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BAB 

GEJALA GELOMBANG 
 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Persamaan antara getaran dan gelombang 

adalah … 

(1) keduanya memiliki frekuensi 

(2) keduanya memiliki amplitude 

(3) keduanya memiliki panjang gelombang 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (1), (2), dan (3) 

D. (2) dan (3) 

E. (2) saja 

 

02. Perbedaan dasar antara gelombang 

transversal dan longitudinal yang berjalan 

sepanjang suatu slinki adalah pada … 

A. amplitudo 

B. frekuensi 

C. kecepatan 

D. arah rambat gelombang 

E. arah getaran 

 

03.      P 

 

    R         S               T 

          Q 

Gambar di atas menampilkan gambar 

gelombang permukaan air pada suatu saat. 

Panjang gelombang ditampilkan oleh jarak 

antara…  

A. titik – titik P dan Q 

B. titik – titik P dan R 

C. titik – titik R dan S 

D. titik – titik R dan T 

E. titik – titik S dan T 

 

04. Suatu gelombang memiliki frekuensi 2,0 Hz 

dan cepat rambat 3,0 m/s. Jarak yang 

ditempuh gelombnag dalam 5,0 sekon 

adalah… 

A. 5,0 m 

B. 6,0 m 

C. 7,5 m 

D. 15 m 

E. 30 m 

 

05. Manakah dari garfik – grafik di bawah ini 

yang paling tepat memberikan hubungan 

antara frekuensi f  dari suatu gelombang dan 

panjang gelombnagnya � ? 

A.         f  

 

 

 

       � 

 

B.         f  

 

 

               �  

 

 

C.       f 

 

 

               � 

 

 

D.       f 

 

 

       �       

 

 

E.       f 

 

 

       � 

 

06. Gelombang – gelombang berjalan dengan 

cepat rambat 3 m/s menuju ke P, seperti 

ditunjukkan dalam gambar berikut 

 

                    P 
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Jika tiga puncak gelombang melalui P dalam 

1 sekon, maka panjang gelombnagnya 

adalah… 

A. 1 m 

B. 3 m 

C. 6 m 

D. 9 m 

E. 12 m 

 

07. Suatu puncak dari suatu gelombang 

permukaan air diamati menempuh jarak 80 

cm dalam 5 sekon. Jika jarak antara puncak – 

puncak yang berdekatan adalah 2,0 cm, maka 

frekuensi gelombang adalah … 

A.  4 Hz 

B. 5 Hz 

C. 8 Hz 

D. 10 Hz 

E. 16 Hz 

 

08. Gelombang kontinu diciptakan dalam suatu 

slinki dengan menggetarkan ujung P dari 

pegas maju – mundur dua kali per detik (lihat 

gambar). 

 

 

 

Jika jarak antara P dan Q adalah 50 cm, 

berapakah panjang gelombang dan cepat 

rambat gelombang? 

 Panjang gelombang Cepat rambat 

A.         12,5 cm        25 cm 

B.         25,0 cm        25 cm 

C.         25,0 cm        50 cm 

D.         50,0 cm        25 cm 

E.         50,0 cm      100 cm 

 

09. Pada permukaan suatu danau terdapat dua 

buah gabus yang terpisah satu dari lainnya 

sejauh 60 cm. Keduanya turun – naik ber-

sama permukaan air dengan frekuensi 2 

getaran per detik. Bila salah sebuah gabus 

berada di puncak bukit gelombang, yang 

lainnya berada di lembah gelombang, 

sedangkan di antara dua gabus itu terdapat 

satu bukit gelombang. Cepat rambat 

gelombang pada permukaan danau adalah… 

A.  20 cm/s 

B. 30 cm/s 

C. 80 cm/s 

D. 120 cm/s 

E. 240 cm/s 

 

10. jarak antara dua titik berdekatan yang sefase 

pada suatu gelombang disebut… 

A.  frekuensi 

B. periode 

C. cepat rambat 

D. amplitudo 

E. panjang gelombang 

 

