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BAB 

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK 
 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

Diketahui    c = 3 × 10
8 
m/s; 

  0µ  = 4� × 10
-7

 Wb A
-1

 m
-1

; 

  0ε  = 8,85 × 10
-12

 C
2
 N

-1
 m

-2
. 

01. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut : 

(1) Di udara kecepatannya cenderung 

sebesar 3 × 10
8
 m/s. 

(2) Dapat merambat di ruang hampa. 

(3) Dapat mempengaruhi lempeng film. 

(4) Merupakan gelombang longitudinal. 

Pernyataan yang merupakan sifat gelombang 

elektromagnetik adalah . . . . 

A. (1) dan (2) 

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

C. (1) dan (4) 

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

E. (3) dan (4) 

02. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah 

sifat gelombang elektromagnetik. 

(1) Dapat mengalami polarisasi. 

(2) Merupakan gelombang transversal. 

(3) Merambat lurus dalam medan magnetik 

dan medan listrik. 

(4) Terdiri atas partikel-partikel bermuatan 

listrik. 

Pernyataan yang benar adalah . . . . 

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

B. (1), (2), (3) dan (4) 

C. (1) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (4) saja 

03. Maxwell menemukan persamaan untuk 

menghitung cepat rambat gelombang 

elektromagnetik c, sebagai c = 
00

1

εµ
. Jika 

satuan 0ε  dalam SI adalah 
2

m N

2
C , maka 

satuan 0µ  adalah . . . .  

A. N A  D.  N-2 A 

B. N A-1  E.  N2 A-2  

C. N A-2 

04. Jika kuat medan listrik maksimum suatu 

gelombang elektromagnetik dijadikan 2× 

semula, maka: 

(1) kuat medan magnetik maksimumnya 

menjadi dua kalinya 

(2) laju energi rata-ratanya menjadi dua 

kalinya 

(3) daya per satuan luas menjadi empat 

kalinya 

(4) cepat rambat gelombang menjadi dua 

kalinya 

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) 

05. Sebuah gelombang elektromagnetik dengan 

komponen kuat medan magnetik maksimum 

1,5 × 10-7 T memiliki komponen kuat medan 

listrik maksimum dengan nilai . . . . 

A. 0,50 × 10
-15

 N/C 

B. 20 × 10-5 N/C 

C. 2,2 × 104 N/C 

D. 45 N/C 



2 

 

http://atophysics.wordpress.com  

E. 55 N/C 

06. Jika amplitudo kuat medan listrik Em dalam 

suatu gelombang elektromagnetik dijadikan 

4 kali semula, maka intensitas gelombang S  

akan menjadi . . . kali semula. 

A. 1  D.  16 

B. 2  E.  64 

C. 3 

07. Sebuah radio pengirim memberikan daya 

rata-rata 100 W pada jarak 1 km dari antena, 

kuat medan magnetik maksimum diukur oleh 

sebuah sensor seluas 63 cm2 adalah Bm pada 

frekuensi tertentu. Jika pengirim 100 W 

kemudian mengirimkan siaran dengan 

frekuensi dua kali dari frekuensi asalnya, 

berpakah kuat medan magnetik sekarang 

ketika diukur lagi oleh sensor yang sama 

pada jarak 1 km dari antena? 

A. 0.5 Bm  D.  4 Bm 

B. Bm  E.   8 Bm 

C. 2 Bm 

08. Sebuah laser kaca-neodymium memancarkan 

pulsa-pulsa pendek dari gelombang 

elektromagnetik intensitas tinggi. Kuat 

medan listriknya memiliki nilai efektif Eef = 

2,0 × 109 N/C (ingat Em = Eef 2 ). 

Tentukan daya rata-rata tiap pulsa yang 

melalui permukaan seluas 1,5 × 10-5 m2 yang 

tegak lurus terhadap berkas laser. 

A. 7,2 × 1010 W D.  3,6 × 1011 W 

B. 9,0 × 10
10

 W  E.  6,5 × 10
12

 W 

C. 1,6 × 1011 W 

09. Di suatu tempat, gelombang radio memiliki 

kuat medan listrik maksimum 60 N/C. Jika 

kecepatan cahaya = 3 × 108 m/s dan 0µ  = 

4� × 10-7 Wb A-1 m-1, maka laju energi rata-

rata yang dihasilkan adalah . . . . 

A. ( )
2

3π W/m2 D. ( )π
15 W/m2 

B. ( )
π2
3 W/m2 E.  15 � W/m2 

C. 15 W/m2 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan radiasi 

gelombang radio dari sumber gelombang 

dengan daya rata-rata 100 W. kuat medan 

maksimum di titik A adalah . . . . 

