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Ketika Anda sedang mendengarkan acara di salah satu stasiun radio
kesayangan Anda, pernahkah Anda berpikir bagaimana caranya suara yang
keluar dari radio dapat Anda dengar dengan jelas? Gelombang yang diterima
pada radio Anda adalah gelombang radio dan termasuk ke dalam gelombang
elektromagnetik.

Selain gelombang radio, masih banyak lagi jenis gelombang yang termasuk
ke dalam gelombang elektromagnetik. Teknologi komunikasi saat ini tidak
dapat lepas dari peranan gelombang elektromagnetik. Pemakaian telepon
selular (telepon genggam) sebagai sarana telekomunikasi menjadikan
komunikasi lebih mudah dan efisien. Dalam komunikasi menggunakan
telepon selular dan teknologi satelit yang menjadi pembawa informasi adalah
gelombang elektromagnetik. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan
gelombang elektromagnetik? Bagaimanakah gelombang elektromagnetik
merambat? Dapatkah Anda menjelaskan sifat-sifatnya? Untuk lebih memahami
materi mengenai gelombang elektromagnetik, pelajarilah bahasan-bahasan
berikut ini.

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk dapat memahami konsep dan prinsip gelombang
elektromagnetik dengan cara mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik serta
menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari.
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Dewasa ini, penggunaan gelombang elektromagnetik semakin luas.
Sistem komunikasi radio, televisi, telepon genggam, dan radar merupakan
beberapa contoh penggunaan gelombang elektromagnetik. Dunia terasa
begitu kecil sehingga berbagai peristiwa yang terjadi di belahan bumi, tidak
peduli jauhnya, dapat segera diketahui dan disebarluaskan melalui sarana
yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, bahkan dunia di luar bumi.

Berbeda dengan gelombang mekanik yang telah Anda pelajari, gelombang
elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Pada bab ini,
Anda akan mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik, mulai dari
terbentuknya, sifat-sifatnya, hingga jenis-jenis spektrumnya.

A Hipotesis Maxwell

Tahukah Anda, siapakah yang kali pertama mengemukakan teori
gelombang elektromagnetik? Teori gelombang elektromagnetik kali pertama
dikemukakan oleh James Clerk Maxwell (1831–1879). Ini berawal dari
beberapa hukum dasar yang telah dipelajari, yakni Hukum Coulomb, Hukum
Biot-Savart atau Hukum Ampere, dan Hukum Faraday. Hukum Coulomb
memperlihatkan bagaimana muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik,
Hukum Biot-Savart atau Hukum Ampere menjelaskan bagaimana arus listrik
dapat menghasilkan medan magnet, dan Hukum Faraday menyatakan bahwa
perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik (GGL)
induksi. Maxwell melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara gejala
kelistrikan dan kemagnetan. Ia mengemukakan bahwa jika perubahan medan
magnetik menghasilkan medan listrik, seperti yang dikemukakan oleh hukum
Faraday, dan hal sebaliknya dapat terjadi, yakni perubahan medan listrik
dapat menimbulkan perubahan medan magnet.

Maxwell menurunkan beberapa persamaan yang berujung pada hipotesis-
nya mengenai gelombang elektromagnetik. Persamaan tersebut dikenal sebagai
Persamaan Maxwell, tetapi Anda tidak perlu menurunkan atau membahas
secara mendalam persamaan tersebut. Menurut Maxwell, ketika terdapat
perubahan medan listrik (E), akan terjadi perubahan medan magnetik (B).
Perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan kembali perubahan medan
listrik dan seterusnya. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik
dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik
dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa.
Gelombang medan listrik (E) dan medan magnetik (B) inilah yang kemudian
dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik.

arah perambatan

E

B
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Perambatan gelombang elektromagnetik dapat dilihat pada Gambar 9.1.
Perhatikan bahwa arah getar dan arah rambat gelombang medan listrik dan
medan magnetik saling tegak lurus sehingga gelombang elektromagnetik
termasuk gelombang transversal. Akan tetapi, gelombang elektromagnetik

Gambar 9.1
Medan listrik dan medan

magnetik dalam gelombang
elektromagnetik.

1. Apa yang Anda ketahui
tentang gelombang
elektromagnetik?

2. Apa saja yang termasuk ke
dalam spektrum gelombang
elektromagnetik?

Soal Pramateri

  Panas dan Spektrum

Pada eksperimen ini, Herschel
menguji kekuatan setiap warna
yang ada di spektrum. Ia
membelah cahaya dengan
menggunakan prisma dan
spektrum warna itu jatuh ke
layar yang dibelah sedikit.
Cahaya dari satu warna
menerobos celah kecil itu dan
jatuh pada sebuah termometer.
Ia juga melakukan eksperimen
untuk mengetahui apakah
''cahaya yang tidak tampak'',
yaitu inframerah, dapat
dibiaskan. Ternyata, cahaya
inframerah tersebut memang
dapat dibiaskan.

Sumber: Jendela Iptek, 1997
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adalah gelombang medan dan bukan gelombang partikel, seperti pada air
atau pada tali. Oleh karena gelombang medan inilah, gelombang elektro-
magnetik dapat merambat di ruang hampa.

Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada
permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Maxwell
menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi
persamaan

      
1c
εμ

=     (9–1)

dengan: ε = permitivitas listrik medium,
μ = permeabilitas magnetik medium di ruang hampa,
ε = 0ε  = 8,85 × 10-12 C2 /Nm2, dan
μ = 0μ  = 4π  × 10–7 Ns2/C2.

maka kecepatan gelombang elektromagnetik
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Besar kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama
dengan kecepatan cahaya yang terukur.

Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 × 108 m/s.
Jika permitivitas medium 12,76 × 10–7 wb/Am, tentukanlah permeabilitas
maksimumnya.

Jawab
Diketahui: c =  2,8 × 108 m/s, dan

ε =  12,76 × 10–7 wb/Am.
Dengan menggunakan Persamaan (9–3), diperoleh
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Kecepatan gelombang elektro-
magnetik yang besarnya
3 × 108 m/s hanya berlaku di
ruang hampa.

Jangan
Lupa

B Bukti Hipotesis Maxwell (Eksperimen Hertz)

Anda telah mempelajari hipotesis Maxwell tentang gelombang
elektromagnetik. Apakah Anda ingin mengetahui pembuktian dari hipotesis
Maxwell tersebut? Pada subbab ini, Anda akan mempelajari tentang bukti
hipotesis Maxwell melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz.
Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa yang
dihitung oleh Maxwell, memiliki besar yang sama dengan kecepatan
perambatan cahaya. Berdasarkan hasil ini, Maxwell mengemukakan bahwa
cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gagasan ini secara umum
diterima oleh para ilmuwan, tetapi tidak sepenuhnya hingga akhirnya
gelombang elektromagnetik dapat dideteksi melalui eksperimen.

Contoh 9.1

• Gelombang
elektromagnetik

• Permitivitas
• Permeabilitas
• Medan magnet
• Medan listrik

Kata Kunci
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Gambar 9.2
Bagan percobaan Hertz.

Dengan menggetarkan pemutus
arus, terjadi getaran listrik

pada rangkaian sekunder yang
nampak sebagai loncatan bunga

api A. Pada kawat yang
dilekukkan sampai ujung-

ujungnya berdekatan tampak
terlihat adanya loncatan bunga

api B.

S

E

a b

A B

Ketika sakelar S digetarkan, induktor (kumparan) Ruhmkorf meng-
induksikan pulsa tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua
buah elektrode bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari
satu bola ke bola lainnya dan menimbulkan percikan. Ternyata, kedua
elektrode bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan.
Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-
balik muatan pada kedua elektrode pertama telah berpindah kepada elektrode
kedua pada cincin kawat. Gelombang ini kemudian diukur kecepatannya dan
tepat sama dengan hasil perhitungan Maxwell, yakni 3 × 108 m/s. Selain itu,
gelombang ini juga menunjukkan semua sifat cahaya seperti pemantulan,
pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Hasil eksperimen Hertz ini
merupakan pembuktian dari teori Maxwell.

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen,
yaitu sebagai berikut.
1. Merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang

saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang
transversal,

2. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan
oleh medan listrik atau medan magnet,

3. Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi,
4. Merambat dalam lintasan garis lurus,
5. Dapat merambat di ruang hampa,
6. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta

polarisasi, dan
7. Kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s.

C Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Jauh sebelum Maxwell meramalkan gelombang elektromagnetik,
cahaya telah dipandang sebagai gelombang. Akan tetapi, tidak seorang
pun tahu jenis gelombang apakah cahaya itu. Baru setelah adanya hasil
perhitungan Maxwell tentang kecepatan gelombang elektromagnetik dan
bukti eksperimen oleh Hertz, cahaya dikategorikan sebagai gelombang
elektromagnetik.

Tidak hanya cahaya yang termasuk gelombang elektromagnetik
melainkan masih banyak lagi jenis-jenis yang termasuk gelombang
elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau
dideteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar. Jika diurut dari frekuensi
terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar-X, sinar

Gelombang elektromagnetik kali pertama dibangkitkan dan dideteksi
melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz (1857–1894) pada
tahun 1887, delapan tahun setelah kematian Maxwell. Hertz menggunakan
peralatan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.2.



Spektrum Gelombang Elektromagnetik 161

Gambar 9.3
Spektrum gelombang
elektromagnetik.

1. Sinar Gamma
Sinar gamma merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik

yang memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil.
Frekuensi yang dimiliki sinar gamma berada dalam rentang 1020 Hz sampai
1025 Hz. Sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan inti radioaktif. Inti
atom unsur yang tidak stabil meluruh menjadi inti atom unsur lain yang stabil
dengan memancarkan sinar radioaktif, di antaranya sinar alfa, sinar beta,
dan sinar gamma. Di antara ketiga sinar radioaktif ini, yang termasuk
gelombang elektromagnetik adalah sinar gamma. Sementara dua lainnya
merupakan berkas partikel bermuatan listrik. Jika dibandingkan dengan sinar
alfa dan sinar beta, sinar gamma memiliki daya tembus yang paling tinggi
sehingga dapat menembus pelat logam hingga beberapa sentimeter.

Sekarang, sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran,
diantaranya untuk mengobati penyakit kanker dan mensterilkan peralatan
rumah sakit. Selain itu, sinar gamma dapat digunakan untuk melihat
kerusakan pada logam.

2. Sinar-X
Sinar-X, dikenal juga sebagai sinar Röntgen. Nama ini diambil dari

penemunya, yaitu Wilhelm C. Röntgen (1845 – 1923). Sinar-X dihasilkan
dari peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada beda potensial
tertentu. Sinar-X digunakan dalam bidang kedokteran, seperti untuk melihat
struktur tulang yang terdapat dalam tubuh manusia. Jika Anda pernah
mengalami patah tulang, sinar ini dapat membantu dalam mencari bagian
tulang yang patah tersebut. Hasil dari sinar ini berupa sebuah film foto
yang dapat menembus hingga pada bagian tubuh yang paling dalam.

Orang yang sering merokok dengan yang tidak merokok akan terlihat
bedanya dengan cara menyinari bagian tubuh, yaitu paru-paru. Paru-paru
orang yang merokok terlihat bercak-bercak berwarna hitam, sedangkan pada
normalnya paru-paru manusia cenderung utuh tanpa bercak.