11. Y 

B C     G 

                X 

A    D             F       H 

                

   E 

Dua titik yang mempunyai fase sama 

adalah… 

A.  A dan C 

B. B dan G 

C. B dan D 

D. C dan G 

E. G dan H 

 

12. Pada suatu saat bentuk gelombang 

transversal sebagai fungsi dari tempat 

kedudukan X digambarkan sebagai berikut : 

B            E                      H 

       

        A        C     F        
X
 

             D          G 

Dua titik yang fasenya berlawanan adalah…  

A.  A dan C 

B. B dan D 

C. E dan F 

D. E dan H 

E. F dan G 

 

13. Sebuah gelombang transversal mempunyai 

periode 4 detik. Jika jarak antara dua buah 

titik berurutan yang sama fasenya 8 cm, 

maka cepat rambat gelombang itu… 

A.  1 cm/det 

B. 2 cm/det 

C. 3 cm/det 

D. 4 cm/det 
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E. 5 cm/det 

 

14. Persamaan bentuk gelombang transversal 

mempunyai bentuk y=2 sin 2 �
�

�
�
�

�
−

3001,0

xt
π  

dengan x dan y dalam cm dan t dalam sekon. 

Cepat rambat gelombang adalah… 

A.  1.000 cm/s 

B. 1.500 cm/s 

C. 2.000 cm/s 

D. 2.500 cm/s 

E. 3.000 cm/s 

 

15. Gelombang transversal merambat sepanjang 

tali. Titik C dan D terletak pada tali tersebut, 

persamaan gelombang di titik D dirumuskan: 

�
�

�
�
�

�
+=

10
20sin06,0

x
ty cp π  

Semua besaran menggunakansatuan dasar SI. 

Jika x adalah jarak CD, maka diantara 

pernyataan berikut: 

(1) gelombang merambat dari D ke C   

(2) gelombang memiliki periode sebesar 

0,05 s  

(3) gelombang merambat sejauh 20 m tiap 

sekon  

(4) gelombang memiliki panjang gelombang 

 1 m  

Yang benar adalah… 

A. (1) dan (2) 

B. (1), (2), dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3) dan (4) 

  

16. Sebuah titik P bergetar harmonic sederhana 

menghasilkan gelombang berjalan dengan 

cepat rambat 24 m/s, frekuensi 12 Hz, dan 

amplitudo 10 cm. Pada t = 0 simpangan titik 

P sama dengan nol. Simpangan titik Q yang 

berada pada jarak 3 mdari P saat P sudah 

bergetar 
7

1 s adalah… 

A.  0 

B. 2 cm 

C. 5 cm 

D. 5 cm 

E. 5 cm 

 

17. Dari sumber gelombang S merambat 

gelombang ke kanan dengan amplitudo 0,04 

m, frekuensi 1 Hz dan cepat rambat 12 m/s. 

Pada saat S telah bergetar 1 sekon, maka 

simpangan titik A yang terletak sejauh 1 m 

dari S adalah… 

A.  0,04 m 

B. 0,03 m 

C. 0,02 m 

D. 0,005 m 

E. 0,0025 m 

 

18. Sebuah gelombang merambat dinyatakan 

dalam satuan SI sebagai berikut: 

y = 0,2 sin (0,2x – 20t) 

maka: 

(1) gelombang merambat kea rah sumbu – x 

positif  

(2) lajunya 100 m/s  

(3) frekuensinya 10 Hz  

(4) di x = 0 pada t = 0 simpangannya nol. 

