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BAB 

GELOMBANG MEKANIK 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Bunyi tidak dapat merambat dalam… 

A. udara 

B. air 

C. gas oksigen 

D. gas nitrogen 

E. ruang hampa 

02. Gelombang bunyi dan gelombang     cahaya 

adalah sama dalam hal keduanya… 

A. adalah gelombang longitudinal 

B. boleh memiliki panjang gelombang 

beberapa meter 

C. dapat merambat melalui vakum 

D. dibiaskan ketika bergerak dari satu 

medium ke medium lainnya 

E. adalah gelombang elektromagnetik 

03. Pencatat waktu dari lomba lari cepat 100m 

memperhatikan bahwa ada suatu kelambatan 

0.30 sekon antara melihat kilatan pistol tanda 

start dan mendengarkan bunyi 

letusannya.Cepat rambat bunyi di udara 

adalah… 

A. 300 m s
-1

 

B. 320 m s
-1

 

C. 333 m s
-1

 

D. 347 m s
-1

 

E. 354 m s
-1

 

04. Ketika terjadi hujan ditempat P,terdengar 

ledakan petir setelah 8,0 sekon melihat 

kilatan cahaya. Tempat P tepat tegak lurus 

2,4 km di bawah tempat terjadinya petir. Jika 

tempat Q berjarak 1,0 km dari P, berapa lama 

sejak petir  terjadi orang di tempat Q 

akanmendengar bunyi petir ? Cepat rambat 

bunyi di udara 300 m/s dan tempat Q pada 

ketinggian yang sama dengan tempat P… 

A. 3,3 s 

B. 6,7 s 

C. 7,5 s 

D. 8,7 s 

E. 9,5 s 

05. S1 dan S2 adalah sumber bunyi identik 

dengan frekuensi sama. Keduanya berjarak 

sama dari O. Ketika S1 saja yang berbunyi, 

aliran energi pada O adalah E. Ketika kedua 

sumber bunyi dibunyikan, maka aliran energi 

pada O adalah… 

A. E 

B. 2E 

C. 4E 

D. 6E 

E. 8E 

06. Kedua sumber bunyi pada gambar dibawah 

bergetar secara koheren. Kenyaringan 

didengar di P bila r1=r2. Dengan menaikan 

secara perlahan-lahan r1, bunyi terlemah 

didengar ketika r1-r2 adalah 20 cm, 60 cm, 

dan 100 cm. Jika laju rambat bunyi 340 m/s, 

maka besar frekuensi sumber bunyi adalah…

  
A. 136 Hz 

B. 425 Hz 

C. 680 Hz 

D. 850 Hz 

E. 1700 Hz 

07. Gmbar berikut ini menunjukan dua sumber 

bunyi identik S1 dan S2 yang mengeluarkan 

bunyi dengan panjang gelombang 80 cm. 

Titik P adalah titik dimana bunyi terdengar 

sangat kuat. 

 S1  P  S2 

 

           5m             5m 

Jika kita berjalan dari P ke kanan secara 

perlahan maka bunyi terdengar melemah. 

Pada jarak berapa terhitung dari titik P akan 
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terdengar bunyi paling lemah untuk pertama 

kalinya? 

