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GELOMBANG 
ELEKTROMAGNETIK

Pernahkan kalian berfikir bagaimana gelombang radio dapat memancar dari peman-
car radio menuju ke radio kalian? Gelombang apakah digunakan? Bagaimanakah sifat 
gelombang itu? Apakah ada gelombang lain yang sejenis dan apa pemanfaatannya?

Beberapa pertanyaan di atas dapat kalian pelajari pada bab ini, sehingga setelah 
belajar kalian diharapkan dapat:

1. menyebutkan spektrum gelombang elektromagnetik yang ada,

2. menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromegnetik,

3.  menjelaskan penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari.
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Sumber : penerbit cv adi perkasa
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A. Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Gambar 9.1
James Clerk Maxwell

1. Timbulnya Gelombang Elektromagnetik
Seorang ilmuan fisika James Clerk Maxwell 

(1813-1879) telah menyumbangkan pengetahuan yang 
besar yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Apakah 
yang dinamakan gelombang elektromagnetik itu ? Elek-
tromagnetik berasal dari dua kata yaitu elektro atau listrik 
dan magnet. Dua kata ini tentu tidak asing bagi kalian 
karena  materi listrik statis dan magnet pernah diajarkan 
di SMP. Keterkaitan kedua materi inilah yang dapat 
menimbulkan pandangan baru mengenai gelombang 
elektromagnetik.

Maxwell menjelaskan empat hal penting yang dapat 
menjelaskan terjadinya gelombang elektromagnetik ini. 
Keempat dasar itu dapat kalian perhatikan seperti berikut.
1. Disekitar muatan timbul medan listrik. 
 Masih ingatkah kalian dengan materi listrik statis 

di kelas IX SMP? Konsep ini menjelaskan dengan 
lengkap tentang gaya elektrostatis dan medan listrik 
yang dikenal dengan hukum Coulomb.

2. Disekitar kawat berarus listrik akan timbul medan 
magnet yang disebut Induksi Magnet. 

 Di kelas IX SMP kalian juga sudah mempelajari 
konsep kedua ini.  Gejala ini ditemukan oleh Oersted. 
Penemuan itu adalah gejala menyimpangnya jarum 
kompas jika diletakkan di sekitar kawat berarus 
listrik, berarti disekitar kawat berarus timbul medan 
listrik. Penemuan ini juga menjelaskan bahwa ada 
kaitan antara listrik dan medan magnet. 

3. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus 
listrik. 

 Masih ingat tentang Induksi Elektromagnetik, 
contohnya generator? Generator merupakan alat 
yang menghasilkan sumber listrik karena perubahan 
Fluks Magnet (medan magnet). Penemuan generator 
menjelaskan bahwa medan magnet yang berubah 
dapat menimbulkan arus listrik (medan listrik).

4. Penemuan-penemuan di atas dapat mengembangkan 
pandangan secara terbalik, yaitu perubahan medan 
listrik harus menimbulkan medan magnet.

Keempat dasar di atas inilah yang oleh Maxwell 
dikembangkan menjadi keseimbangan alam. Menurut 
Maxwell energi yang tersimpan dalam bentuk medan 
magnet dapat berubah menjadi energi dalam bentuk 
medan listrik. Pembentukan ini dapat terjadi sebaliknya 
energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik dapat 
berubah menjadi energi dalam bentuk medan magnet, 
sehingga pembentukan ini dapat terjadi bolak-balik dan  
saling mempengaruhi dalam bentuk pancaran energi yang 
kemudian dinamakan gelombang elektromagnetik.
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Gambar 9.2
Gelombang elektromagnetik 
menjalar dengan kumparan med-
an listrik dan medan magnet 
saling tegak lurus.

Dalam perkembangannya gelombang elektromag-
netik dapat dibuktikan dengan penjelasan seperti pada 
Gambar 9.2.