  Sinar Kosmik

Pancaran yang mengandung
energi terbesar yang ada
adalah sinar kosmik. Sinar ini
berisi partikel-partikel renik inti
atom serta beberapa elektron
dan sinar gamma. Radiasi
kosmik membom atmosfer
bumi dari tempat-tempat yang
jauh dari ruang angkasa.

Sumber: Jendela Iptek, 1997

J e l a j a h
F i s i k a

Sumber: www. sioweb.nl

Sumber: http //en.wikipedia.org

Gelombang Radio Gelombang
Mikro

Cahaya
Tampak

Sinar -X

Inframerah Sinar
Ultraviolet

Gelombang Frekuensi dalam Hertz (Hz)

Cahaya Tampak

Panjang Gelombang Meningkat

Frekuensi Meningkat

Sinar
Gamma

ultraviolet, sinar tampak (cahaya), sinar inframerah, gelombang mikro
(radar), gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang
ini disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Jangkauan frekuensi
spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada Gambar 9.3.

Gambar 9.4
Contoh hasil röntgen tulang
manusia.
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3. Sinar Ultraviolet
Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi sinar Matahari. Selain itu, dapat

juga dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Jangkauan frekuensi
sinar ultraviolet, yaitu berkisar diantara 105 hertz sampai dengan 1016 hertz.
Sinar ultraviolet dapat berguna dan dapat juga berbahaya bagi kehidupan
manusia. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk mencegah agar bayi
yang baru lahir tidak kuning warna kulitnya. Selain itu, sinar ultraviolet
yang berasal dari Matahari dapat merangsang tubuh manusia untuk
memproduksi vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang.

Sinar ultraviolet tidak selamanya bermanfaat. Lapisan ozon di atmosfer
Bumi (pada lapisan atmosfer) berfungsi untuk mencegah supaya sinar ultraviolet
tidak terlalu banyak sampai ke permukaan Bumi. Jika hal tersebut terjadi, akan
menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, terutama pada kulit. Sekarang,
lapisan ozon telah berlubang-lubang sehingga banyak sinar ultraviolet yang
tertahan untuk sampai ke permukaan Bumi. Berlubangnya lapisan ozon, di
antaranya diakibatkan oleh penggunaan CFC (clorofluoro carbon) yang berlebihan,
yang dihasilkan oleh kulkas atau mesin pengondisi udara (AC). Hal ini tentu
saja dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di Bumi. Oleh karena itu,
diharapkan untuk mengurangi jumlah pemakaian yang menggunakan bahan
CFC, seperti sekarang telah banyak mesin pendingin non CFC.

4. Sinar Tampak
Sinar tampak atau cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang

dapat dilihat dan sangat membantu dalam penglihatan. Anda tidak akan
dapat melihat apapun tanpa bantuan cahaya. Sinar tampak memiliki jangkauan
panjang gelombang yang sempit, mulai dari 400 nm sampai dengan 700 nm.
Sinar tampak terdiri atas tujuh spektrum warna, jika diurutkan dari frekuensi
terkecil ke frekuensi terbesar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila,
dan ungu (disingkat mejikuhibiniu).

Sinar tampak atau cahaya digunakan sebagai penerangan ketika di malam
hari atau ditempat yang gelap. Selain sebagai penerangan, sinar tampak digunakan
juga pada tempat-tempat hiburan, rumah sakit, industri, dan telekomunikasi.

5. Sinar Inframerah
Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi antara 1011 hertz sampai

1014 hertz. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom.
Benda yang memiliki temperatur yang lebih relatif terhadap lingkungannya
akan meradiasikan sinar inframerah, termasuk dari dalam tubuh manusia.
Sinar ini dimanfaatkan, di antaranya untuk pengindraan jarak jauh, transfer
data ke komputer, dan pengendali jarak jauh (remote control).

Seorang tentara yang sedang berperang dapat melihat musuhnya dalam
kegelapan dengan bantuan kacamata inframerah yang dapat melihat hawa
panas dari seseorang. Dengan menggunakan kacamata ini dengan sangat
mudah seseorang dapat ditemukan dalam ruangan gelap. Sinar inframerah
dapat digunakan juga dalam bidang kedokteran, seperti diagnosa kesehatan.

Sirkulasi darah dalam tubuh Anda dapat terlihat dengan menggunakan
bantuan sinar inframerah. Selain itu, penyakit seperti kanker dapat dideteksi
dengan menyelidiki pancaran sinar inframerah dalam tubuh Anda.

6. Gelombang Mikro
Gelombang mikro dihasilkan oleh rangkaian elektronik yang disebut osilator.

Frekuensi gelombang mikro sekitar 1010 Hz. Gelombang mikro disebut juga sebagai
gelombang radio super high frequency. Gelombang mikro digunakan, di antaranya

• Gelombang mikro
• Gelombang radio
• Sinar gamma
• Sinar inframerah
• Sinar ultraviolet
• Sinar-X
• Spektrum gelombang

elektromagnetik

Kata Kunci

Sinar gamma adalah
gelombang pendek yang
memiliki frekuensi yang
tinggi. Sinar ini dapat

membunuh sel dan dapat
digunakan untuk

mensterilkan peralatan
medis dengan membunuh

kuman yang terdapat di
dalamnya.

Loncatan

amma ra s are short,
high- requenc  waves. he

can kill living cells and are
used to sterili e medical
equipment b  destro ing

an  germs on them.

Sumber: Science Enc lopedia,
2000

Quantum

Kuantum

Leap

 Penemuan Ultraviolet

Pada 1801, Wilhelm Ritter
(1776–1800) menyelidiki energi
cahaya dari bagian-bagian
spektrum yang berbeda. Untuk
itu, ia menggunakan potongan-
potongan kertas yang dicelupkan
ke dalam larutan nitrat perak.
Jika cahaya jatuh pada nitrat
perak, terjadilah reaksi kimia
yang menghasilkan butiran-
butiran perak kecil. Butiran-
butiran tersebut berwarna
hitam sehingga menyebabkan
nitrat perak berubah warna
menjadi gelap.

Sumber: Jendela Iptek, 1997

J e l a j a h
F i s i k a
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untuk komunikasi jarak jauh, radar (radio detection and ranging), dan memasak
(oven). Di pangkalan udara, radar digunakan untuk mendeteksi dan memandu
pesawat terbang untuk mendarat dalam keadaan cuaca buruk. Antena radar
memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang.
Gelombang mikro yang dipancarkan dilakukan secara terarah dalam bentuk pulsa.
Ketika pulsa dipancarkan dan mengenai suatu benda, seperti pesawat atau roket
pulsa akan dipantulkan dan diterima oleh antena penerima, biasanya ditampilkan
dalam osiloskop. Jika diketahui selang waktu antara pulsa yang dipancarkan
dengan pulsa yang diterima Δt dan kecepatan gelombang elektromagnetik c = 3
× 108 m/s, jarak antara radar dan benda yang dituju (pesawat atau roket), dapat
dituliskan dalam persamaan berikut

2
c ts × Δ= (9–2)

dengan:  s = jarak antara radar dan benda yang dituju (m),
 c = kecepatan gelombang elektromagnetik (3 × 108 m/s), dan
Δt = selang waktu (s).

Angka 2 yang terdapat pada Persamaan (9–2) muncul karena pulsa
melakukan dua kali perjalanan, yaitu saat dipancarkan dan saat diterima.
Saat ini radar sangat membantu dalam pendaratan pesawat terbang ketika
terjadi cuaca buruk atau terjadi badai. Radar dapat berguna juga dalam
mendeteksi adanya pesawat terbang atau benda asing yang terbang
memasuki suatu wilayah tertentu.

7. Gelombang Radio
Mungkin Anda sudah tahu atau pernah mendengar gelombang ini.

Gelombang radio banyak digunakan, terutama dalam bidang telekomunikasi,
seperti handphone, televisi, dan radio. Di antara spektrum gelombang
elektromagnetik, gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang
memiliki panjang gelombang terbesar dan memiliki frekuensi paling kecil.

Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang
menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Kenyataannya arus bolak-balik yang
terdapat pada kawat ini, dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik.
Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar (transmitter) dan diterima
oleh antena penerima (receiver). Jika dibedakan berdasarkan frekuensinya,
gelombang radio dibagi menjadi beberapa band frekuensi. Nama-nama band
frekuensi beserta kegunaannya dapat Anda lihat pada tabel berikut ini.

Solusi
Cerdas

Gelombang elektromagnetik yang
memiliki panjang gelombang
terpendek adalah ....
a. sinar gamma
b. gelombang radio
c. sinar inframerah
d. sinar-X
e. sinar ultraungu

Penyelesaian
Urutan panjang gelombang
spektrum gelombang elektro
magnetik dari terpendek ke
terpanjang, yaitu sebagai
berikut:

Sinar gamma – sinar-x – sinar
ultraviolet – cahaya tampak –
sinar inframerah – gelombang
mikro – gelombang televisi –
gelombang radio.

Jawab: a

UAN 2002

Nama Band

1. Extremely Low Frequency
2. Super Low Frequency
3. Ultra Low Frequency
4. Very Low Frequency
5. Low Frequency
6. Medium Frequency
7. High Frequency
8. Very High Frequency
9. Ultra High Frequency

10. Super High Frequency
11. Extremely High Frequency

Tabel 9.1 Rentang Frekuensi Gelombang Radio

Singkatan Frekuensi Panjang
Gelombang Contoh Penggunaan

ELF
SLF
ULF
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

(3 – 30) Hz
(30 – 300) Hz

(300 – 3000) Hz
(3 – 30) KHz

(30 – 300) KHz
(300 – 3000) KHz

(3 – 30) MHz
(30 – 300) MHz

(300 – 3000) MHz
(3 – 30) GHz

(30 – 300) GHz

(105 – 104) km
(104 – 103) km
(103 – 102) km
(102 – 104) km
(10 – 1) km
(1 – 10–1) km
(10–1 – 10–2) km
(10–2 – 10–3) km
(10–3 – 10–4) km
(10–4 – 10–5) km
(10–5 – 10–6) km

Komunikasi dengan bawah laut
Komunikasi dengan bawah laut
Komunikasi di dalam pertambangan
Komunikasi di bawah laut
Navigasi
Siaran radio AM
Radio amatir
Siaran radio FM dan televisi
Televisi dan handphone
Wireless LAN
Radio astronomi

No

Sumber: www.en.wikipedia.org
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Jika dilihat dari perambatannya, gelombang radio yang dipancarkan
oleh antena pemancar sebagian dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan
sebagian lagi diteruskan. Pada Gambar 9.5 berikut, menunjukkan perambatan
gelombang radio frekuensi sedang dan frekuensi tinggi yang digunakan
untuk siaran radio AM (amplitudo modulation) dan FM (frequency modulation)
serta televisi.

Gambar 9.5
Pancaran gelombang radio yang
diteruskan dan dipantulkan oleh

ionosfer.