A. 2,04 × 10-7 tesla 

B. 2,40 × 10-7 tesla 

C. 4,20 × 10-7 tesla 

D. 4,40× 10
-7

 tesla 

E. 6,40× 10-7 tesla 

(Spesifikasi Ujian Akhir SMU/MA 2004) 

11. Celah tunggal selebar 0,20 mm disinari 

berkas cahaya sejajar dengan λ  = 6000
�

A . 

Pola difraksi yang terjadi ditangkap layar 

pada jarak 40 cm dari celah. Jarak antara pita 

gelap keempat dengan titik tengah terang 

pusat adalah . . . . 

A. 0,24 mm D.  0,60 mm 

B. 0,36 mm E.  0,96 mm 

C. 0,48 mm 

12. Suatu berkas cahaya dengan panjang 

gelombang λ  = 700 
�

A  lewat melalui suatu 

celah sempit dalam suatu layar tak tembus 

cahaya. Berkas cahaya ini menghasilkan 

suatu pusat intensitas maksimum dengan 

lebar 1,4 m pada layar kedua yang sejajar 

dan berjarak 1,0 m dari layar pertama. Lebar 

celah adalah . . . . 

A. 0,010 mm D.  0,10 mm 

B. 0.020 mm E.  0,14 mm 

C. 0,070 mm 

13. Dalam suatu pola difraksi celah tunggal, 

lebar pita terang pusat adalah 450 kali lebar 

celah. Jarak layar dari celah adalah 18000 

kali lebar celah. Nilai perbandingan , dimana 
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λ  adalah panjang gelombang cahaya yang 

menyinari celah dan d adalah lebar celah 

adalah . . . . 

A. 
10

1   D.  
80

1  

B. 
20

1   E.  
160

1  

C. 
40

1  

14. Dua bintang diamati dengan sebuah teleskop 

yang memiliki lensa-lensa berkualitas sangat 

baik. Jika kedua bintang saling mendekat, 

ada suatu titik dimana kedua bintang tidak 

dapat saling dibedakan sebagai benda-benda 

yang terpisah. Ini terjadi karena . . . . 

A. bayangan yang dilihat memiliki diameter 

sudut yang tertentu yang bergantung 

pada aberasi oleh lensa objektif dan 

okuler. 

B. cahaya dari kedua bintang tidak koheren. 

C. bintang-bintang itu sendiri memiliki 

ukuran tertentu, sehingga bayangan 

keduanya memiliki diameter sudut 

tertentu yang bergantung pada ukuran 

bintang dan jaraknya dari bumi. 

D. bayangan-bayangan yang dihasilkan 

oleh lensa-lensa objektif dari teleskop 

memiliki diameter sudut tertentu karena 

difraksi dalam lensa objektif. 

E. tidak mungkin memfokuskan teleskop 

dengan ketelititan cukup untuk 

memungkinkan kedua bintang dibedakan 

sebagai dua benda yang terpisah. 

15. Seseorang bermata normal (titik dekatnya 25 

cm) mengamati benda dengan mata 

berakomodasi maksimum. Diameter pupil 

matanya 2 mm dan mata poeka terhadap 

cahaya 550 × 10
-6

 mm. Batas daya urai mata 

orang itu adalah . . . . 

A. 0,01 mm D.  1 mm 

B. 0,08 mm E.  2 mm 

C. 0,2 mm 

16. Jarak dua lampu sebuah mobil = 1,5 m. 

lampu diamati oleh orang yang diameter 

pupil matanya 1,22 mm. Panjang gelombang 

cahaya yang dipancarkan kedua lampu mobil 

itu rata-rata 4500 
�

A . Jarak mobil maksimum 

supaya nyala lampu itu masih dapat 

dipisahkan oleh mata adalah . . . . 

A. 4,5 × 10
2
 m D.  1,5 × 10

3
 m 

B. 3,3 × 10
3
 m E.  1,2 × 10

3
 m 

C. 1,8 × 10
3
 m 

17. Dalam percobaan celah ganda Young, jarak 

pisah antara kedua celah dijadikan setengah 

kali dan jarak antara celah dan layar 

dijadikan dua kali semula. Jarak antara dua 

pita terang yang berdekatan adalah . . . . 

A. seperempat kali   

B. setengah kali   

C. tidak berubah 

D. dua kali 

E. empat kali 

18. Dalam percobaan interferensi Young 

digunakan sinar monokromatis yang energi 

fotonnya E. Bila d, h, c, dan L berturut-turut 

adalah jarak celah, konstanta Planck, laju 

rambat cahaya dalam vakum, dan jarak celah 

dengan layar, maka jarak terdekat antar-garis 

terang adalah . . . . 