Yang benar adalah…  

A. (1) dan (2) 

B. (1), (2), dan (3) 

C.  (1) dan (4) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3) dan (4)  

 

19. Suatu gelombang dengan frekuensi 2,5 Hz 

bergerak dalam arah x positif dengan cepat 

rambat 20 m/s. Beda fase antara sumber 

getaran dengan titik pada sumbu x sejauh 2 

m dari sumber adalah… 

A.  
4

π
 

B. 
2

π
 

C. π  

D. 2π  

E. 4π  

 

20. Dari sumber gelombang S, merambat 

gelombnag dengan persamaan: 

y = 2 sin π  �
�

�
�
�

�
−

3
50

x
t  

x dan y dalam cm dan t dalam sekon. Pada 

saat S telah bergetar 0,2 sekon maka 
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kecepatan partikel di titik A yang terletak 2 

m dari S adalah… 

A.  0 

B. 25π  cm/s 

C. 50π  cm/s 

D. -25π  cm/s 

E. -50π  cm/s 

 

21. Suatu gelombang stasioner pada seutas 

kawat terjadi ketika dua gelombang dengan 

amplitude, frekuensi, dan panjang ge-

lombang sama bergerak dalam arah 

berlawanan melalui kawat tersebut. Jika 

panjang gelombang dari kedua gelombang 

dikurangi hingga menjadi setengah dari nilai 

semula sedangkan kecepatan gelombang 

dijaga tetap, maka frekuensi getaran 

gelombang stasioner akan… 

A.  berkurang menjadi seperempat kali 

semula 

B. berkurang menjadi setengah kali semula 

C. tetap sama 

D. meningkat menjadi dua kali semula 

E. meningkat menjadi empat kali semula 

 

22. Komponen–komponen dari suatu gelombang 

stasioner adalah ( )tkxAy ω−= sin1  dan 

( )tkxAy ω+= sin2  misalkan salah satu 

dari komponen di atas memiliki tambahan 

fase konstan φ∆ . Bagaimanakah tambahan 

ini akan mempengaruhi gelombang 

stasioner? 

A.  Gelombang stasioner akan memiliki 

frekuensi berbeda 

B. Gelombang stasioner akan memiliki 

amplitudo berbeda  

C. Gelombang stasioner akan memiliki 

jarak antarsimpul berbeda 

D. Gelombang stasioner akan memiliki 

panjang gelombang berbeda 

E. tak satupun dari yang disebutkan di atas 

akan terjadi 

 

23. Dalam persamaan untuk gelombang 

stasioner tkxAy ωcossin2= , besaran 

apakah yang dinyatakan oleh 
k

ω
? 

A.  kecepatan transversal partikel – partikel 

pada tali 

B. kecepatan dari tiap komponen 

gelombang 

C. kecepatan dari gelombang stasioner 

D. suatu besaran yang tak bergantung pada 

sifat tali 

E. periode dari gelombang stasioner 

 

24. Suatu gelombnag stasioner mempunyai 

persamaan : ( )txy π
π

10sin
4

5
cos2,0 �

�

�
�
�

�
= , 

dengan y dan x dalam meter dan t dalam 

detik. Jarak antara perut dan simpul yang 

berurutan pada gelombang ini adalah… 

A.  0,1 m 

B. 0,2 m 

C. 0,4 m 

D. 2,5 m 

E. 5 m 

 

25. Gelombang merambat sepanjang tali dan 

dipantulkan oleh ujung bebas hingga 

terbentuk gelombang stasioner. Simpangan 

suatu titik P yang berjarak x dari titik simpul 

mempunyai persamaan : 

( )( )txy p ππ 20sin5cos4= . y dan x dalam 

meter, t dalam detik. Cepat rambat 

gelombang itu adalah…  

A.  8 m/s 

B. 5 m/s 

C. 4 m/s 

D. 
4

5  m/s 

E. 
4

1
 m/s 

 

26. Gelombang stasioner dapat terjadi karena 

superposisi gelombnag datang dan 

gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik 

simpul kesepuluh berjarak 1,52 cm dari 

ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang 

itu 50 Hz, maka laju rambat gelombangnya... 

A.  16 m/s 

B. 32 m/s 

C. 48 m/s 

D. 64 m/s 

E. 72 m/s 
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27. Dua gelombang dinyatakan oleh :   

  y1 = (2,0 cm) sin (kx - ω t) dan  

  y2 = (2,0 cm) sin (kx + ω t), 

Dengan k = π cm
-1

 dan ω  = 4π s
-1

. 