Bumi

frekuensi tinggi

ionosfer

antena pemancar

gelombang permukaan

Pada gambar tersebut terlihat bahwa frekuensi tinggi jangkauannya
relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan frekuensi sedang. Hal ini
dapat terlihat bahwa frekuensi tinggi kebanyakan tidak dipantulkan oleh
lapisan ionosfer. Dari penjelasan ini, Anda dapat mengetahui mengapa
siaran radio FM hanya dapat didengar pada daerah tertentu. Ketika Anda
berpindah ke tempat atau daerah lainnya nama stasiun radionya sudah
berubah dan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Berbeda
halnya dengan  radio AM, Jika Anda pergi dari tempat tinggal Anda ke
tempat atau daerah lainnya, stasiun radionya masih tetap ada. Hal ini
disebabkan oleh jangkauan frekuensi sedang lebih luas jika dibandingkan
dengan jangkauan frekuensi tinggi.

fr
ek

ue
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i r
en

da
h 
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au

 ti
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gi
fre

kuen
si 

tin
ggi

frekuensi sedang

frekuensi tin
ggi

frekuensi sangat tinggi

Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui istilah GSM (Global
System of Mobile Communication) dan CDMA (Code Division Multiple Acces) dalam
bidang telekomunikasi, khususnya telekomunikasi selular? Carilah informasi
tentang kedua hal tersebut melalui buku, majalah, atau internet. Buatlah laporan
tertulisnya dan laporkan kepada guru Fisika Anda.

Kerjakanlah

Kerjakanlah di dalam buku latihan Anda.

1. Tuliskan Sifat-sifat gelombang elektromagnetik.
2. Dapatkah gelombang elektromagnetik merambat di

ruang hampa udara? Jelaskan alasannya.
3. Pada gelombang air, partikel yang dilalui gelombang

akan bergerak naik-turun secara periodik. Apakah
ini terjadi pada medium yang dilalui gelombang
elektromagnetik? Mengapa?

4. Mana yang lebih besar frekuensinya, sinar merah
atau inframerah? Jelaskan.

5. Ketika Anda mengunakan telepon genggam (hand-
phone), jenis gelombang apakah yang Anda dengar?

6. Apakah laser termasuk gelombang elektromagnetik?
7. Tuliskan manfaat dan bahaya sinar ultraviolet.

Soal PenguasaanMateri 9.1
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1. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang
transversal yang dapat merambat di ruang hampa.

2. Dalam perambatannya, kecepatan gelombang elektro-
magnetik bergantung pada permitivitas listrik ( 0ε )
dan permeabilitas magnetik ( 0μ ) dalam medium

0 0

1c
ε μ

=

3. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat:
a. tidak bermuatan listrik,
b. tidak bermassa,
c. merambat dalam lintasan lurus,
d. dapat merambat di ruang hampa,

e. dapat mengalami pemantulan, pembiasan,
interferensi, difraksi, dan polarisasi, dan

f. kecepatan di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s.
4. Spektrum gelombang elektromagnetik dibedakan

berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang.
5. Jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik:

a. sinar gamma,
b. sinar-X,
c. sinar ultraviolet,
d. cahaya tampak,
e. sinar inframerah,
f. gelombang mikro,
g. gelombang televisi, dan
h. gelombang radio.

Sinar–X jika dilewatkan ke medan listrik tidak akan
membelok.

sebab
Sinar-X memiliki daya tembus besar.

Penyelesaian
Sinar-X termasuk ke dalam spektrum gelombang elektro-
magnetik. Salah satu sifat gelombang elektromagnetik
adalah tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan
magnet.

Sinar-X memiliki frekuensi yang tinggi setelah sinar
gamma sehingga sinar-X memiliki daya tembus yang
besar.

Pernyataan dan alasan benar, tetapi tidak ber-
hubungan.

Jawab: d
UMPTN 1995

SPMBPembahasan Soal

Rangkuman

Buatlah sebuah portofolio yang membahas tentang kejadian-kejadian di
kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik
atau peranan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan, seperti dalam
bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Kumpulkan portofolio yang
Anda buat kepada guru Anda dan presentasikan di depan kelas.

Kerjakanlah
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P e t aKonsep
Spektrum Gelombang

Elektromagnetik

bergantung
pada

Permitivitas Listrik
Permeabilitas Magnet

• Perambatan Getaran Medan
Listrik dan Medan Magnet

• Tidak Bermuatan Listrik
• Tidak Bermassa
• Merambat dalam Lintasan

Lurus
• Merambat di Ruang Hampa
• Interferensi
• Difraksi
• Polarisasi
• Refleksi
• Refraksi

• Sinar Gamma
• Sinar-X
• Sinar Ultraviolet
• Cahaya Tampak
• Sinar Inframerah
• Gelombang Mikro
• Gelombang Televisi
• Gelombang Radio

memiliki sifat jenis-jenisnya

Setelah mempelajari bab Spektrum Gelombang Elektro-
magnetik, Anda diharapkan dapat mendeskripsikan spektrum
gelombang elektromagnetik dan menjelaskan aplikasi serta
peranan gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-
hari. Jika Anda belum mampu mendeskripsikan spektrum
gelombang elektromagnetik serta menjelaskan aplikasi
gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, Anda

belum menguasai materi bab Spektrum Gelombang
Elektromagnetik dengan baik. Rumuskan materi yang belum
Anda pahami, lalu cobalah Anda tuliskan kata-kata kunci
tanpa melihat kata kunci yang telah ada dan tuliskan pula
rangkuman serta peta konsep berdasarkan versi Anda. Jika
perlu, diskusikan dengan teman-teman atau guru Fisika Anda.

Kaji Diri
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1. Tabel berikut menunjukkan perbedaan antara gelom-
bang elektromagnetik dan gelombang mekanik.

Pernyataan di atas yang benar adalah ….
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4)
e. (1) , (2), (3), dan (4)

2. Sifat-sifat berikut
(1) berasal dari perubahan medan listrik dan medan

magnet secara periodik
(2) memerlukan medium untuk merambat
(3) memiliki kecepatan rambat 3 × 108 m/s di ruang

hampa
(4) merupakan gelombang longitudinal
yang merupakan sifat-sifat gelombang elektro-
magnetik adalah ….
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4)
e. (1), (2),  (3), (4)

3. 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
4. Gelombang elektromagnetik yang dapat dihasilkan

oleh tumbukan antara elektron dan anode dalam
tabung sinar katode adalah ….
a. sinar-X
b. sinar ultraviolet

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan kerjakanlah pada buku latihan Anda.

c. sinar gamma
d. sinar inframerah
e. sinar tampak

5. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang
gelombang semakin kecil adalah ....
a. sinar tampak, gelombang mikro, gelombang

televisi, dan gelombang radio
b. sinar tampak, gelombang televisi, gelombang

mikro, dan gelombang radio
c. gelombang mikro, sinar tampak, gelombang

televisi, dan gelombang radio
d. gelombang radio, gelombang televisi, sinar

tampak, dan gelombang mikro
e. gelombang radio, gelombang televisi, gelombang

mikro, dan sinar tampak
6. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan Hipotesis

Maxwell adalah ....
a. gelombang elektromagnetik adalah bagian dari

cahaya
b. gelombang elektromagnetik adalah gelombang

transversal
c. gelombang elektromagnetik adalah gelombang

longitudinal
d. gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan
e. gelombang elektromagnetik memiliki medan

listrik dan medan magnet
7. Pernyataan tentang elektromagnetik berikut ini yang

benar adalah ....
a. kecepatan gelombang radio sama besar dengan

kecepatan cahaya di ruang hampa
b. frekuensi sinar inframerah sama dengan frekuensi

cahaya merah
c. panjang gelombang sinar ultraviolet lebih besar

daripada panjang gelombang cahaya biru
d. frekuensi gelombang radar lebih besar daripada

frekuensi sinar-X
e. panjang gelombang cahaya kuning lebih besar

daripada panjang gelombang sinar inframerah
8. Kelompok warna cahaya berikut ini yang panjang

gelombangnya makin kecil secara berurutan adalah ....
a. biru-hijau-kuning-merah
b. biru- kuning-hijau-merah
c. merah-biru-hijau-kuning
d. merah-kuning-hijau-biru
e. merah-hijau-kuning-biru

9. Pernyataan tentang gelombang elektromagnetik berikut
ini yang tidak benar adalah ....
a. gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan
b. gelombang elektromagnetik adalah gelombang

transversal

Gelombang
Elektromagnetik

Tidak memerlukan
medium
Termasuk gelombang
transversal
Kecepatannya di ruang
hampa 3 × 108 m/s
Dapat mengalami
polarisasi

Gelombang
Mekanik

Memerlukan medium

Termasuk gelombang
longitudinal
Kecepatannya di
vakum nol
Tidak dapat
mengalami polarisasi

No

(1)

(2)

(3)

(4)

Evaluasi Materi Bab  9
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c. gelombang elektromagnetik adalah gelombang
longitudinal

d. gelombang elektromagnetik dapat merambat di
ruang hampa

e. gelombang elektromagnetik dapat didifraksikan
10. Pernyataan tentang gelombang radio berikut ini

yang tidak benar adalah ....
a. merupakan gelombang transversal
b. kecepatan di ruang hampa = 3 × 108 m/s
c. frekuensinya lebih rendah daripada frekuensi

gelombang mikro
d. panjang gelombangnya lebih kecil daripada

inframerah
e. dipantulkan oleh lapisan ionosfer

11. Kelompok gelombang elektromagnetik berikut ini
yang frekuensinya lebih besar daripada frekuensi
sinar hijau adalah ....
a. gelombang radio, gelombang TV, sinar infra-

merah.
b. sinar-X, sinar ultraviolet, sinar gamma
c. sinar inframerah, sinar ultraviolet
d. cahaya tampak, sinar-X, sinar gamma
e. inframerah, sinar  tampak, sinar ultraviolet

12. Pernyataan tentang  sinar-X  yang benar adalah ....
a. panjang gelombangnya lebih pendek daripada

ultraviolet
b. daya tembusnya sangat rendah
c. frekuensinya lebih kecil daripada cahaya tampak
d. tidak dapat dipolarisasikan
e. tidak dapat dibiaskan

13. Di antara nama-nama gelombang elektromagnetik
berikut, yang memiliki frekuensi terkecil adalah ....
a. sinar ultraviolet
b. sinar gamma
c. sinar ungu
d. sinar-X
e. sinar inframerah

14. Sinar gelombang elektromagnetik yang memiliki
frekuensi terbesar adalah ....
a. sinar γ
b. sinar inframerah
c. sinar α
d. sinar β
e. sinar ultraviolet

15. Dari spektrum gelombang elektromagnetik, urutan
cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang
terbesar adalah ....

a. sinar merah
b. biru
c. ungu
d. kuning
e. hijau

16. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang ....
a. gelombang longitudinal
b. gelombang transversal
c. gelombang suara
d. gelombang bunyi
e. gelombang tekan

17. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik
bergantung pada ....
a. frekuensi gelombang
b. panjang gelombang
c. frekuensi dan panjang gelombang
d. permitivitas dan permeabilitas medium
e. semua jawaban di atas salah

18. Gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh
medan magnetik maupun medan listrik, hal ini
disebabkan gelombang elektromagnetik ....
a. memiliki kecepatan tinggi
b. tidak bermassa
c. tidak bermuatan listrik
d. tidak  bermassa  dan  tidak  bermuatan listrik
e. memiliki frekuensi yang tinggi

19. Berikut ini adalah sifat gelombang elektromagnetik.
(1) merambat lurus
(2) merupakan medan listrik dan medan magnet
(3) merupakan gelombang longitudinal
(4) merupakan gelombang transversal
Pernyataan yang benar adalah ....
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (4)
c. (2), (3), dan (4)
d. (1), (2), dan (4)
e. (1), (2), (3), dan (4)

20. Peristiwa bahwa cahaya merupakan gelombang elektro-
magnetik yang arah getar dan arah rambatnya saling
tegak lurus adalah ....
a. refraksi
b. refleksi
c. polarisasi
d. interferensi
e. difraksi

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan kerjakanlah pada buku latihan Anda.
1. Gelombang elektromagnetik memiliki panjang

gelombang 750 nm.
a. Berapakah frekuensinya?
b. Apakah sebutan atau nama gelombang elektro-

magnetik ini?