A. 10 cm 

B. 20 cm 

C. 40 cm 

D. 60 cm 

E. 80 cm 

08. Seorang anak berdiri diantara dua bukit yang 

saling berhadapan. Anak itu berjarak 70m 

dari bukit pertama dan berjarak 30 m dari 

bukit lainnya. Ia kemudian membunyikan 

pistol dan mengamati bahwa beda bunyi 

waktu bunyi pistol pertama dan kedu yang 

didengar olehnya adalah 0.25 s. cepat rambat 

bunyi di udara pada saat anak itu melakukan 

percobaan adalah… 

A. 350 m/s 

B. 340 m/s 

C. 330 m/s 

D. 320 m/s 

E. 300 m/s 

09. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 918 

Hz bergerak mendekati seorang pengamat 

dengan kecepatan 34 ms
-1

. Kecepatan rambat 

bunyi di udara 340 ms
-1

. Jika pengamat 

bergerak dengan kecepatan 17 m s
-1

 searah 

dengan gerak sumber bunyi, maka frekuensi 

yang didengar oleh pengamat… 

A. 920 Hz 

B. 934 Hz 

C. 969 Hz 

D. 1194 Hz 

E. 1220 Hz 

10. Jika sumber bunyi 1000 Hz bergerak dengan 

kelajuan 50,0 m/s menuju ke seorang 

pendengar yang bergerak dengan kelajuan 

30.0 m/s dalam arah menjauhi sumber, maka 

frekuensi yang didengar pendengar adalah… 

A. 937 Hz 

B. 947 Hz 

C. 1060 Hz 

D. 1070 Hz 

E. 1100 Hz 

11. Suatu sumber bunyi bergerak relative 

terhadap pendengar yang diam. Bila cepat 

rambat bunyi di udara x dan kecepatan 

sumber bunyi a, maka perbandingan 

frekuensi yang diterima pendengar pada saat 

sumber bunyi mendekat dan menjauh… 

A. 1 

B. 
ax

ax

−

+
 

  

C. 
ax

ax

+

−
 

D. 1 + 
x

a

 

E. 1 –  
x

a

 

12. Suatu sumber bunyi 1 KHz bergerak 

langsung kea rah seorang pendengar yang 

rehat dengan kelajuan 0,9 kali kelajuan 

bunyi. Frekuensi bunyi yang diterimanya 

dalam KHz adalah…  

A. 10,0 

B. 1,9 

C. 1,1 

D. 0,5 

E. 0,1 

13. Anda sedang bergerak mendekati sebuah 

sumber bunyi S tidak bergerak yang berada 

jauh di depan Anda dan sedang 

memancarkan bunyi berfrekuensi f0 ke 

segala arah. Agak jauh di belakang Anda 

terdapat sebuah dinding pemantul D. Bunyi 

yang Anda dengar langsung dari S dengan 

frekuensi fs dan yang berasal dari pantulan di 

D dengan frekuensi fd sewaktu berinteraksi 

di telinga Anda… 

A. Tak akan menimbulkan layangan karena 

fs = fd > f0 

B. Tak akan menimbulkan layangan karena 

fs = fd � f0 

C. akan menimbulkan layangan dan 

memenuhi fs > fd = f0 

D. akan menimbulkan layangan dan 

memenuhi fs > f0 > fd 

E. akan menimbulkan layangan dan 

memenuhi fs > fd > f0 

14. Tali yang panjangnya 5 m bertegangan 2 N 

dan digetarkan sehingga terbentuk 

gelombang stasioner. Jika msa tali 6,25 x 10
-

3
 kg., maka cepat rambat gelombang di tali 

adalah (dalam m/s)… 

A. 2 

B. 5 

C. 6 

D. 10 

E. 40 
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15. Dawai piano yng panjangnya 0,5 m dan 

massanya 10
-2

 kg ditegangkan 200 N, maka 

nada dasar piano adalah berfrekuensi… 

A. 100 Hz 

B. 200 Hz 

C. 400 Hz 

D. 600 Hz 

E. 800 Hz 

16. Seutas tali yang panjangnya 8 m memiliki 

massa 1,04 gram. Tali digetarkan sehingga 

sebuah gelombang transversal menjalar 

dengan persamaan y= 0.03 sin  (2x-40t), x 

dan y dalam meter dan t dalam detik, maka 

tegangan tali tersebut adalah… 

A. 0,026 N 

B. 0,052 N 

C. 0,078 N 

D. 0,13 N 

E. 0,16 N 

17. Seutas kawat yang memiliki massa jenis 

linier 0.05 g/cm ditegangkan diantara  dua 

tiang kaku dengan tegangan 450 N. Diamati 

bahwa kawat beresonasi pada frekuensi 450 

Hz. Frekuensi lebih tinggi berikutnya dimana 

kawat beresonasi adalah 525 Hz. Panjang 

kawat tersebut adalah… 

A. 1.0 m 

B. 2,0 m 

C. 3,0 m 

D. 4,0 m 

E. 5,0 m 

18. Sebuah pipa organa tertutup yang 

panjangnya 1 m menghasilkan dua frekuensi 

nada atas yang berturut-turut adalah 410 Hz 

dan 574 Hz.Cepat rambat bunyi di udara 

adalah… 

A. 300 m/s 

B. 315 m/s 

C. 320 m/s 

D. 328 m/s 

E. 340 m/s 

19. Frekuensi nada atas kedua sebuah pipa 

organa terbuka sama dengan frekuensi nada 

atas pertama sebuah pipa organa tertutup 

yang ditiup bergantian pada suhu yang sama. 