A. cLd/(hE) D.  hcL/(Ed) 

B. LdE/(ch) E.  Ehc/(dL) 

C. dEh/(Lc) 

Tips: energi foton E = hf = 
λ
hc  

19. Sumber cahaya S1 dan S2 terpisah pada 

diagram interferensi konstrukrif di bawah.  

 

 

 

 

 

Panjang gelombang cahaya yang berasal dari 

S1 dan S2 adalah . . . . 

A. 2,33 × 10
-5

 m 

B. 2,50 × 10
-5

 m 

C. 4,56 × 10
-5

 m 

D. 5,00 × 10
-5

 m 

E. 7,56 × 10
-5

 m 
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(Spesifikasi Ujian Akhir SMA/MA 2004) 

20. Dalam suatu percobaan celah ganda Young 

jarak pisah antara pita terang kesatu dan pita 

terang pusat adalah 0,0240 m, ketika cahaya 

yang digunakan mempunyai panjang 

gelombang 4800 
�

A . Jarak pisah y ketika 

cahaya yang digunakan mempunyai panjang 

gelombang 6100 
�

A adalah . . . . 

A. 1,50 cm  D.  4,80 cm 

B. 2,40 cm  E.  6,10 cm 

C. 3,50 cm 

21. Pada percobaan Young digunakan 2 celah 

sempit yang berjarak 2 mm satu sama lain 

dan layar yang dipasang 1 m dari celah 

tersebut. Jika dihasilkan terang kedua pada 

jarak 0,5 mm dari terang pusat, maka 

panjang gelombang cahaya yang digunakan 

adalah . . . . 

A. 2,5 × 10
-7

 m D.  1,0 × 10
-6

 m 

B. 3,3 × 10
-7

 m E.  5,0 × 10
-5

 m 

C. 5,0 × 10
-7

 m 

22. Untuk menentukan panjang gelombang sinar 

monokromatis digunakan percobaan Young 

yang data-datanya sebagai berikut: jarak 

antara kedua celahnya = 0,3 mm, jarak celah 

ke layar = 50 cm dan jarak antara garis gelap 

ke-2 dan garis gelap ke-3 pada layar = 1 mm. 

panjang gelombang monokromatis tersebut 

adalah . . . . 

A. 400 nm  D.  580 nm 

B. 480 nm  E.  600 nm 

C. 500 nm 

23. Seberkas cahaya yang terdiri dari dua 

panjang gelombang 5200 
�

A  dan 6500 
�

A  

digunakan untuk menghasilkan pita-pita 

interferensi dalam percobaan Young. 

Berapakah jarak terpendek dari terang pusat 

dimana pita terang yang dihasilkan kedua 

gelombang berimpit? Jarak antara celah 

adalah 2,00 mm dan jarak antara bidang 

celah dan layar adalah 120 cm. 

A. 2,16 mm D.  0,65 mm 

B. 1,56 mm E.  0,52 mm 

C. 1,30 mm 

24. Dengan menggunakan kisi difraksi, kita 

ingin mempelajari suatu spektrum cahaya 

matahari. Yang mana diantara warna-warna 

cahaya berikut yang paling lemah 

dilenturkan? 

A. biru  D.  kuning 

B. violet  E.  merah 

C. hijau 

25. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi 

yang terdiri dari 5000 garis tiap cm. Sudut 

bias orde kedua adalah 30
�

. Maka panjang 

gelombang cahaya yang dipakai adalah . . . . 

A. 4000 
�

A  D.  5000 
�

A  

B. 2500 
�

A  E.  7000 
�

A  

C. 6000 
�

A  

26. Seberkas sinar monokromatis dengan 

panjang gelombang 5 × 10
-7

 m datang tegak 

lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua 

membuat sudut 30
�

dengan garis normal 

pada kisi, maka jumlah garis per cm kisi 

adalah . . . . 

A. 2 × 10
3 

 D.  2 × 10
4
 

B. 4 × 10
3 

 E.  5 × 10
4
 

C. 5 × 10
3
 

27. Cahaya hijau ( λ  = 5400 
�

A ) didifraksikan 

oleh kisi dengan 2000 garis/cm. Spektra orde 

tertinggi yang diamati adalah . . . . 

A. 6  D.  8 

B. 7  E.  9 

C. 8 

28. Sinar monokromatis menyinari sebuah kisi 

difraksi. Ketika sumber cahaya dan kisi 

berada di udara, maksimum orde kesatu 

terjadi pada sudut 37
�

 (sin 37
�

 = 0,60). 