Pada Gambar 9.2 dapat dijelaskan bahwa saat 
saklar S ditutup maka akan ada arus yang mengalir pada 
kumparan dan sampai di plat sejajar. Pada kumparan akan 
timbul medan magnet dan pada plat sejajar akan timbul 
medan listrik. Bagaimana jika saklar S dibuka dan ditutup 
secara bergantian? Pada saat saklar dibuka dan ditutup 
secara bergantian dengan cepat seperti induktor rumkorf 
maka pada kumparan dan plat sejajar dapat memancarkan 
gelombang elektromagnetik karena ada medan listrik (E) 
dan medan magnet (B) yang berubah-ubah secara gantian 
dan terus menerus. Bukti bahwa disitu terjadi rambatan 
energi adalah adanya gejala resonanso yang diterima pada 
loop. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich 
Hertz. Gambaran gerak gelombang elektromagnetik 
tersebut dapat dijelaskan dengan komponen gelombang 
medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. 
Dari gambar itulah Maxwell dapat menemukan hubungan 
persamaan berikut.

c =      ............................................. (9.1)

dengan : c = cepat rambat gelombang elektromagnetik (m/s)
  Em= kuat medan listrik maksimum (N/C)
  Bm= kuat medan magnet maksimum (tesla)

2. Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik ini banyak ditemu-

kan dalam berbagai jenis dengan panjang gelombang 
atau frekuensi berbeda tetapi memiliki sifat-sifat yang 
sama. Penguraian gelombang elektromagnetik berdasar-
kan frekuensi atau panjang gelombangnya inilah yang 
dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. 
Pernahkan kalian mendengar tentang cahaya, gelom-
bang radio, radar, sinar - X dan sinar ultra violet (UV). 
Gelombang-gelombang itu ternyata termasuk gelombang 
elektromagnetik. Gelombang itu memiliki sifat-sifat yang 
sama. Tetapi karena panjang gelombang dan frekuensinya 
berbeda maka gelombang-gelombang itu juga memiliki 
perbedaan sifat. 

E EM
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Gambar 9.3
Spektrum gelombang elektro-
magnetik.

Berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya 
gelombang-gelombang elektromagnetik itu dapat diurut-
kan seperti pada Gambar 9.3.

Cermati spektrum gelombang elektromagnetik 
pada Gambar 9.3 itu. Pada gambar tersebut, gelombang 
elektromagnetik dapat diurutkan dari frekuensi terbesar:          
Sinar - γ, Sinar -X, Ultraviolet, Cahaya tampak, Infra 
merah, Gelombang Mikro, Gelombang TV dan Radio.

Dari spektrum gelombang elektromagnetik dapat 
dilihat bahwa cahaya dapat digolongkan dalam gelom-
bang elektromagnetik. Kecepatan cahaya besarnya sama 
dengan kecepatan gelombang elektromagnetik yang 
lain. Di ruang hampa atau udara mendekati c = 3 x 108 
m/s. Hal inilah yang mendasari teori Maxwell tentang 
cahaya: “Cahaya adalah gelombang yaitu gelombang 
elektromagnetik.” 

3. Sifat-sifat Gelombang Elektromagnetik
Di alam ini banyak sekali jenis gelombang, misal-

nya menurut arah getar dan arah rambatnya, gelombang 
memiliki dua jenis yaitu gelombang tranversal dan lon-
gitudinal. Gelombang tranversal adalah gelombang yang 
arah rambatnya tegak lurus arah getarnya. Sedangkan 
gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah 
rambatnya sejajar arah getarnya.

 Kemudian menurut mediumnya, gelombang juga 
memiliki dua jenis yaitu gelombang mekanik (membu-
tuhkan medium) dan gelombang elektromegnetik (tidak 
membutuhkan medium). Dari proses pembentukannya, 
gelombang elektromagnetik ini memiliki keunikan 
dibanding gelombang-gelombang yang lain. Sehingga 
gelombang ini juga memiliki sifat-sifat khusus dan tidak 
dimiliki oleh gelombang yang lain. Sifat-sifat gelombang 
elektromagnetik di antaranya dapat dijelaskan seperti di 
bawah.

1. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan 
medium dalam merambat. Dari sifat inilah dapat 
dijelaskan mengapa gelombang elektromagnetik 
dapat merambat dalam suatu medium maupun di 
ruang hampa.  
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2. Gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan 
oleh medan listrik maupun medan magnet. Sifat 
ini juga dapat membuktikan bahwa gelombang 
elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan 
karena medan magnet dan medan listrik hanya 
mempengaruhi partikel yang bermuatan.

3. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang 
tranversal. Seperti halnya gelombang tranversal 
lainnya, maka gelombang elektromagnetik akan 
memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
a. dapat mengalami pemantulan (refleksi)
b. dapat mengalami pembiasan (refraksi)
c. dapat mengalami interferensi (gabungan atau 

superposisi)
d. dapat mengalami difraksi (pelenturan) 
e. dapat mengalami polarisasi

4. Semua spektrum gelombang elektromagnetik 
memiliki kecepatan yang sama dan hanya tergantung 
pada mediumnya.

  Dalam hukumnya, Maxwell menemukan bahwa 
kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan 
kecepatan cahaya dan memenuhi persamaan berikut.

c =       ...................................... (9.2)

 dengan μ0 = permeabilitas vakum
          ε0 = permitivitas vakum

  Seperti gelombang secara umum, kecepatan 
rambat gelombang elektromagnetik juga memenuhi 
hubungan berikut.

c = λ f    ................................................ (9.3)

 dengan c = cepat rambat gelombang elektromagnetik 
   di ruang hampa (udara) = 3 x 108 m/s
       λ = panjang gelombang (m)
       f  = frekuensi (Hz)

CONTOH 9.1

Gelombang mikro memiliki frekuensi 900 MHz 
dipancarkan dari sebuah radar. Berapakah panjang 
gelombang mikro tersebut?
Penyelesaian
f  = 900 MHz = 9.108 Hz
c  = 3 x 108 m/s
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LATIHAN 9.1
 elektromagnetik dipantulkan oleh 

medan magnet maupun medan 
listrik!

7.  Dari semua gelombang elektromagnetik 
yang berada di  spektrumnya, 
tentukan:
a. gelombang yang memiliki panjang 

gelombang terkecil,
b. gelombang yang memil iki 

frekuensi terbesar,
c. gelombang yang memiliki energi 

terkecil,
d. gelombang yang memiliki cepat 

rambat terbesar!

8. Sinar gamma memiliki panjang 
gelombang 0,02 Ao. Tentukan cepat 
rambat dan frekuensi dari Sinar  
gamma  tersebut!

9. Frekuensi cahaya biru diketahui 
3 x 1015 Hz, Berapakah panjang 
gelombang cahaya biru itu?

10. Seorang pelaut mengukur kedalaman 
laut dari atas kapalnya dengan 
mengirim gelombang elektromagnetik 
sampai ke dasar laut. Ternyata 
gelombang elektromagnetik itu 
kembali setelah selang waktu 10-5 s. 
Tentukan kedalaman laut tersebut! 

Panjang gelombang dari gelombang mikro ini memenuhi:

λ = 

   = = 0.33 m 

1. Sinar X memiliki panjang gelombang 0,03 Ao. 
Tentukan frekuensi dari Sinar X tersebut.

2. Frekuensi gelombang mikro diketahui 3 x 109 Hz. 
Berapakah panjang gelombangnya?

1. Coba jelaskan kembali konsep-konsep 
dasar yang mendukung keberhasilan 
h u k u m  M a x w e l l !  K e m u d i a n 
jelaskan pula hukum Maxwell 
tentang gelombang elektromagnetik 
tersebut!

2. Carilah bukti dalam kehidupan sehari-
hari bahwa gelombang elektromagnetik 
dapat merambat, bahkan dapat 
merambat tanpa medium? 

3. Coba kalian jelaskan sifat-sifat 
gelombang elektromagnetik yang 
bersifat khusus dan tidak dimiliki oleh 
gelombang mekanik!

4. Carilah contoh-contoh dari bukti 
bahwa gelombang elektromagnetik 
dapat mengalami pemantulan dan 
pembiasan?

5. Kita sering mendengarkan radio. 
Gelombang apakah yang ki ta 
dengarkan dari radio tersebut ? 
Mengapa kalian dapat menjelaskan 
seperti itu?