2. Satu tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh
cahaya selama satu tahun. Berapa km jarak 1 tahun
cahaya?

3. Tentukanlah kecepatan gelombang elektromagnetik
pada bahan yang permitivitasnya 2 × 10–12 C2/Nm2 dan
permeabilitas bahan 8 × 10–6 Ns2/C2.
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4. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh suatu
pemancar dengan frekuensi 30 Mhz, berapakah
panjang gelombang yang dipancarkan?

5. Jelaskan perbedaan antara gelombang transversal
dan gelombang longitudinal.

6. Sebutkan sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik.
7. Mengapa sinar-X tidak dapat dibelokkan oleh medan

listrik maupun medan magnet?

8. Sebutkan dan urutkan jenis-jenis spektrum gelombang
elektromagnetik dari frekuensi terendah ke frekuensi
tertinggi.

9. Sebutkan dan urutkan berdasarkan panjang gelombang
(dari yang terpendek hingga terpanjang) dari jenis-
jenis cahaya tampak.

10. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari gelombang mikro
dalam kehidupan sehari-hari.
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan kerjakanlah pada buku latihan Anda.

1. Mata dapat melihat sebuah benda, apabila terbentuk
bayangan ....
a. nyata, tegak di retina
b. nyata, terbalik di retina
c. maya, tegak di retina
d. maya, terbalik di retina
e. maya, tegak di lensa mata

2. Titik dekat mata seseorang 200 cm di muka mata.
Agar orang itu dapat melihat pada jarak 25 cm, maka
perlu kacamata berkekuatan (dalam dioptri) ....
a. 3,5
b. 0,2
c. –0,2
d. –0,5
e. –0,4

3. Titik dekat seseorang 2 meter. Kuat kacamata baca
yang diperlukannya adalah ....
a. 0,25 dioptri
b. 0,5 dioptri
c. 1,5 dioptri
d. 2,0 dioptri
e. 3,5 dioptri

4. Seorang yang titik dekatnya ada pada jarak 50 cm
di depan lensa mata, hendak membaca buku yang
diletakkan pada jarak 25 cm, maka ia perlu memakai
kacamata berkekuatan ....
a. –2 dioptri
b. 2 dioptri

c. – 1
2

 dioptri

d. 1
2

 dioptri

e. 6 dioptri
5. 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
b. 4 kali

c. 4 1
6

kali

d. 5 kali

e. 6 1
4

 kali

6. Seorang kakek memiliki kacamata baca yang ber-
ukuran 2,5 dioptri. Berarti, titik dekat mata kakek
tersebut berada pada jarak ....
a. 67 cm
b. 40 cm
c. 25 cm

d. 1,5 cm
e. 2,5 cm

7. Sebuah lup berukuran 10 dioptri digunakan oleh
seorang pengamat dengan mata berakomodasi
maksimum dan menghasilkan perbesaran anguler
sebesar 5 kali. Titik dekat mata pengamat tersebut
berada pada jarak ....
a. 20 cm
b. 25 cm
c. 40 cm
d. 50 cm
e. 60 cm

8. Jika angka yang ditunjukkan oleh termometer
Fahrenheit lima kali angka yang ditunjukkan oleh
termometer Celsius, suhu benda tersebut adalah ....
a. 10°F
b. 20°C
c. 50°C
d. 50°F
e. 100°F

9. Sebuah termometer dengan skala bebas °X memiliki
titik beku air pada –40° dan titik didih air 160°. Pada
saat termometer tersebut terbaca 15°X, pada skala
Celsius terbaca ....
a. 17,5°C
b. 27,5°C
c. 37,5°C
d. 47,5°C
e. 57,5°C

10. Jika 75 gram air yang suhunya 0°C dicampur
dengan 50 gram air yang suhunya 100°C, suhu akhir
campuran tersebut adalah ....
a. 25°C
b. 40°C
c. 60°C
d. 65°C
e. 75°C

11. Dalam sebuah bejana yang massanya diabaikan,
terdapat a gram air 42°C dicampur dengan b gram
es –4°C. Setelah diaduk, ternyata 50% es melebur.
Jika titik lebur es = 0°C, kalor jenis es = 0,5 kal/g°C,
dan kalor lebur es = 80 kal/g, perbandingan a dan b
adalah ....
a. 1 : 4
b. 1 : 2
c. 1 : 1
d. 2 : 1
e. 4 : 1

12. Dua batang logam P dan Q disambungkan dengan

Evaluasi Materi Semester 2

suhu ujung-ujungnya berbeda (lihat gambar).
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a. 14 V d. 11 V
b. 13 V e. 10 V
c. 12 V

18. Perhatikan gambar berikut

Besar arus listrik yang melalui lampu pada rangkaian
arus listrik searah, seperti pada gambar adalah ....
a. 0,75 A
b. 1,50 A
c. 2,25  A
d. 3,00 A
e. 3,75 A

19. Perhatikan gambar berikut.

Pada gambar tersebut, energi yang timbul tiap sekon
dalam hambatan 2 Ω  adalah ....
a. 18 W
b. 12 W
c. 9 W
d. 3,75 A
e. 3 W

20. Dari tabel berikut ini, alat listrik yang memiliki
hambatan terbesar adalah ....

21. Gelombang elektromagnetik berikut ini yang
frekuensinya lebih besar daripada frekuensi sinar
hijau adalah ....

Apabila koefisien konduktivitas logam P setengah
kali koefisien konduktivitas logam Q, serta AC = 2 CB,
suhu di C adalah ....
a. 35°C
b. 40°C
c. 54°C
d. 70°C
e. 80°C

13. Sebuah balok es dengan massa 50 kg, pada 0°C,
didorong di atas papan horizontal yang juga
memiliki suhu 0°C sejauh 21 m. Ternyata, 25 gram
es mencair karena gesekan. Jika kalor lebur es
= 80 kal/g, besarnya koefisien gesekan adalah ....
a. 0,5
b. 0,6
c. 0,7
d. 0,8
e. 0,9

14. Suatu penghantar dialiri arus listrik 100 mA selama
1 jam. Jumlah muatan pada penghantar adalah ....
a. 60 Coulomb
b. 180 Coulomb
c. 360 Coulomb
d. 600 Coulomb
e. 3600 Coulomb

15. Sebuah kawat panjangnya 100 m, luas penampang-

nya 2 mm2, memiliki hambatan jenis 
20,5 ohm mm

m
.

Besarnya hambatan kawat adalah ....
a. 20 ohm
b. 25 ohm
c. 50 ohm
d. 100 ohm
e. 150 ohm

16. Sebuah alat pemanas listrik menggunakan arus 5 A.
Jika dihubungkan dengan sumber tegangan 110 V,
hambatannya adalah ....
a. 0,05 ohm
b. 5 ohm
c. 22 ohm
d. 110 ohm
e. 550 ohm

17. Sebuah akumulator memiliki GGL 12 V dan
hambatan dalam 0,1 ohm. Jika aki tersebut diisi
dengan arus 10 A, tegangan antara kedua

Lampu

2 Ω
2 Ω

3 Ω

6 V

9 V

A C B

P Q

110°C 40°C

12 V

6 V

2 Ω

4 Ω

a. pemanas
b. motor
c. lampu
d. pesawat TV
e. pompa air

120 volt
120 volt
120 volt
220 volt
220 volt

400 watt
200 watt
150 watt
110 watt
125 watt

Nama Alat Tegangan Kerja Daya

terminalnya adalah ....
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5 . Dalam sebuah botol termos terdapat 230 gram
kopi pada suhu 90°C, kemudian ditambahkan
susu sebanyak 20 gram bersuhu 5°C. Berapakah
suhu campuran? (misalkan, tidak ada kalor
pencampuran maupun kalor yang terserap botol
termos dan cair = ckopi = csusu = 1 kal/g°C)

6. Sebutkan dan jelaskan cara-cara perambatan kalor.
7. Tentukanlah hambatan pengganti dari rangkaian

berikut ini.

8. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat gelombang elektro-
magnetik.

9. Gelombang manakah yang memiliki frekuensi lebih
tinggi, gelombang cahaya atau sinar-X?

10. Sebutkan jenis-jenis spektrum gelombang elektro-
magnetik berdasarkan urutan dari panjang gelombang
terpendek ke panjang gelombang terpanjang.

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan kerjakanlah pada buku latihan Anda..

1. Objektif sebuah mikroskop berupa lensa cembung
dengan jarak fokus f .  Tentukanlah jarak yang
harus ditempatkan di bawah lensa objektif dari
benda yang diteliti dengan mikroskop.

2. Titik dekat mata seseorang 200 cm di muka mata.
Supaya orang tersebut dapat melihat pada jarak
25 cm, berapakah kekuatan kacamata yang perlu
digunakan?

3. Dari rangkaian listrik berikut, tentukanlah besarnya
daya yang terjadi pada hambatan 2Ω .

4. Seseorang yang memiliki titik dekat 25 cm ingin
melihat sebuah benda dengan lup. Jika orang
tersebut saat berakomodasi maksimum meng-
inginkan terjadinya perbesaran 5 kali, berapakah
jarak fokus lup yang harus digunakan.

a. gelombang radio, gelombang TV, sinar infra
merah

b. sinar-X, sinar ultra ungu, sinar gamma
c. sinar infra merah, sinar ultra violet, cahaya

tampak
d. cahaya tampak, sinar-X, sinar gamma
e. inframerah, sinar tampak, sinar ultra violet

22. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah sifat gelom-

a. sinar gamma
b. gelombang radio
c. sinar inframerah
d. sinar-X
e. sinar ultraungu

24. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari
frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar adalah ....
a. gelombang radio, sinar tampak, sinar inframerah
b. gelombang TV, sinar ultraviolet, sinar inframerah
c. sinar gamma, sinar-X, sinar ultraviolet
d. sinar gamma, gelombang radio, sinar inframerah
e. gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar

25. Di antara gelombang elektromagnetik berikut ini
yang memiliki frekuensi terbesar adalah ....
a. sinar-X
b. cahaya biru
c. gelombang radio
d. sinar inframerah
e. gelombang mikro

R

R R R R

R
A

B

3Ω

4 V 4 V

2Ω1Ω

bang elektromagnetik.
(1) dapat mengalami polarisasi
(2) merupakan gelombang longitudinal
(3) merambat lurus dalam medan
(4) dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet
Pernyataan yang benar adalah ....
a. (1), (2), dan (3)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (4)
d. (4) saja
e. (1), (2), (3), dan (4)

23. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang
gelombang terpanjang adalah ....
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A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan kerjakanlah pada buku latihan Anda.