Superposisi kedua gelombang ini akan 

menghasilkan suatu gelombang stasioner 

dengan amplitudonya dapat dinyatakan 

oleh… 

A.  (2,0 cm) sin π x 

B. (2,0 cm) cos π x 

C. (4,0 cm) sin π x 

D. (4,0 cm) sin 4π x 

E. (4,0 cm) cos 4π x 

 

28. Seuatas kawat bergetar menurut persamaan : 

y = 0,50 cm sin ( )[ ]tsxcm
11 40cos

3

−−

�
�

	


�

�
�
�

�
�
�

�
π

π  

Jarak perut ketiga dari titik x = 0 adalah… 

A.  10 cm 

B. 7,5 cm 

C. 6,0 cm 

D. 5,0 cm 

E. 2,5 cm 

 

29. Besaran – besaran dasar sebuah gelombang 

stasioner memiliki amplitudo, frekuensi, dan 

cepat rambat masing – masing 8 cm, 30 Hz, 

dan 180 cm/s. Kecepatan partikel pada x = 2 

cm dan t = 1s adalah… (Tanpa keterangan, 

maka yang dimaksud adalah gelombnag 

stasioner pada ujung bebas) 

A.  -480π  cm/s 

B. 480π  cm/s 

C. -240π  cm/s 

D. 240π  cm/s 

E. 240 cm/s 

 

30.                        1,2m 

 

 A 

    

 

  f = 340 Hz      
W

  

Bila garpu tala yang terletak pada ujung A 

digetarkan, terjadi gelombnag stasioner 

seperti gambar. Kecepatan rambatan ge-

lombang pada dawai adalah… 

A.  102 m/s 

B. 204 m/s 

C. 306 m/s 

D. 408 m/s 

E. 510 m/s 

 

31. Perubahan bentuk gelombnag ketila 

gelombnag merambat melalui suatu medium 

disebut … 

A.  dispersi 

B. difraksi 

C. polarisasi 

D. interferensi 

E. refraksi 

 

32. Frekuensi suatu pembnagkit gelombang air 

adalah 30 Hz ketika jarak antara dua muka 

gelombang berdekatan adalah 2,0 cm. Jika 

frekuensi pembangkit gelombnag diubah, 

diperoleh jarak antara dua muka gelombang 

berdekatan adalah 4,0 cm. Frekuensi baru 

pembnagkit gelombnag itu adalah … 

A.  2,0 Hz 

B. 4,0 Hz 

C. 5,0 Hz 

D. 15 Hz 

E. 30 Hz 

 

33. Diagram di smaping 

ini menampilkan se-

deretan muka – muka 

gelombang yang 

dihasilkan oleh sebuah pembangkit ge-

lombang yang bekerja selama 2 sekon. 

Frekuensi gelombang yang dihasilkan adalah 

… 

A. 2 Hz  

B. 3 Hz 

C. 4 Hz 

D. 6 Hz 

E. 12 Hz 

 

34. Karakteristik manakah dari sebuah 

gelombang yang selalu berubah ketika suatu 

gelombang dipantulkan, dibiaskan, atau 

didifraksikan ? 

A.  panjang gelombang 

B. cepat rambat 

C. periode 

D. frekuensi 

E. arah rambat 

 



6 

 

http://atophysics.wordpress.com  

35. Sinar cahaya dari suatu medium ke medium 

yang lain mengalami perubahan … 

(1) kecepatan penjalaran  

(2) panjang gelombang  

(3) arah  

(4) frekuensi 

Yang benar adalah …  

A. (1) dan (2) 

B. (1), (2), dan (3) 

C. (1) dan (4) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3) dan (4)  

 

36. Begitu suatu gelombang berjalan dari satu 

medium ke medium lainnya, cepat 

rambatnya berkurang. Harga perbandingan 

antara sudut datang dan sudut bias adalah … 

A.  sama dengan 0 

B. lebih besar 0, tetapi lebih kecil dari 1 

C. sama dengan 1 

D. lebih besar dari 1 

E. sama dengan 1 atau lebih besar sari 1 

 

37. ketika suatu gelombang permukaan air 

berjalan dari daerah yang dalam ke daerah 

yang dangkal dari suatu tangki riak, 

bagaimanakah perubahan frekuensi, panjang 

gelombang, dan cepat rambat, jika ada? 