6. Carilah alasan mengapa gelombang 
elektromagnetik tidak dipantulkan oleh 
medan magnet maupun medan listrik? 
Apa dugaan kalian jika gelombang 

Untuk lebih memahami contoh ini dapat kalian 
coba soal berikut.
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B. Aplikasi Gelombang Elektromagnetik

Gambar 9.4
Hasil foto Rontgen tubuh 
manusia

Sesuai dengan spektrum yang ada maka gelombang 
elektromagnetik memiliki jenis yang cukup banyak. Setiap 
jenisnya memiliki sifat yang spesifik terutama perbedaan 
panjang gelombang dan frekuensinya. Perbedaan frekue-
nsi inilah yang menyebabkan pemanfaatan gelombang 
elektromagnetiknya menjadi sangat luas. Beberapa contoh 
pemanfaatan dan penjelasan tiap-tiap jenis gelombangnya 
dapat dicermati pada penjelasan di bawah.
1. Sinar Gamma

Dalam spektrumnya, sinar gamma menempati 
tingkatan dengan frekuensi terbesar yaitu 1020 Hz - 1025 
Hz. Sifat yang dimiliki sinar gamma adalah energi yang 
besar sehingga daya tembusnya sangat kuat.

Sinar gamma ditemukan dari radiasi inti-inti atom 
tidak stabil yang merupakan pancaran zat radioaktif. Sinar 
gamma juga dapat di hasilkan seperti sinar X yaitu tumbukan 
elektron dengan atom-atom berat seperti timbal (Pb).

Sinar gamma dapat digunakan sebagai sistem 
perunut aliran suatu fluida ( misalnya aliran PDAM ). 
Tujuannya untuk mendeteksi adanya kebocoran pipa. Jika 
zat radioaktif di bawah ambang batas bahaya dialirkan 
dalam fluida maka saat terjadi kebocoran maka radiasi 
Sinar gamma akan dapat dideteksi. 

 Sekarang sinar gamma banyak digunakan sebagai 
bahan sterilisasi bahan makanan kaleng dan pende-
teksi keretakan batang baja. Pernahkah kalian membeli 
makanan kaleng. Jika massa berlakunya masih aman 
maka kalian tidak usah terlalu kawatir dengan kebersi-
hannya. Kuman atau bateri penyebab penyakitnya telah 
disterilisasi dengan Sinar gamma.
2. Sinar X

Urutan kedua gelombang elektromagnetik yang 
frekuensinya besar adalah Sinar X. Frekuensi Sinar X 
memiliki rentang frekuensi 1016 Hz - 1020 Hz. 

Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhem Conrad 
Rontgen sehingga sering di sebut juga sinar Rontgen. 
Sumber sinar X yang utama adalah dari radiasi tumbu-
kan elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat 
seperti timbal (Pb).

Dengan berada pada rentang frekuensinya sinar 
X juga memiliki daya tembus besar. Sinar X dapat di-
manfaatkan dalam bidang radiologi yaitu mendeteksi 
organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, 
ginjal, dan organ lainnya. Pemanfaatan inilah yang 
kita kenal foto Rontgen. Perhatikan Gambar 9.4, hasil 
foto Rontgen tubuh manusia. Dari hasil foto ini dapat 
dianalisa hasilnya dengan membandingkannya pada hasil 
foto organ yang normal (sehat). Jika hasilnya tidak sesuai 
berarti ada kelainan atau ada penyakitnya. 
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Gambar 9.5
Lampu tabung yang dapat me-
mancarkan cahaya, Sinar  Ultra-
violet dan Sinar Inframerah

Gambar 9.6
Cahaya tampak dapat menentu-
kan keberhasilan pertunjukan 
musik

3. Sinar Ultraviolet
Sinar Ultraviolet atau sinar Ultra Ungu merupakan 

gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di 
atas sinar tampak (sinar ungu) dan di bawah Sinar X. 
Rentang frekuensi adalah antara 1015 Hz-1016 Hz. 

Sinar ini selain dihasilkan oleh radiasi matahari, 
juga dapat dihasilkan dari tabung lucutan. Pada tabung 
lucutan dapat terjadi penembakan elektron pada atom-
atom seperti gas Hidrogen, gas Neon, dan gas-gas mulia 
yang lain. Contoh yang sering kalian lihat adalah lampu 
TL (tabung lampu). Namun untuk lampu yang digunakan 
untuk penerangan telah dirancang dengan pancaran sinar 
Ultraviolet yang minimum.

Sinar Ultraviolet dapat digunakan dalam teknik 
spektroskopi yaitu untuk mengetahui kandungan unsur-
unsur pada suatu bahan. Dalam perkembangannya sinar 
Ultraviolet diketahui dapat mempengaruhi kecepatan 
pertumbuhan sel. Sisi negatifnya dapat menyebabkan 
kanker kulit tapi sisi positifnya dapat digunakan untuk 
memicu perkembangan ternak seperti babi.