1. Di antara besaran berikut yang termasuk besaran
pokok adalah ....
a. kecepatan
b. waktu
c. usaha
d. gaya
e. tegangan

2. Alat ukur berikut yang dapat mengukur diameter
kelereng adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.

3. Diketahui hasil pengukuran panjang sebuah benda
dengan menggunakan jangka sorong yang memiliki
ketelitian 0,0025 cm adalah 2,35 cm. Cara penulisan
hasil pengukuran yang benar adalah ....
a. (2,35 ± 0,0025) cm
b. (2,350 ± 0,0025) cm
c. (2,3500 ± 0,0025) cm
d. (23,50 ± 0,0025) cm
e. (23,500 ± 0,0025) cm

4. Konversi nilai berikut yang benar adalah ....
a. 60 km/jam = 10 m/s
b. 400 cm = 40 mm
c. 20 m/s = 72 km/jam
d. 0,5 m/s2 = 648 km/jam2

e. 1.440 s = 20 menit

Evaluasi Materi Akhir Tahun

5. Sebuah besaran x dapat dituliskan dengan per-
samaan x = PQR, dengan P memiliki dimensi [ML–3],
Q memiliki satuan m/s2, dan R memiliki satuan m.
Dimensi besaran x tersebut adalah ....
a. [MLT–2]
b. [ML–2T–2]
c. [ML2T–2]
d. [ML-2T]
e. [ML–1T–1]

6. Besaran berikut yang bukan termasuk besaran
vektor adalah ....
a. kecepatan
b. gaya
c. jarak
d. percepatan
e. momentum

7. Perhatikan gambar berikut ini.

Besar resultan kedua buah vektor tersebut adalah ....
a. 14 N
b. 10 N
c. 7 N
d. 5 N
e. 2 N

8. Gambar berikut yang menghasilkan resultan sama
dengan nol adalah ....
a.

b.

c.

8 N

6 N

3 N

2 N

y

4 N
x

5 N

y

4 N

3 N

30° x30°

3 N

y

2 N

1 N

x
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d.

e.

9. Diketahui dua buah vektor yang besarnya sama
dengan F dan saling membentuk sudut 60°. Per-
bandingan antara besar jumlah dan besar selisih
kedua vektor tersebut adalah ....
a. 1
b. 3

c.
1
2

d.
1 3
3

e.
1
5

10. Seseorang berenang dengan arah tegak lurus aliran
sungai. Jika kecepatan berenang orang tersebut 4 m/s
dan kecepatan aliran sungai 3 m/s, resultan kecepatan
orang tersebut adalah ....
a. 10 m/s
b. 7 m/s
c. 5 m/s
d. 3 m/s
e. 0

11. Tabel berikut ini merupakan data seorang pelari.

Kelajuan rata-rata pelari tersebut adalah ....
a. 1,5 m/s
b. 2 m/s
c. 2,5 m/s
d. 3 m/s
e. 3,5 m/s

12. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 m/s.
Kemudian, tiba-tiba mobil tersebut mengalami per-
lambatan hingga berhenti 50 s. Perlambatan mobil
tersebut adalah ....

a. –0,5 m/s
b. 0,5 m/s
c. 0,2 m/s
d. –0,2 m/s
e. –1 m/s

13. Perhatikan gambar berikut ini.

Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 5 s
adalah ....
a. 20 m
b. 25 m
c. 30 m
d. 35 m
e. 40 m

14. Sebuah batu dilepaskan dari ketinggian 45 m. Waktu
yang dibutuhkan batu hingga mencapai permukaan
tanah adalah ....
a. 10 s
b. 15 s
c. 20 s
d. 25 s
e. 30 s

15. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan
awal 10 m/s. Posisi bola saat t = 1 sekon adalah ....
a. 30 m
b. 20 m
c. 10 m
d. 5 m
e. 2 m

16. Jika sebuah benda bergerak melingkar beraturan maka
pernyataan berikut yang tidak benar adalah ....
a. jari-jari lintasan tetap
b. percepatan sudutnya nol
c. frekuensinya berubah
d. kecepatan linearnya berubah
e. percepatan sentripetalnya menuju pusat lingkaran

17. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 50 cm dan
diputar melingkar beraturan. Jika kelajuan sebuah
titik pada roda 2 m/s, kecepatan sudutnya adalah ....
a. 100 rad/s
b. 50 rad/s
c. 25 rad/s
d. 4 rad/s
e. 2 rad/s

y

5 N

3 N

4 N
x

y

2 N

x

2 N

2 N

5

2 4 5

v (m/s)

t (s)

Waktu

10 m
20 m
5 m

10 m

Jarak yang Ditempuh

5 s
10 s
5 s
10 s
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18. Sebuah benda bergerak melingkar dengan mengikuti
persamaan berikut.

θ π= +5 2 t
Besarnya frekuensi dan posisi pada saat t = π

2
s

adalah ....
a. 9 Hz, 1 s
b. 5 Hz, 2 s
c. 2 Hz, 5 s
d. 1 Hz, 9 s
e. 10 Hz, 2 s

19. Besarnya percepatan sentripetal dari sebuah bola
yang diikat dengan tali yang memiliki panjang 1 m
dan bergerak melingkar beraturan adalah ....

(diketahui frekuensi putaran bola adalah π
20

Hz)
a. 1.600 m/s2

b. 1.000 m/s2

c. 400 m/s2

d. 200 m/s2

e. 20 m/s2

20. Diketahui percepatan sentripetal sebuah benda
besarnya 20 m/s2. Jika jari-jari lintasan 5 m, ke-
cepatan sudut benda tersebut adalah ....
a. 2 rad/s
b. 5 rad/s
c. 10 rad/s
d. 20 rad/s
e. 100 rad/s

21. Hukum Pertama Newton menerangkan tentang ....
a. gaya aksi dan gaya reaksi
b. hubungan antara gaya dan percepatan
c. kelembaman sebuah benda
d. resultan gaya pada sebuah benda
e. massa dari sebuah benda

22. Sebuah benda yang bermassa 10 kg dari keadaan
diam diberi gaya sehingga benda tersebut dapat
bergerak dengan kecepatan 5 m/s. Besarnya gaya
yang diberikan setelah 10 s adalah ....
a. 5 N
b. 10 N
c. 15 N
d. 25 N
e. 50 N

23. Perhatikan gambar berikut ini.

Besarnya gaya gesekan bidang miring adalah ....
a. 10 N
b. 15 N

c. 20 N
d. 25 N
e. 30 N

24. Perhatikan gambar berikut ini.

Diketahui m1 = 6 kg, m2 = 4  kg, dan percepatan
gravitasi g = 10 m/s2. Jika massa dan gesekan katrol
diabaikan, besarnya tegangan tali T adalah ....
a. 64 N
b. 60 N
c. 48 N
d. 24 N
e. 10 N

25. Sebuah bola yang bermassa 5 kg diputar dengan
menggunakan tali yang panjangnya 50 cm. Jika bola
tersebut bergerak dengan kecepatan 10 m/s,
besarnya gaya maksimum supaya tali tidak putus
adalah ....
a. 1.000 N
b. 500 N
c. 250 N
d. 50 N
e. 10 N

26. Misalkan, Anda berada dalam sebuah elevator yang
bergerak naik dengan percepatan 2 m/s. Jika
tegangan kabel penggantung besarnya 600 N, massa
Anda adalah ....
a. 40 kg
b. 45 kg
c. 50 kg
d. 60 kg
e. 62 kg

27. Seorang siswa yang memiliki penglihatan normal
(jarak baca minimumnya 25 cm), mengamati benda
kecil dengan menggunakan lup dan berakomodasi
maksimum. Jika benda yang diamati berada 5 cm di
depan lup, jarak titik fokus lensa lup adalah ....
a. 4,16 cm
b. 6,25 cm
c. 7,5 cm
d. –7,5 cm
e. 10 cm

30°

f

2 m/s2

5 kg

m2

m1

w
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28. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa
objektif dan lensa okuler masing-masing 5 mm dan
5 cm. Sebuah benda ditempatkan 6 cm di depan lensa
objektif. Besarnya perbesaran mikroskop pada
pengamatan tanpa akomodasi adalah ....
a. 50 kali
b. 25 kali
c. 15 kali
d. 10 kali
e. 5 kali

29. Jika jarak paling jauh yang dapat dilihat oleh mata
seseorang adalah 5 m, kekuatan lensa kacamata
yang diperlukannya adalah ....
a. –0,5 dioptri
b. –0,3 dioptri
c. –0,35 dioptri
d. –0,25 dioptri
e. –0,2 dioptri

30. Sebuah teropong panggung dipakai untuk melihat
bintang yang menghasilkan perbesaran 10 kali. Jarak
antara lensa objektif dan lensa okulernya adalah 45 cm.
Teropong tersebut digunakan dengan mata tak
berakomodasi. Besarnya jarak fokus lensa okulernya
adalah ....
a. –5 cm
b. 5 cm
c. –9 cm
d. 9 cm
e. 10 cm

31. Sebuah kuningan ( α = 19 × 10–6/K) memiliki
panjang 2 m. Pertambahan panjang kuningan
tersebut dari 100 K sampai 400 K adalah ....
a. 9,5 mm
b. 5,76 mm
c. 1,14 mm
d. 0,114 mm
e. 0,1 mm

32. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur
20°C dipanaskan dengan energi 500 kalori. Jika kalor
jenis air 1 kal/g°C, temperatur air setelah
pemanasan adalah ....
a. 10°C
b. 15°C
c. 20°C
d. 25°C
e. 30°C

33. Es yang massanya 100 gram dan memiliki temperatur
0°C, dimasukkan ke dalam 500 gram air yang memiliki
temperatur 25°C. Ternyata, es melebur seluruhnya.
Jika kalor lebur es = 80 kalori/g°C, temperatur akhir
campuran adalah ....
a. 10,6°C
b. 8,4°C
c. 5°C
d. 2,1°C
e. 0

34. Perpindahan kalor yang disertai perpindahan
massa atau zat-zat perantaranya disebut ....
a. konduksi
b. konveksi
c. radiasi
d. kohesi
e. turbulensi

35. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini.

        

Jika antara titik A dan B dihubungkan dengan
potensial listrik 20 volt, daya yang timbul pada
hambatan 1 Ω  adalah ....
a. 50 watt
b. 100 watt
c. 200 watt
d. 250 watt
e. 500 watt

36. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar berikut.

      

Besar beda potensial pada hambatan 4 Ω  adalah ....
a. 2 volt
b. 4 volt
c. 6 volt
d. 8 volt
e. 10 volt

37. Diketahui 4 buah hambatan yang masing-masing
besarnya 3 ohm. Supaya hambatan penggantinya
sama dengan 3 ohm, susunan hambatan yang benar
adalah ....

a.

b.

2 Ω 1 Ω

4 Ω 3 Ω

6 Ω

A

B

10 Ω 8 Ω

4 Ω

4 Ω

40 volt
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan kerjakanlah pada buku latihan Anda..
1. Perhatikan gambar berikut ini.

Tentukanlah hasil pengukuran tersebut jika
diketahui ketelitian alat ukurnya adalah 0,005 mm.

2. Tuliskan  tujuh besaran pokok dan tuliskan pula
beberapa besaran turunan.

3. Perhatikan grafik berikut ini.

      

Jika satu skala memiliki nilai 2 N, tentukanlah resultan
dari kedua vektor tersebut.

4. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan
awal 10 m/s. Tentukanlah:
a. titik tertinggi, dan
b. waktu saat mencapai titik tertinggi.

5. Kubus yang terbuat dari logam dengan massa 1 kg
ditaruh di atas kubus logam lain yang lebih besar
dengan massa 3 kg dan sisi-sisinya 1 m, seperti
diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Apabila gaya 10 N dikerjakan pada kubus yang
besar, sedangkan gesekan maksimum antara kedua
permukaan kubus = 2 N, suatu saat kubus yang kecil
akan terjatuh ke lantai. Tentukanlah waktu yang
diperlukan sampai kubus kecil jatuh di lantai sejak
gaya diberikan.