Perbandingan panjang pipa organa terbuka 

dengan pipa organa tertutup adalah… 

A. 4 : 1 

B. 2 : 1 

C. 1 : 4 

D. 1 : 2 

E. 1 : 3 

20. Pada pipa organa terbuka, nada atas kedua 

dihasilkan panjang gelombang sebesar x; dan 

pada pipa organa tertutup, nada atas kedua 

dihasilkan panjang gelombang sebesar y. 

Bila kedua pipa panjangnya sama, maka 

y/x… 

A. 2 : 1 

B. 3 : 4 

C. 4 : 3 

D. 5 : 6 

E. 6 : 5 

21. Sebuah pipa berongga (seperti suatu pipa 

organ terbuka pada kedua ujungnya) dibuat 

sehingga berada dalam resonansi pada 

frekuensi fa. Satu ujung dari pipa sekarang 

ditutup dan pipa sekali lagi dibuat dalam 

resonansi pada frekuensi fb. Kedua resonansi 

ini adalah harmonic pertama. Bagaimanakah 

hubungan kedua resonansi ini? 

A. fb = 2fa 

B. fb = fa 

C. fb = 
2

3
fa 

D. fa = 2fb 

E. fa = 
2

3
fb 

22. Dua gelombang masing-masing merambat 

melalui tali A dan B yang kondisi fisisnya 

sama tetapi frekuensi gelombng A=2 kali 

frekuensi gelombang B dan amplitudo 

gelombang A juga 2 kali amplitude 

gelombang B. Perbandingan energi 

gelombang A dan gelombang B dapat 

dinyatakan sebagai… 

A. 1 : 4 

B. 1 : 2 

C. 2 : 1 

D. 8 : 1 

E. 16 : 1 

23. Pada gambar dibawah, S adalah sumber 

bunyi yang sedang bekerja. Intensitas bunyi 

di titik P= 1,8 x 10
-2

 Wm
-2

. Intensitas bunyi 

di titik Q adalah… 

  S                      P                                    Q 

 

          2 m   4 m 

A. 2,0 x 10
-3

 W m
-2 

B. 3,0 x 10
-3

 W m
-2

 

C. 4,5 x 10
-3

 W m
-2
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D. 6,0 x 10
-3

 W m
-2

 

E. 9,0 x 10
-3

 W m
-2

 

24. Perhatikan gambar dibawah! 

 

A   C      B  

             12 m  

A dan B merupakan sumber bunyi yang 

memancar ke segala arah. Energi bunyi yang 

dipancarkan A dan B masing-masing 1,2 W 

dan 0,3 W. Agar intensitas bunyi yang 

diterima C dari A dan B sama besarnya, 

maka C terletak… 

 dari A  dari B 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

10 m 

9 m 

8 m 

7 m 

1 m 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m 

11 m 

 

25. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 dB 

dan bunyi halilintar 100 dB, maka besar 

kelipatan intensitas suara halilintar terhadap 

suara percakapan adalah n kali, dengan n 

adalah… 

A. 5 x 10
-9

 W/m
2
 

B. 2 x 10
-9

 W/m
2
 

C. 1 x 10
-9

 W/m
2
 

D. 5 x 10
-10 

W/m
2
 

E. 2 x 10
-10 

W/m
2
 

26. Menggandakan keluaran daya dari suatu 

sumber bunyi yang memancarkan suatu 

frekuensi tunggal akan menghasilkan 

kenaikan taraf intensitas (log 2 = 0,3010)… 

A. 100 

B. 400 

C. 1.000 

D. 4.000 

E. 10.000 

27. Menggandakan keluaran daya dari suatu 

sumber bunyi yang memancarkan suatu 

frekuensi tunggal akan menghasilkan 

kenaikan taraf intensitas (log 2 = 0,3010)… 

A. 0,5 dB 

B. 2,0 dB 

C. 3,0 dB 

D. 5,0 dB 

E. 20 dB 