4. Cahaya Tampak
Mengapa kalian dapat melihat benda-benda dengan 

jelas? Ternyata jawabnya bukan hanya mata kita dalam 
keadaan normal saja tetapi adanya cahaya merupakan faktor 
yang utama. Contohnya malam hari dan tidak ada lampu 
sama sekali, maka akan terlihat adanya kegelapan. Berarti 
cahaya banyak membantu kita dalam melihat benda-benda. 
Sebuah benda dapat terlihat karena ada cahaya yang di pan-
tulkan oleh benda tersebut. Di bawah sinar matahari sebuah 
bunga merah dapat terlihat karena bunga tersebut meman-
tulkan cahaya merah dan menyerap warna yang lain.

Cahaya tampak memiliki rentang yang pendek yaitu 
dengan panjang gelombang 10-6 cm - 10-7 cm atau frekue-
nsi 3 x 1014 Hz - 1015 Hz. Sesuai dengan spektrum yang 
ada, cahaya tampak ada tujuh warna. Jika diurutkan dari 
frekuensi terbesar (panjang gelombang terkecil) adalah 
ungu, nilla, biru, hijau, kuning, jingga dan merah. 

Coba kalian perhatikan Gambar 9.6. Sebuah per-
tunjukan musik yang spektakuler. Apakah dugaan kalian 
tentang apa yang akan terjadi jika lampunya mati, berarti 
tidak ada cahaya tampak. Tentu tidak spektakuler lagi.

5. Sinar Inframerah
Seperti halnya cahaya tampak dan sinar ultraungu, 

sinar inframerah dapat dihasilkan dari sumber yang sama 
yaitu dari tabung lucutan. Pada tabung lucutan dapat 
terjadi penembakan elektron pada atom-atom seperti gas 
hidrogen, gas neon, dan gas-gas mulia yang lain. 



               Gelombang Elektromagnetik 195

Gambar 9.7
Gelombang radio dapat dipancar-
kan hingga jauh dengan bantuan 
satelit

LATIHAN 9.2
1. Coba kal ian  je laskan apakah 

dasar pemanfaatan gelombang 
elektromagnetik sehingga memiliki 
banyak manfaat?

2. Carilah sumber-sumber gelombang 
elektromagnetik! Adakah yang 
memil iki  sumber yang sama? 
Sebutkan!

3. Coba jelaskan kembali manfaat 
dari masing-masing gelombang 
elektromagnetik!

4. Carilah contoh manfaat gelombang 
elektromagnetik yang belum dijelaskan 
di buku ini. Kemudian jelaskan lebih 
luas tentang pemanfaatan tersebut!

5. Apa yang telah kalian rasakan dengan 
pemanfaatan gelombang-gelombang 
berikut:
a. gelombang radio,
b. sinar X?

Rentang frekuensi sinar inframerah adalah 1011 Hz 
- 1014 Hz. Sinar inframerah dapat dimanfaatkan untuk 
pemotretan-pemotretan permukaan bumi dari satelit. 
Tumbuhan atau banda-benda tertentu dapat memancarkan 
sinar inframerah. Jika pemotretan menggunakan teleskop 
yang dapat menyerap sinar inframerah dan dilakukan 
malam hari maka dapat dihasilkan pola tertentu. Pola itu 
dapat dianalisa berdasarkan tempat-tempat yang banyak 
menghasilkan sinar inframerah dan tida. 
6. Gelombang Mikro, Gelombang Televisi dan 

Gelombang Radio
Kalian tentu tidak asing dengan radio, televisi, hand 

phone dan radar. Alat-alat ini menggunakan gelombang 
yang dihasilkan dari sumber yang sama tetapi memiliki 
frekuensi berbeda.

Gelombang mikro, gelombang televisi, dan gelom-
bang radio dapat dihasilkan dari rangkaian osilator RLC 
arus bolak-balik. Gelombang ini juga dapat dihasilkan pada 
radiasi matahari hanya yang sampai ke bumi kecil.