6. Benda yang massanya 100 gram melakukan gerak
melingkar beraturan dengan 150 putaran tiap menit.
Jika jari-jari lingkaran 40 cm dan kecepatan 3 m/s,
tentukanlah:
a. gaya sentripetalnya, dan
b. waktu untuk satu putaran.

7. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa
okuler dengan jarak titik fokus masing-masing 3 cm
dan 4 cm. Benda terletak pada jarak 4 cm di depan
lensa objektif dan jarak antara lensa objektif dan
lensa okuler 15 cm. Tentukanlah:
a. perbesaran linear objektif,
b. perbesaran linear okuler, dan
c. perbesaran total mikroskop.

s1

s21 m

m2 = 3 kg
licin

m1 = 1 kg

F = 10 N

c.

d.

e.

38. Spektrum gelombang elektromagnetik berikut ini yang
memiliki nilai frekuensi paling besar adalah ....

a. sinar gamma
b. sinar ultraviolet
c. cahaya tampak
d. gelombang mikro
e. gelombang radio

39. Berikut ini yang bukan merupakan sifat dari gelom-
bang elektromagnetik adalah ....
a. dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun

medan magnetik
b. dapat berpolarisasi
c. kecepatannya di ruang hampa = 3 × 108 m/s
d. merupakan gelombang transversal
e. tidak bermuatan listrik

40. Sinar-X memiliki panjang gelombang ....
a. sedikit lebih besar dari 700 nm
b. diantara 400–700 nm
c. jauh lebih besar dari 400 nm
d. sama besar dengan 400 nm
e. jauh lebih kecil dari 400 nm

F1

F2
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8. Satu kilogram es suhunya –2°C. Jika titik lebur es = 0°C,
kalor jenis es = 0,5 kal/g°C, kalor jenis air = 1 kal/g°C,
kalor lebur es 80 kal/g, dan 1 kalori = 4,2 joule, tentu-
kanlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan
seluruh es tersebut.

9. Tiga buah hambatan yang masing-masing besarnya
3 Ω, 2 Ω, dan 6 Ω disusun paralel. Kemudian,
dipasang pada sumber tegangan dan ternyata kuat
arus yang keluar besarnya 3 A, seperti pada gambar
berikut ini. 3 Ω

2 Ω

6 Ω

i = 3 A

P Q

3 Ω 2 Ω 6 Ω

i = 0,5 A

E, r = ?

Akan tetapi jika disusun seri dan dipasang pada
sumber tegangan yang sama, ternyata arus yang
keluar besarnya 0,5 A, seperti diperlihatkan pada
gambar berikut ini.

Tentukanlah GGL dan hambatan dalam sumber
tegangan tersebut.

10. Sebutkan dan urutkan spektrum gelombang elektro-
magnetik mulai dari panjang gelombang terpendek
hingga panjang gelombang terpanjang.

P Q
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Bab 1 Pengukuran, Besaran, dan Satuan
Soal Pramateri
2. Besaran pokok dan turunan.

Soal Penguasaan Materi 1.1
2. Pengukuran tunggal hanya dilakukan sekali pengukuran,

sedangkan pengukuran berulang dilakukan lebih dari satu
kali pengukuran.

4. a. (60,4 + 0,5) cm
b. (9,12 + 0,05) mm
c. (7,720 + 0,005) mm
d. (7,30 + 0,05) sekon

Soal Penguasaan Materi 1.2
2. Kecepatan [LT–1], percepatan [LT–2], gaya [MLT–2], energi

[ML2T–2], massa jenis [ML–3], momentum [MLT–1], daya
[ML2T–2], tekanan [ML–1T–2], beda potensial [ML2T–3], usaha
[ML2T–2].

4. [L3T4]

Evaluasi Materi Bab 1
A. Pilihan ganda
2. b 10. b 18. b
4. c 12. c 20. d
6. e 14. d 22. c
8. d 16. c 24. d
B. Esai
2. Jangka sorong, mikrometer sekrup, dan mistar ukur.
4. Panjang (m),

Massa (kg),
Waktu (s),
Arus listrik (A),
Suhu (K),
Intensitas cahaya (cd), dan
Jumlah zat (mol).

6. a. 2 angka penting
b. 5 angka penting
c. 1 angka penting
d. 5 angka penting

8. (3,150 ± 0,005) mm

Bab 2 Vektor
Soal Pramateri
2. Kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum.

Soal Penguasaan Materi 2.1
2. 250 km ke selatan.
4. a. 70 N

b. 10 N
c. 50 N
d. 10 37 , 10 13

Soal Penguasaan Materi 2.2
2. a. 86,6 satuan

b. 30°

Soal Penguasaan Materi 2.3
2. 28,8 satuan

Kunci Jawaban
Soal Penguasaan Materi 2.5
2. 8

Evaluasi Materi Bab 2
A. Pilihan ganda
2. d 10. e 18. e
4. e 12. e 20. a
6. c 14. e 22. e
8. c 16. c 24. d
B. Esai
2. a. v = 14 m/s

b. s = 700 m
4. 2 N

6.
1 3  N
2

8. 1

2

5 3  N
5 N

F
F

=
=

10. 13
7

Bab 3 Gerak dalam Satu Dimensi
Soal Pramateri
2. Jika benda tersebut bergerak pada lintasan yang lurus.

Soal Penguasaan Materi 3.1
2. Jarak = 17 km, perpindahan = 13 km
4. Jarak = 13 km, perpindahan = 5 km

Soal Penguasaan Materi 3.2
2. Kelajuan = 1,5 m/sπ , kecepatan = 0,5 m/sπ
4. 24 m/s

Soal Penguasaan Materi 3.3
2. 1600 m
4. Dalam waktu 36 menit, 36 km dari kereta api A atau 14 km

dari kereta api B.

Soal Penguasaan Materi 3.4
2. 75 m/s2

4. a. 77 m/s2

b. Pada saat t = 2 s dan t = 6 s

Soal Penguasaan Materi 3.5
2. a. 0,15 m/s2

b. 83,3 m
4. 80 m

Evaluasi Materi Bab 3
A. Pilihan ganda
2. b 10. a 18. e
4. e 12. c 20. b
6. c 14. e 22. d
8. d 16. a 24. c
B. Esai
2. Jarak = 26 m

Perpindahan = 6 m

Laju = 
26  m/s
7

Kecepatan rata-rata = 2 m/s
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4. a = 1,5 m/s2

6. t = 2 s dan v = 20 m/s
8. a. V0 = 20 2  m/s

b. t = 2 2  s
c. v = 2 m/s
d. h = 35 m

10. 3 : 2

Bab 4 Gerak Melingkar
Soal Pramateri
2. Adanya gaya ke pusat lingkaran yang menyebabkan Anda

tidak terlempar. Gaya ini disebut gaya sentripetal.

Soal Penguasaan Materi 4.1
2. a. 10 rad/s

b. 5 rad/s

Soal Penguasaan Materi 4.2
2. 2 m

Evaluasi Materi Bab 4
A. Pilihan ganda
2. b 12. e
4. c 14. c
6. c 16. b
8. c 18. a

10. a 20. a
B. Esai
2. a. 5 rad/s

b. 25 m/s2

  4. v = 5 m/s
  6. 10 m/s2

   8. a. 15 rad

b.
1
π Hz

10. 75 s

Bab 5 Dinamika Gerak
Soal Pramateri
2. Gaya gesekan, gaya dorong, dan gaya angkat.

Soal Penguasaan Materi 5.1
2. 2 N

4. a. b.

Soal Penguasaan Materi 5.2
2. a. 9,5 m/s2

b. 98,4 N, dengan membentuk sudut 75°

4. a. 250 3 N
b. mg sin θ , 0, 500 N

Soal Penguasaan Materi 5.3
2.  f ges= 30 N

4. 0,75 10 7,5maks sa gμ= = × = m/s2

Soal Penguasaan Materi 5.4
2. 2 m

Evaluasi Materi Bab 5
A. Pilihan ganda

2. c 10. d 18. b
4. a 12. a 20. c
6. e 14. b 22. a
8. c 16. a 24. a

B. Esai
  2. 30 N
  4. a. 600 N

b. 420 N
c. 780 N

  6. 30 N
  8. Lihat halaman 66 – 68
10. Gaya bermanfaat : gaya sentripetal pada lintasan melingkar

Gaya merugikan : gaya gesek pada ban mobil

Evaluasi Materi Semester 1
A. Pilihan ganda
2. b 10. c 18. b
4. b 12. c 20. b
6. b 14. e 22. c
8. d 16. c 24. e
B. Esai

2. a. [ML2T–2]
b. [ML–3]
c. [ML2T–2]
d. [ML2T–3]
e. [LT–2]

4. a. 2 N
b. 52 N
c. 10 N

6. 45 m, 6 s
8. 12 N

10. 7,5 m/s2

Bab 6 Alat-Alat Optik
Soal Pramateri
2. Mata dan kacamata digunakan untuk melihat.

Lup dan mikroskop digunakan untuk memperbesar objek
yang dilihat, dan mikroskop.
Teropong digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh.

Soal Penguasaan Materi 6.1
2. a. kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa

mata sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh
tepat di retina

b. Jarak minimum yang dapat dilihat oleh mata
c. Jarak maksimum yang dapat dilihat oleh mata

4. a. –0,5 m
b. 2 dioptri

Soal Penguasaan Materi 6.2
2. Pada kamera lensa digeser-geser, sedangkan pada mata

dengan menggunakan daya akomodasi
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Soal Penguasaan Materi 6.3
2. a. 7,14 cm

b. 2,5 kali

Soal Penguasaan Materi 6.4
2. 400 kali
4. a. 50 kali, 70 kali

b. 52 cm, 17 cm

Evaluasi Materi Bab 6
A. Pilihan ganda

2. b 12. a 22. b
4. e 14. c 24. a
6. d 16. e 26. b
8. c 18. c 28. d

10. a 20. c 30. a
B. Esai

2. 3,5 dioptri
4. • Miopi (rabun jauh)

Bayangan jatuh di depan retina, ditolong lensa negatif.
• Hipermetropi (rabun dekat)

Bayangan jatuh di belakang retina, ditolong lensa positif.
• Presbiopi

Rabun tua, ditolong lensa rangkap.
6. 2 cm
8. 10 kali

10. Pada mikroskop, benda harus diletakkan di ruang II objektif
sehingga bayangan terletak di ruang III ( ingat : Ruang benda
+ Ruang bayangan = 5). Maka sifat bayangan oleh objektif :
nyata, terbalik, diperbesar.

Bab 7 Kalor
Soal Pramateri
2. Dengan menggunakan termometer.

Soal Penguasaan Materi 7.1

2. t°C = 
QI =
t (t + 32)°X

4. 16°C

Soal Penguasaan Materi 7.2
2. 130°C
4. 1,15 × 10–2 π m2

Soal Penguasaan Materi 7.3
2. 17°C
4. 0°C (es tidak melebur seluruhnya)

Soal Penguasaan Materi 7.4
2. 6,0156 watt/m2

4. 60°C

Evaluasi Materi Bab 7
A. Pilihan ganda
2. d 10. d 18. a
4. b 12. c 20. a
6. a 14. a 22. a
8. e 16. a 24. d

B. Esai
2. • Konduksi

Perpindahan secara hantaran

• Konveksi
Perpindahan secara aliran

• Radiasi
Perpindahan secara pancaran

4. 2,193 kj/kgK
6. a. 27°C

b. 80,6°F
c. 21,6 R

8. Azas Black: kalor yang dilepaskan suatu benda akan sama
dengan kalor yang di terima oleh benda lain, jika ke dua benda
disatukan.

