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1.Sifat umum gelombang antara lain : 

 (1) dapat mengalami interferensi 

 (2) dapat mengalami polarisasi 

 (3) tidak dapat merambat dalam ruang hampa 

 (4) dapat mengalami refraksi 

 (5) dalam medium heterogen, gelombang merambat dalam satu garis lurus 

Dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah ... 

A. 1 dan 2 saja  D. 2, 3, dan 4 

B. 1, 2, dan 3  E. 3, 4, dan 5 

C. 1, 2, dan 4 

 

2. Sebuah gelombang transversal memiliki periode 4 sekon. Jika jarak antara dua titik 

berurutan yang berfase sama adalah 16 cm, maka cepat rambat gelombang tersebut 

adalah ... 

A. 64 cm/s   D. 8 cm/s 

B. 32 cm/s   E. 4  cm/s 

C. 16 cm/s 

 

3. Dari pernyataan berikut ini : 

 (1) Gelombang radio adalah gelombang mekanik 

 (2) Gelombang bunyi tidak memerlukan medium perambatan 

 (3) Gelombang radio dan gelombang bunyi adalah gelombang transversal 

 (4) Gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa 

Pernyataan yang benar adalah ... 

A. 1 dan 2   D. 1, 2, dan 3 

B. 3 dan 4   E. semua benar 

C. 4 saja 

 

4. Jika didasar lautan dalam terjadi gempa tektonik akibat tumbukan antar dua lempeng, 

dapat terbentuk gelombang permukaan air laut dalam yang panjang gelombang ya dapat 

mencapai ratusan kilometer, sementara amplitudonya sekitar puluhan sentimeter. 

Gelombang tersebut bergerak kearah daratan dan dapat menyebabkan gelombang tsunami 

karena semakin dekat kepentingan maka... 

 

A. amplitudonya dan kecepatannya bertambah, sedangkan panjang gelombangnya 

berkurang 

B. amplitudonya bertambah, sedangkan kecepatan dan panjang gelombang berkurang 



C. amplitudonya berkurang sedangkan kecepatan dan panjang gelombangnya bertambah 

D. amplitudo berkurang, kecepatannya bertambah, dan panjang gelombangnya berkurang 

E. amplitudo, kecepatan, dan panjang gelombangnya bertambah 

 

5. Pada permukaan suatu danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dari yg 

lainnya sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 

getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang 

lainnya berada dilembah gelombang; sedangkan diantara kedua gabus itu terdapat satu 

bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah ... 

A. 20 cm/s   D. 120 cm/s 

B. 30 cm/s   E. 240 cm/s 

C. 80 cm/s 

 

6. Persamaan matematis gelombang berjalan adalah 𝑦 = 0,01 sin(20 𝜋𝑡 − 2𝜋𝑥) meter. 

Panjang gelombangnya adalah ... 

A. 0,1 m  D.  1 m 

B. 0,2 m  E.  10 m 

C. 0,3 m 

 

7.Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan 𝑦 =

0,03 sin 2𝜋(60𝑡 − 2𝑥) , y dan x dalam meter dan t dalam sekon. Cepat rambat 

gelombang tersebut adalah ... 

A. 15 m/s  D.  45 m/s 

B. 20 m/s  E.  60 m/s 

C. 30 m/s 

 

8.Seutas tali panjangnya 100 cm direntangkan secara mendatar. Salah satu ujungnya 

digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 
1

8
 Hz dan amplitudo 16 cm, ujung 

lainnya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan 

kecepatannya 4,5 cm/s. Letak perut ke-4 dari titik asal getaran adalah ... 

A. 37 cm  D.  87 cm 

B. 54 cm  E.  100 cm 

C. 63 cm 

 

9. Gelombang stasioner yang terbentuk pada seutas senar gitar. Nada atas kedua memiliki 

panjang gelombang sebesar ... kali panjang senar. 

A. 2  D.  2/3 

B. 3/2  E.  1/2 

C. 1 

 



10.Pada pipa organa terbuka nada atas pertama dihasilkan panjang gelombang sebesar 𝑥 

dan pipa organa tertutup nada atas pertama dihasilkan panjang gelombang sebesar 𝑦. Jika 

kedua pipa panjangnya sama 𝑥 ∶ 𝑦 sama dengan ... 

A. 2 : 1  D.  5 : 6 

B. 3 : 4  E.  6 : 5 

C. 4 : 3 

 

11.Sebuah pabrik memiliki 100 mesin yang identik. Jika sebuah mesin memiliki taraf 

intensitas bunyi sebesar 70 dB. Tentukan nilai taraf intensitas yang terdengar apabila 

semua mesin menyala! 

A. 70 dB  D. 100 dB 

B. 80 dB  E. 110 dB 

C. 90 dB 

 

12.Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 m/s mendekati seseorang yang 

diam. Frekuensi sumber bunyi adalah 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 m/s. 

Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah ... 

A. 400 Hz  D.  460 Hz 

B. 420 Hz  E.  480 Hz 

C. 440 Hz 

 

13.Cahaya dan bunyi mempunyai persamaan dan perbedaan. Pernyataan berikut yang 

salah adalah ... 