Gelombang mikro banyak dimanfaatkan sebagai 
alat pendeteksi seperti radar. Sekarang banyak dikem-
bangkan lagi seperti pada perabot rumah tangga mik-
rowave. Sedangkan gelombang televisi dan gelombang 
radio banyak digunakan sebagai alat komunikasi.
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Rangkuman Bab 9

1.  Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang 
dipancarkan karena pengaruh perubahan medan 
magnet menjadi medan listrik dan sebaliknya secara 
terus menerus.

2. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum 
dengan urutan sebagai berikut.

3. Sifat gelombang elektromagnetik:
a. Ti d a k  m e m b u t u h k a n  m e d i u m  d a l a m 

merambat.
b. Tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan 

magnet 
c. Merupakan gelombang tranversal sehingga 

dapat mengalami : pemantulan, pembiasan, 
interferensi, difraksi dan polarisasi

d. Memiliki kecepatan yang sama dan hanya 
tergantung pada mediumnya. 

      c =  dan c = λ f
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Pilihlah jawaban yang benar pada soal-soal berikut dan kerjakan di buku tugas 
kalian.
1. Pernyataan-pernyataan di bawah 

ini yang berkaitan dengan hipotesa 
Maxwel l  t en tang  ge lombang 
elektromagnetik adalah ....
A. Muatan listrik menimbulkan 

medan magnet
B. Arus listrik menimbulkan medan 

listrik
C. Perubahan  medan  magnet 

menimbulkan hambatan
D. P e r u b a h a n  m e d a n  l i s t r i k 

menimbulkan medan magnet
E. Medan magnet menimbulkan arus 

listrik
2. Sinar yang dipengaruhi oleh medan 

magnet dan medan listrik seperti di 
bawah ....
(1) sinar – X (3)  sinar gamma
(2) sinar Laser (4)  sinar  katoda
Pernyataan yang benar adalah ....
A. 1, 2, dan 3 D.  4 saja
B. 1 dan 3 E. 1, 2, 3, dan 4
C. 2 dan 4

3. Di bawah ini merupakan sifat-sifat 
gelombang elektromagnetik, kecuali ....
A. kecepatannya tak tergantung pada 

jenis medium
B. dapat mengalami peristiwa 

pemantulan
C. kecepatan tertinggi terjadi di 

ruang hampa
D. dapat mengalami peristiwa 

polarisasi
E. dapat merambat di ruang hampa

4. Yang termasuk gelombang elektro-
magnetik adalah ....
A. dapat didifraksikan tetapi tidak 

dapat dipolarisasikan
B. dapat dipolarisasikan tetapi tidak 

dapat berinterferensi
C. dapat berinterferensi dan difraksi
D. dapat dibelokkan dalam medan 

listrik maupun medan magnet
E. memerlukan medium untuk 

perambatannya

5. U rutan s p e k t r u m  g e l o m b a n g 
elektromagnetik  yang benar untuk 
frekuensi besar ke frekuensi kecil 
adalah ....
A. gelombang radar, cahaya hijau, 

cahaya biru, gelombang radio
B. sinar-X, sinar gamma, cahaya 

biru, cahaya hijau
C. cahaya biru, cahaya hijau, sinar 

infra merah, gelombang radar  
D. cahaya hijau, cahaya biru, sinar-

X,  sinar gamma
E. sinar inframerah, sinar ultra violet, 

cahaya hijau, cahaya biru

6. Yang fotonya mempunyai energi 
terbesar dari yang berikut adalah ….
A. sinar merah   
B. sinar ungu 
C. sinar gamma
D.  sinar-X
E.  gelombang radio

7. Suatu stasiun radio FM menyiarkan 
siarannya pada 100 MHz. Keadaan ini 
juga memiliki arti bahwa radio tersebut 
memancarkan gelombang dengan 
panjang gelombang sebesar…
A. 300 m   D.  15 m
B. 30 m   E.  1,5 m
C. 3 m

8. Seorang pelaut mengukur kedalaman 
laut dari atas kapalnya dengan mengirim 
gelombang elektromagnetik sampai 
ke dasar laut. Ternyata gelombang 
elektromagnetik itu kembali setelah 
selang waktu 5 s. Kedalaman laut 
tersebut adalah ....
A. 1500 m D.   75 m 
B. 750 m E.   7,5 m 
C. 150 m
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