10. 3.056 kj

Bab 8 Elektrodinamika
Soal Pramateri
2. Rangkaian seri: pembagi tegangan

Rangkaian paralel: pembagi arus

Soal Penguasaan Materi 8.1
2. Lihat halaman 160 – 161

Soal Penguasaan Materi 8.2
2. a. 2 ohm

b. 5 A
4. 80 volt

Soal Penguasaan Materi 8.3
2. a. 2 A

b. 10 V
c. 8 V

4. 1,8 A

Soal Penguasaan Materi 8.4
2. 1 kW
4. 30 Ω

Soal Penguasaan Materi 8.5
2. 2 A, 4 V

Evaluasi Materi Bab 8
A. Pilihan ganda
2. a 12. b
4. d 14. c
6. c 16. b
8. e 18. d

10. d 20. e
B. Esai
2. a. Rab = 10 Ω

b. Rab = 10 Ω

4. a. P = 
100  watt
64

b. P = 
36  watt
25

6. 0,25 ohm
8.   I = 1  A

Vab= 2 V

10. I1 = 
1  A
2

I2 =  0

I3 = 
1  A
2
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Bab 9 Spektrum Gelombang
Elektromagnetik

Soal Pramateri
2. Sinar gamma, sinar-X, ultraviolet, cahaya tampak,

inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, dan
gelombang radio.

Soal Penguasaan Materi 9.1
2. Dapat. Gelombang elektromagnetik tidak dapat dibelokkan

oleh medan listrik ataupun medan magnet.
4. Sinar inframerah
6. Ya

Evaluasi Materi Bab 9
A. Pilihan ganda
2. b 12. a
4. a 14. a
6. e 16. b
8. d 18. c

10. d 20. c
B. Esai
2. x = (3)(105)(365)(24)(3.600)
4.  = 10 mλ
6. Lihat halaman 158
8. Gelombang Radio, Gelombang TV, Gelombang Mikro, Sinar

Inframerah, Sinar Tampak, Sinar Ultraviolet, Sinar-X, dan
Sinar Gamma

10. Sebagai alat memasak (oven) dan pemandu pesawat terbang
ketika cuaca buruk

Evaluasi Materi Semester 2
A. Pilihan ganda
2. a 10. b 18. c
4. b 12. c 20. a
6. a 14. c 22. b
8. d 16. c 24. e

B. Esai
2. + 3,5 dioptri
4. 83,2°C
6. P = 5,12 W
8. Sifat gelombang elektromagnetik

• merambat lurus
• merambat tanpa medium

• merupakan gelombang transversal
• merupakan rambatan medan listrik dan medan magnet
• memiliki kecepatan 3 × 108 m/s

10. Sinar Gamma, Sinar-X, Sinar Ultraviolet, Sinar Tampak,
Sinar Inframerah, Gelombang Mikro, Gelombang TV, dan
Gelombang Radio

Evaluasi Materi Akhir Tahun
A. Pilihan ganda

2. a 22. a
4. c 24. c
6. c 26. c
8. e 28. b

10. c 30. a
12. d 32. d
14. e 34. b
16. c 36. b
18. d 38. a
20. a 40. e
B. Esai

2. Besaran pokok
a. massa
b. waktu
c. panjang
d. kuat arus
e. suhu
f. intensitas cahaya
g. jumlah zat

4. a. 5 m
b. 1 s

6. a. 2,25 N
b. 0,4 s

8. 3,402 × 105 joule
10. a. sinar gamma

b. sinar-X
c. sinar ultraviolet
d. cahaya tampak
e. sinar inframerah
f. gelombang mikro
g. gelombang tv
h. gelombang radio
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Apendiks

Sumber: Fisika, 1996

Panjang meter m

Massa kilogram kg

Waktu sekon s

Arus listrik ampere A

Temperatur kelvin K
termodinamika

Banyaknya zat mol mol

Intensitas cahaya kandela cd

''… panjang yang sama dengan 1.650.763,73 panjang gelombang dalam
vakum dari radiasi yang bersesuaian dengan transisi di antara tingkat 2p10
dan tingkat 5d5 dari atom krypton-86.'' (1960)

''… prototip ini (sebuah silinder platinum-iridium tertentu). Dengan demikian
akan dianggap satuan massa.'' (1889)

"… lamanya 9.192.631.770 periode radiasi yang bersesuaian dengan transisi
di antara kedua tingkat hiperhalus dari keadaan dasar atom cesium-133."
(1967)

''… bahwa jika arus konstan dipertahankan dalam dua penghantar sejajar
yang lurus dan panjangnya tak berhingga, penampang lingkarannya dapat
diabaikan, serta ditempatkan terpisah sejauh 1 m satu sama lain dalam
vakum, akan menghasilkan sebuah gaya di antara penghantar-penghantar
ini yang besarnya sama dengan 2 × 10–7 newton per meter panjang.'' (1946)

''… pecahan 1/273,16 dari temperatur termodinamika titik tripel air.''
(1967)

''… banyaknya zat sebuah sistem yang mengandung sejumlah entitas
elementer sebanyak atom yang ada dalam 0,012 kilogram karbon-12.'' (1971)

''… intensitas cahaya dalam arah tegak lurus dari sebuah permukaan benda
hitam seluas 1/600.000 meter kuadrat pada temperatur platinum beku di
bawah tekanan sebesar 101.325 newton per meter kuadrat.'' (1967)

Sistem Satuan, Konversi, Konstanta, Matematis, dan Hadiah Nobel

1 kaki per sekon =
1 kilometer per jam =
1 meter per sekon =
1 mile =
1 centimeter per sekon =
1 knot =

Tabel Laju

cm/sft/s km/h mi/hmeter/sekon knot

1
0,9113
3,281
1,467

3,281 × 10–2

1,688

1,097
1

3,6
1,609

3,6 × 10–2

1,852

0,3048
0,2778

1
0,4470

0,01
0,5144

0,6818
0,6214
2,237

1
2,237 × 10–2

1,151

30,48
27,78
100

44,70
1

51,44

0,5925
0,5400
1,944

0,8689
1,944 × 10–2

1

1 gram =
1 kilogram =
1 slug =
1 u =
1 ons =
1 pon =
1 ton =

Tabel Massa

oz tong kg uslug lg

1
1000

1,459 × 104

1,660 × 10–24

28,35
453,6

9,072 × 105

0,001
1

14,59
1,660 × 10–27

2,835 × 10–2

0,4536
907,2

6,852 × 10–5

6,852 × 10–2

1
1,137 × 10–28

1,943 × 10–3

3,108 × 10–2

62,16

6,024 × 1023

6,024 × 1026

8,789 × 1027

1
1,708 × 1025

2,732 × 1026

5,465 × 1029

3,527 × 10–2

35,27
514,8

5,855 × 10–26

1
16

3,2 × 104

2,205 × 10–3

2,205
32,17

3,660 × 10–27

6,250 × 10–2

1
2000

1,102 × 10–6

1,102 × 10–3

1,609 × 10–2

1,829 × 10–30

3,125 × 10–5

0,0005
1

Tabel Satuan Internasional (SI)

Kuantitas Nama Simbol Definisi

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996
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1 derajat =
1 menit =
1 sekon =
1 radian =
1 putaran =

°

Tabel Sudut Bidang

Radian

1
1,667 × 10–2

2,778 × 10–4

57,30
360

60
1

1,667 × 10–2

3.438
2,16 × 104

3.600
60
1

2,063 × 105

1,296 × 106

1,745 × 10–2

2,909 × 10–4

4,848 × 10–6

1
6,283

2,778 × 10–3

4,630 × 10–5

7,716 × 10–7

0,1592
1

Putaran

Konstanta Simbol Nilai Komputasi
Nilai (1973) terbaik

Nilai Ketidaktentuan

Laju cahaya dalam vakum
Muatan elementer
Massa diam elektron
Konstanta permitivitas
Konstanta permeabilitas

Perbandingan muatan dan massa elektron
Massa diam proton
Perbandingan massa proton dan massa elektron
Massa diam neutron
Massa diam muon

Konstanta Planck
Panjang gelombang Compton elektron
Konstanta gas molar
Bilangan Avogadro
Konstanta Boltzmann

Volume molar gas ideal pada STP
Konstanta Faraday
Konstanta Stefan-Boltzmann
Konstanta Rydberg
Konstanta gravitasi

Jari–jari Bohr
Momen magnet elektron
Momen magnet proton
Magneton Bohr
Magneton nuklir

c
e
me

0ε
0μ

e/me
mp
mp /me
mn
mμ

h
cλ

R
NA
k

Vm
F
σ
R
G

a0

eμ
pμ
Bμ
Nμ

3,00 × 108 m/s
1,60 × 10–19 C
9,11 ×10–31 kg
8,85 × 10–12 F/m
1,26 × 10–6 H/m

1,76 × 1011 C/kg
1,67 × 10–27 kg
1840
1,68 × 10–27 kg
1,88 × 10–28 kg

6,63 × 10–34 Js
2,43 × 10–12 m
8,31 J/molK
6,02 × 1023/mol
1,38 × 10–23 J/K

2,24 × 10–2 m3/mol
9,65 × 104 C/mol
5,67 × 10–8 W/m2K4

1,10 × 107/m
6,67 × 10–11 m3/s2kg

5,29 × 10–11 m
9,28 × 10–24 J/T
1,41 × 10–26 J/T
9,27 × 10–24 J/T
5,05 × 10–27 J/T

2,99792458
1,6021892
9,109534
8,854187818
4  (exactly)π

1,7588047
1,6726485
1836,15152
1,6749543
1,883566

6,626176
2,4263089
8,31441
6,022045
1,380662

2,241383
9,648456
5,67032
1,097373177
6,6720

5,2917706
9,284832
1,4106171
9,274078
5,050824

0,004
2,9
5,1
0,008
—

2,8
5,1
0,38
5,1
5,6

5,4
1,6

31
5,1

32

31
2,8

125
0,075

615

0,82
3,9
3,9
3,9
3,9

Tabel Beberapa Konstanta Fisika yang Fundamental

1 centimeter =
1 meter =
1 kilometer =
1 inci =
1 kaki =
1 mil =

Tabel Panjang

in.

