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� Muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya.
� Arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dapat

menghasilkan medan magnet di sekitarnya.
� Teori Maxwell memprediksi bahwa gelombang elektromagnetik (EM) transversal

dapat dihasilkan melalui percepatan muatan listrik, dan gelombang-gelombang
ini akan merambat melalui ruang dengan laju cahaya, yang ditentukan dengan
persamaan:

c =

� Gelombang elektromagnetik merupakan perpaduan gelombang medan listrik dan
medan magnetik yang berjalan.

� Panjang gelombang λ  dan frekuensi f gelombang elektromagnetik berhubungan
dengan kecepatannya c, yang dinyatakan dalam persamaan:

c = f . λ
� Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas gelombang-gelombang

elektromagnetik dengan variasi panjang gelombang yang luas, mulai dari
gelombang mikro dan gelombang radio, hingga cahaya tampak, sinar-X, dan
sinar- γ , yang semuanya merambat di ruang hampa dengan kecepatan gerak sebesar
c = 3    108 m/s.
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A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Yang termasuk sifat gelombang elektromagnetik adalah … .
a. perambatannya memerlukan medium
b. dapat mengalami interferensi dan difraksi
c. dapat mengalami difraksi, tetapi tidak dapat dipolarisasikan
d. dapat mengalami polarisasi, tetapi tidak dapat berinterferensi
e. perambatannya memerlukan medium

2. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terkecil
adalah … .
a. sinar-X
b. sinar gamma
c. sinar ultraviolet
d. sinar inframerah
e. gelombang radio

3. Perubahan medan listrik dapat menyebabkan timbulnya … .
a. gelombang elektromagnetik
b. gelombang mekanik
c. medan magnet
d. medan gaya
e. radiasi

4. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, teori ini dikemukakan oleh …
a. James Clerk Maxwell
b. Christian Huygens
c. Heinrich Rudolp Hertz
d. Robert Hooke
e. Isaac Newton

5. Besarnya frekuensi cahaya sebanding dengan … .
a. panjang gelombang
b. intensitas
c. laju cahaya
d. medan listrik
e. medan magnet

6. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi
kecil adalah … .
a. radar, ultraviolet, dan sinar-X
b. sinar gamma, sinar-X, dan ultraviolet
c. inframerah, radar, dan cahaya tampak
d. cahaya tampak, ultraviolet, dan inframerah
e. gelombang radio, inframerah, dan ultraviolet
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7. Gelombang radio yang dipancarkan dengan frekuensi 5 MHz, memiliki
panjang gelombang sebesar … .
a. 20 m d. 50 m
b. 30 m e. 60 m
c. 40 m

8. Medan listrik maksimum dari sebuah gelombang elektromagnetik adalah
100 N/C. Berarti intensitasnya adalah … .
a. 10,0 W/m2 d. 13,7 W/m2

b. 11,2 W/m2 e. 14,6 W/m2

c. 12,1 W/m2

9. Kuat medan listrik maksimum dari suatu gelombang elektromagnetik sebesar
6 × 104 N/C. Maka induksi magnet maksimum adalah … .
a. 4 × 10-6 T
b. 3 × 10-5 T
c. 1 × 10- 4 T
d. 2 × 10- 4 T
e. 3 × 10- 4 T

10. Suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 50 MHz merambat di
angkasa, di mana pada berbagai titik dan waktu medan listrik maksimumnya
720 N/C. Maka panjang gelombangnya adalah … .
a. 3 m
b. 4 m
c. 5 m
d. 6 m
e. 7 m

B. Jawablah dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan perbedaan antara gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik!

2. Sebuah benda pijar yang terbuat dari baja memancarkan energi maksimum
pada panjang gelombang cahaya 5.000 Å. Hitunglah suhu sumber cahaya
tersebut!

3. Sebuah mesin sinar-X menghasilkan berkas sinar-X dengan panjang gelombang
1,1 nm. Tentukan frekuensi sinar-X tersebut!

4. Selang waktu yang digunakan pesawat radar untuk menangkap sinyal adalah
2 ms. Berapakah jarak antara pesawat radar dengan sasaran yang dituju oleh
pesawat tersebut?

5. Energi rata-rata tiap satuan luas tiap satuan waktu dari gelombang elektromagnetik
adalah 2,125 W/m2. Tentukan besarnya kuat medan listrik pada tempat
tersebut!