      Frekuensi    P.Gelombang    C.Rambat 

A.  tak berubah   lebih pendek      tak berubah 

B. tak berubah   lebih panjang     lebih cepat 

C. tak berubah   lebih pendek      lebih pelan 

D. lebih rendah  lebih pendek      lebih pelan 

E. lebih tinggi    lebih pendek      tak berubah 

 

38. Gambar berikut ini menunjukkan satu cirri 

gelombnag air yang bergerak melalui daerah 

P, Q, dan R. 

 

 

 

 

 

Manakah satu di antara berikut ini yang 

secara tepat menyatakan kedalaman air bagi 

tiap – tiap daerah P, Q,  dan R ? 

        Dangkal         Dalam        Paling Dalam 

A.         P   Q  R 

B.        R   Q  P 

   Dangkal        Dalam       Paling Dalam          

C.        P   R            Q 

D.        Q   P            R 

E.        Q   R            P 

 

39. Gambar berikut ini menunjukkan air yang 

sedang bergerak dari daerah X  melintasi 

bidang batas PQ masuk ke dalam daerah Y. 

Manakah dari berikut ini yang secara tepat 

menjelaskan keadaan dalam daerah Y 

dibandingkan dengan keadaan dalam daerah 

X ? 

 

 

 

 

 

       P.Gelombang   Frekuensi     Dalam Air 

A.       bertambah        berkurang      lebih dalam 

B.    bertambah        bertambah     lebih dangkal      

C.    berkurang        tak berubah   lebih dangkal 

D.     berkurang        berkurang     lebih dangkal       

E.    berkurang        tak berubah     lebih dalam 

 

40. Apabila gelombang lurus air di dalam suatu 

tangki riak bergerak melalui suatu celah 

seperti dalam diagram di bawah, maka 

bentuk gelombang yang keluar dari celah 

adalah… 

A.  

 

 

 

 

 

B.  

 

 

 

 

 

 

C.  
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D.  

 

 

 

 

 

 

E.  

 

 

 

 

 

 

41. Gelombang – gelombang stasioner dapat 

dihasilkan dalam suatu tali yang digetarkan 

karena fenomena … 

A.  pemantulan 

B. pembiasan 

C. dispersi 

D. difraksi 

E. polarisasi 

 

42.  

 

 

            P 

 

 

Gambar di atas menunjukkan dua pulsa ge-

lombang yang sedang berjalan dalam arah 

berlawanan sepanjang suatu tali. Manakah 

dari berikut ini yang menunjukkan efek 

gabungan kedua pulsa gelombang ketika 

keduanya tiba di titik P ? 

A.                   P 

 

B.                  P 

 

 

 

C.  

 

                        

                       P        

D.                P 

 

 

 

E.  

 

                     P 

43. Dua pulsa mendekati satu sama lain seperti 

ditunjukkan pada diagram di bawah ini  

 

 

 

Diagram manakah berikut ini yang terbaik 

manampilkan bentuk gelombang ketika 

kedua pulsa bertemu ? 

A.  

 

 

 

B.  

 

 

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

E.  

 

44. Interferensi konstruktif maksimum di antara 

dua gelombang dengan frekuensi sama dapat 

terjadi jika fase keduanya adalah … 

A.  2� 

B. 
2

3λ
 

C. 
4

3λ
 

D. 
2

λ
 

E. 
4

λ
 

 

45. Interferensi destruktif maksimum akan ter-

jadi di antara dua gelombang ketika beda 

fase keduanya … 

A.  0
0
 

B. 90
0
 

C. 180
0
 

D. 270
0
 

E. 300
0
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