A. keduanya adalah gejala gelombang 

B. cahaya adalah gelombang elektromagnetik, sedangkan bunyi adalah 

gelombang mekanik 

C. cahaya merupakan gelombang transversal  

D. kecepatan perambatannya sama 

E. bunyi adalah gelombang longitudinal 

 

14.Suatu cahaya tidak terpolarisasi mengenai polaroid pertama dengan intensitas I0. Jika 

sistem menggunakan dua polaroid dengan sudut antara kedua sumbu transmisi 53°. 

Berapakah intensitas cahaya yang keluar dari sistem polaroid? 

A. 0,64 I0  D.  0,18 I0 

B. 0,36 I0  E.  0,09 I0 

C. 0,32 I0 

 

15.Pada percobaan celah ganda Young, seberkas cahaya ditembakkan dari celah yang 

terpisah sejauh 0,25 mm sehingga menghasilkan pola garis terang orde ke-2 berjarak 5 

mm dari pusat terang pada sebuah layar berjarak 1,0 m dari celah. Panjang gelombang 

cahaya yang digunakan adalah ... 



A. 500 nm  D.  650 nm 

B. 550 nm  E.  675 nm 

C. 625 nm 

 

16.Seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6.10-7 m mengenai 

celah sempit selebar d. Agar pola difraksi orde gelap kedua terjadi pada sudut 30°, maka 

d = 

A. 0,8 × 10−3 mm  D. 1,8 × 10−3 mm 

B. 1,2 × 10−3 mm E. 2,4 × 10−3 mm 

C. 1,5 × 10−3 mm 

 

17. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat gelombang bunyi adalah... 

A. Refleksi  D. Interferensi 

B. Refraksi  E. Polarisasi 

C. Difraksi 

 

18. Dibawah ini yang bukan penyebab terjadinya polarisasi adalah ... 

A. proses pemantulan D. penyerapan  

B. pembiasan ganda E. kisi difraksi 

C. hamburan 

 

19. Di bawah ini yang merupakan penyebab langit berwaran biru adalah polarisasi karena 

... 

A. proses pemantulan D. penyerapan  

B. pembiasan ganda E. kisi difraksi 

C. hamburan 

 

20. Seorang penderita miopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa ... 

A. Cekung  D. Objektif 

B. Cembung  E. Okuler 

C. Silinder 

 

21. Seorang penderita miopi memiliki titik jauh 200 cm, ingin melihat seperti mata 

normal maka Ia memerlukan kacamata berkekuatan ... 

A. -1 dioptri  D. -1/4 dioptri 

B. -2 dioptri  E. -1/5 dioptri 

C. -1/2 dioptri 

 

22. Seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 50 cm, hendak membaca pada 

jarak baca normal maka Ia memerlukan kacamata berkekuatan ... 

A. +1 dioptri  D. +1/4 dioptri 



B. +2 dioptri  E. +1/5 dioptri 

C. +1/2 dioptri 

 

23. Sebuah mikroskop mempunyai objektif yang berjarak titik api 2 cm. Sebuah objek 

diletakkan 2,2 cm di bawah objektif. Jika perbesaran okuler 10 kali maka perbesaran 

mikroskop itu ... 

A. 100 kali   D.  220 kali 

B. 110 kali  E.  300 kali 

C. 200 kali 

 

24. Di bawah ini jenis teropong yang menggunakan lensa pembalik untuk memperbesar 

bayangan adalah ... 

A. teleskop  D. teropong prisma 

B. teropong bumi E. teropong Galileo 

C. teropong panggung 

 

25. Sebuah teropong bumi dipakai untuk melihat objek yang menghasilkan perbesaran 20 

kali. Jarak lensa objektif terhadap okuler 125 cm. Teropong ini dilengkapi lensa pembalik 

dan digunakan dengan mata tak berakomodasi. Maka jarak fokus pembaliknya adalah ... 

A. 2,5 cm  D. 10 cm 

B. 5 cm   E. 30 cm 

C. 7 cm 

 

26. Teropong bumi yang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 10 cm, lensa 

pembalik 0,5 cm, dan lensa okuler dengan jarak fokus 1 cm. Berapa panjang teropong 

tersebut? 

A. 10 cm  D. 13 cm 

B. 11 cm  E. 14 cm 

C. 12 cm 

 

27. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 150 cm dan 

lensa okuler dengan jarak fokus 10 cm. Teropong ini digunakan untuk melihat benda-

benda langit yang sangat jauh. Tentukan perbesaran teropong untuk penggunaan normal 

... 

A. 15 kali  D. 1,5 kali 

B. 10 kali  E. 1 kali 

C. 5 kali 

 

28. Energi yang menghangatkan bumi termasuk cahaya tampak, sinar inframerah, dan ... 

datang dari matahari, 

A. sinar gamma  D. gelombang mikro 

B. sinar alfa  E.  sinar-X 



C. sinar ultraviolet 

 

29. Diantara pernyataan berikut yang bukan merupakan dampak dari pemanasan global 

adalah ...  

A. naiknya permukaan air laut 

B. meningkatnya produktivitas pertanian di dunia 

C. pengaruh memburuknya kesehatan 

D. meningkatnya frekuensi dan kekuatan badai 

E. kemarau berkepanjangan 

 

30. Suhu atmosfer global meningkat berkaitan dengan ... 

A. polusi air   

B. erosi tanah   

C. polusi logam  

D. polusi tanah 

E.pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara 

 

~~Good Luck~~ 