1
100
105

2,540
30,48

1,609 × 105

10–2

1
1.000

2,540 × 10–2

0,3048
1.609

10–5

10–3

1
2,540 × 10–5

3,048 × 10–4

1,609

0,3937
39,3

3,937 × 104

1
12

6,336 × 104

3,281 × 10–2

3,281
3.281

8,333 × 10–2

1
5.280

ftcm meter km

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996
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1 abcoulomb =
1 ampere-hour =
1 coulomb =
1 statcoulomb =

Tabel Muatan

abcoul coulombAh statcoul

1
360
0,1

3,336 × 10–11

2,778 × 10–3

1
2,778 × 10–4

9,266 × 10–14

10
3.600

1
3,336 × 10–10

2,998 × 1010

1,079 × 1013

2,998 × 109

1

1 maxwell =
1 weber =

Tabel Fluks Magnet

maxwell weber

1
108

10–8

1

1 atmosphere =
1 dyne per cm2 =
1 inci air pada 0°C =
1 centimeter of mercury at 0°C =
1 pascal =
1 pon per inci2 =
1 pon per fit2 =

Tabel Tekanan

atm dyne/cm2 PASCALcm-Hg

1
9,869 × 10–7

2,458 × 10–3

1,316 × 10–2

9,869 × 10–6

6,805 × 10–2

4,725 × 10–4

1,013 × 106

1
2491

1,333 × 104

10
6,895 × 104

478,8

76
7,501 × 10–4

0,1868
1

7,501 × 10–4

5,171
3,591 × 10–2

1,013 × 105

0,1
249,1
1.333

1
6,895 × 103

47,88

1 satuan kalor Inggris =
1 erg =
1 kaki-pon =
1 daya kuda-jam =
1 joule =
1 kalori =
1 kilowatt-jam =
1 elektron volt =
1 juta elektron volt =
1 kilogram =
1 satuan massa atom terpadu =

Tabel Tenaga, Kerja, dan Kalor

joule kWhcal

1055
10–7

1,356
2,685 × 104

1
4,186

3,6 × 108

1,602 ×10–19

1,602 ×10–13

8,987 × 1016

1,492 × 10–10

eV MeV kg

252,0
2,389 × 10–8

0,3239
6,414 × 105

0,2389
1

8,601 × 105

3,827 × 10-20

3,827 × 10–14

2,147 × 1016

3,564 × 10–11

2,930 × 10–4

2,778 × 10–14

3,766 × 10–7

0,7457
2,778 × 10-7

1,163 × 10–6

1
4,450 × 10–26

4,450 × 10–20

2,497 × 1010

4,145 × 10–17

6,585 × 1021

6,242 × 1011

8,464 × 1018

1,676 × 1025

6,242 × 1018

2,613 × 1019

2,247 × 1025

1
106

5,610 × 1035

9,31 × 108

6,585 × 1015

6,242 × 105

8,464 × 1012

1,676 × 1019

6,242 × 1012

2,613 × 1013

2,247 × 1019

10–6

1
5,610 × 1029

931,0

1,174 × 10–14

1,113 × 10–24

1,509 × 10–17

2,988 × 10–11

1,113 × 10–17

4,659 × 10–17

4,007 × 10–11

1,783 × 10-36

1,783 × 10–30

1
1,660 × 10–27

1 satuan kalor Inggris per jam =
1 kaki-pon per sekon =
1 daya kuda =
1 kalor per sekon =
1 kilowatt =
1 watt =

Tabel Daya

Btu/h hpftlb/s cal/s kW watt

1
4,628
2545
14,29
3.413
3,413

0,2161
1

550
3,087
737,6

0,7376

3,929 × 10–4

1,818 × 10–3

1
5,613 × 10–3

1,341
1,341 × 10–3

7,000 × 10–2

0,3239
178,2

1
238,9

0,2389

2,930 × 10–4

1,356 × 10–3

0,7457
4,186  × 10–3

1
0,001

0,2930
1,356
745,7
4,186
1000

1

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996

Sumber: Fisika, 1996

1 gauss =
1 tesla =
1 milligauss =

Tabel Medan Magnet

gauss tesla

1
104

0,001

10–4

1
10–7

milligauss

1000
107

1

Sumber: Fisika, 1996
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Tanda dan Simbol Matematika

= menyamai
≅ kira-kira menyamai
≠ tidak sama dengan
≡ identik dengan, didefinisikan sebagai
> lebih besar daripada ( jauh lebih besar daripada)
< lebih kecil daripada ( jauh lebih kecil daripada)
≥ lebih daripada atau sama dengan (atau, tidak kurang daripada)
≤ kurang daripada atau sama dengan (atau, tidak lebih daripada)
+ tambah atau kurang ( = ±4 2 )

sebanding dengan (hukum Hooke: = −,  atau F x F kx )
∑ jumlah dari
X nilai x rata-rata

Geometri

Lingkaran yang jari-jarinya r : keliling = 2 rπ
luas = 2rπ

Bola yang jari-jarinya r : luas = 4 2rπ

volume = 34
3

rπ

Silinder lingkaran tegak yang jari-jarinya r dan tingginya h : luas = 2 2rπ  + 2 π rh
volume = 2r hπ

Identitas Trigonometri

2 2

2 2

2 2

2 2 2 2

sin cos 1
sec tan 1
csc cot 1

sin 2 2sin cos
cos2 cos sin 2 cos 1 1 2 sin

sin
2

cos
2

cos sin

i i

i i

i

e e
i

e e
i

e i

θ θ

θ θ

θ

θ θ
θ θ
θ θ

θ θ θ
θ θ θ θ θ

θ

θ

θ θ

−

−

±

+ =
− =

− =
=

= − = − = −
−

=

+
=

= ±

Alfabet Yunani

Alpha
Beta
Gamma
Delta
Epsilon
Zeta
Eta
Theta
Lota
Kappa
Lambda
Mu

Nu
Xi
Omicron
Pi
Rho
Sigma
Tau
Upsilon
Phi
Chi
Psi
Omega

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ

Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
ϒ
Φ
Χ
Ψ
Ω

,

ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ ϕ
χ
ψ
ω

( )
( )

( )

sin sin cos cos sin
cos cos cos sin sin

tan tantan
1

α β α β α β
α β α β α β

α βα β

± = ±
± = ±

±
± =

±

( ) ( )

tan tan
1 1sin sin 2 sin cos
2 2

α β

α β α β α β± = ± ±
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Turunan dan Integral tidak tentu

1. 1dx
dx

= 1. dx x∫ =

2. ( )d duau a
dx dx

= 2. au dx a u dx∫ = ∫

3. ( )d du du
dx dx dx

+ = + v
v 3. ( )u dx u dx dx∫ + = ∫ + ∫v v

4. 1m md x mx
dx

−= 4. ( )
1

1
1

m
m xx dx m

m

+

= ≠ −
+∫

5.
1lnd x

dx x
= 5. lndx x

x
=∫

6. ( )d du u
dx dx

= +v du
v v

dx
6.

d duu dx u dx
dx dx

= −∫ ∫v
v v

7. x xd e e
dx

= 7. x xe dx e∫ =

8. sin cosd x x
dx

= 8. sin cosx dx x∫ = −

9. cos sind x x
dx

= − 9. cos sinx dx x∫ =

Perkalian Vektor

Misalkan i, j, k adalah vektor-vektor satuan dalam arah-arah x, y, z maka
i•i = j•j = k•k = 1,       i•j = j•k = k•i = 0,

i × i = j × j = k × k = 0,
i × j = k,       j × k = i,       k × i = j.

Setiap vektor a dengan komponen-komponen ax , ay , az sepanjang sumbu-sumbu x, y, z dapat dituliskan
a = axi + ayj + azk

Misalkan a, b, c adalah vektor-vektor sebarang yang besarnya a, b, c maka
a × (b + c) = a × b + a × c

(sa) × b = a × (sb) = s(a × b)       (s = sebuah skalar)

Misalkan θ adalah yang lebih kecil dari kedua sudut di antara a dan  b maka

a•b = b•a = axbx + ayby + azbz = ab cosθ

a × b = –b × a = x y z

x y z

a a a
b b b

i j k

= (aybz – byaz)i + (azbx – bzax)j + (axby – bxay)k

 × sinab θ=a b

a•(b × c) = b •(c × a) = c•(a × b)
a × (b × c) = (a•c)b – (a•b)c

Teorema Pythagoras

x2 + y2 = r2

X

Y

x

yr

θ
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Hadiah Nobel dalam Fisika

1901 Wilhelm Conrad Röntgen 1845–1923

1902 Hendrik Antoon Lorentz 1853–1928
Pieter Zeeman 1865–1943

1903 Antoine Henri Becquerel 1852–1908

Pierre Curie 1859–1906
Marie Sklowdowska-Curie 1867–1934

1904 Lord Rayleigh 1842–1919
(John William Strutt)

1905 Philipp Eduard Anton 1862–1947

1906 Joseph John Thomson 1856–1940

1907 Albert Abraham Michelson 1852–1931

1910 Johannes Diderik van der Waals 1837–1923

1911 Wilhelm Wien 1864–1928

1915 William Henry Bragg 1862–1942
William Lawrence Bragg 1890–1971

1917 Charles Glover Barkla 1877–1944

1918 Max Planck 1858–1947

1921 Albert Einstein 1879–1955

1922 Niels Bohr 1855–1962

1923 Robert Andrews Millikan 1868–1983

1925 James Franck 1882–1964
Gustav Hertz 1887–1975

1927 Arthuir Holly Compton 1892–1962

1929 Prince  Louis Victor de Broglie 1892–1987

1932 Werner Heisenberg 1901–1976

1933 Erwin  Schrodinger 1887–1961
Paul Adrien Maurice Dirac 1902–1984

1936 Victor Franz Hess 1883–1964

1938 Enrico Fermi 1901–1954

1945 Wolfgang Pauli 1900–1958

1954 Max Born 1882–1970

untuk penemuan sinar yang mengagumkan yang selanjutnya
dinamai sinar Röntgen

untuk penelitian mereka ke dalam pengaruh magnetisma pada
fenomena radiasi

untuk penemuannya mengenai radiasi dioaktivitas spontan

untuk penelitian bersama mengenai fenomena radiasi yang
ditemukan oleh Profesor Henri Becquerel

untuk penyelidikannya mengenai kerapatan gas-gas yang paling
penting dan untuk penemuan gas argon

untuk karyanya mengenai sinar katoda

untuk penyelidikan teoretis dan eksperimentalnya mengenai
hantaran listrik oleh gas

untuk alat presisi optiknya dan penyelidikan metrologis yang
dilakukan dengan menggunakan alat tersebut

untuk karyanya mengenai persamaan keadaan untuk gas dan
cairan

untuk penemuannya mengenai hukum yang mengatur radiasi kalor

untuk pelayanan mereka dalam analisis struktur kristal dengan
menggunakan sinar Röntgen

untuk penemuannya mengenai karakteristik radiasi sinar Röntgen
dari elemen-elemen

untuk penemuan kuantum tenaga

untuk pelayanannya dalam Fisika Teoretik, dan khususnya untuk
penemuannya mengenai hukum efek fotolistrik

untuk penyelidikan struktur atom, dan radiasi yang memancar
keluar dari atom tersebut

untuk karyanya mengenai muatan listrik elementer dan mengenai
efek fotolistrik

untuk penemuan mereka mengenai hukum yang mengatur
tumbukan sebuah elektron pada sebuah atom

untuk penemuannya mengenai efek yang dinamakan seperti
namanya

untuk penemuannya mengenai sifat gelombang elektron

untuk terciptanya mekanika kuantum, yang pemakaiannya antara
lain, menghasilkan penemuan bentuk alotropik dari hidrogen

untuk penemuan bentuk baru yang produktif dari teori atom.

untuk penemuan radiasi kosmis

untuk demonstrasi adanya elemen radioaktif baru yang dihasilkan
oleh penyinaran neutron, dan untuk penemuan reaksi nuklir yang
dihubungkan dengan hal tersebut yang dihasilkan oleh neutron
lambat

untuk penemuan Prinsip Larangan yang juga dinamakan Prinsip
Pauli

untuk penelitian dasar dalam mekanika kuantum, khususnya
untuk interpretasi statistik dari fungsi gelombang