Ketika sumber cahaya dan kisi berada dalam 

air, maksimum orde kesatu terjadi pada sudut 

θ , maka sin θ  bernilai . . . . 

A. 0,33
�

  D.  0,70
�

 

B. 0,45
�

  E.  0,90
�
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C. 0,67
�

 

29. Kisi difraksi yang sama digunakan dengan 

dua cahaya dengan panjang gelombang 

berbeda, λ A  dan λ B . Garis terang keempat 

dari cahaya A tepat menindih garis terang 

ketiga dari cahaya B. Nilai perbandingan 

λ A / λ B  adalah . . . . 

A. 
3

2   D.  
2

3  

B. 
4

3   E.  
9

4  

C. 
3

4  

30. Jika analisator dan polarisator membentuk 

sudut α , maka intensitas sinar yang 

diteruskan sebanding dengan . . . . 

A. tan
2
 α   D.  tan α  

B. sin
2
 α   E.  sin α  

C. cos
2 α  

31. Sebuah lembaran polaroid ideal dengan 

sumbu transmisi berarah vertikal 

meneruskan 50% cahaya datang tak 

terpolarisasi. Lembaran polaroid itu sekarang 

diputar melalui sudut 45
�

 . berapa bagian 

intensitas cahaya datang yang sekarang 

diteruskan? 

A. 0%  D.  100% 

B. 25%  E.  0% atau 100% 

C. 50% 

32. Sebuah lembaran polaroid ideal dengan 

sumbu transmisi berarah vertikal 

meneruskan 50% cahaya datang 

terpolarisasi. Lembaran Polaroid itu sekarang 

diputar melalui sudut 45
�

. berapa bagian 

intensitas cahaya datang yang sekarang 

diteruskan? 

A. 0%  D.  100 % 

B. 25%  E.  0% atau 100% 

C. 50% 

33. Suatu berkas cahaya tak terpolarisasi dengan 

intensitas I datang pada Polaroid dari dua 

lembar Polaroid ideal. Berapakah seharusnya 

sudut antara sumbu-sumbu polarisasi dari 

mkedua Polaroid jiak intensitas berkas 

cahaya yang keluar adalah 
4

1 I? 

A. 30  D.  53 

B. 37  E.  60 

C. 45 

34. Dua lembaran polaroid ideal ditumpuk 

sehingga tidak ada cahaya tak terpolarisasi 

yang diteruskan. Sebuah lembaran polaroid 

ketiga disisipkan di antara kedua lembaran 

pertama dengan sumbu transmisinya 

membentuk sudut 45
�

 terhadap lembaran 

polaroid yang dibawah. Bagian intensitas 

cahaya tak terpolarisasi yang diteruskan 

melalui seluruh tumpukan adalah . . . . 

A. tetap nol D.  
4

1  

B. 
16

1   E.  
2

1  

C. 
8

1  

35. Seberkas cahaya tak terpolarisasi 

dipantulkan dipantulkan oleh selembar kaca 

(n = 1,5) yang tercelup dalam alkohol (n = 

1,4). Jika sinar pantulnya terpoalrisasi, maka 

sudut polarisasi adalah . . . . 

A. arctan 2,1 D.  arctan 1,1 

B. arctan 1,4 E.  arctan 0,93 

C. arctan 1,2 

36. Gambar berikut menunjukkan empat situasi 

I, II, III, dan IV dimana seorang pengamat 

dan sebuah sumber gelombang 

elektromagnetik sedang bergerak sepanjang 

garis lurus yang sama. Dalam tiap situasi 

sumber gelombang memancarkan gelombang 

elektromagnetik dengan frekuensi yang 

sama. Anak-anak panah menyatakan vektor-

vektor kecepatan relatif terhadap tanah, dan 

memiliki besar v atau 2v.  

 

 

 

 

 

 

Frekuensi gelombang yang diterima 

pengamat paling kecil dalam situasi . . . . 

A. I  D.  IV 
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B. II  E.  I = II = III = IV 

C. III 

Gunakan Petunjuk C 

37. Manakah yang menghasilkan gelombang-

gelombang elektromagnetik yang keluar? 

(1) Dua sinar laser dengan frekuensi sama. 

(2) Dua antena yang dicatu radio pemancar 

yang sama. 

(3) Sebuah pinhole (lubang kecil) yang 

menyelubungi suatu sumber cahaya 

monokromatis dan pantulan cahaya ini 

oleh cermin. 

(4) Dua pinhole yang menyelubungi suatu 

sumber cahaya monokromatis. 

38. Sinar monokromatis (panjang gelombang di 

udara λ ) yang tiba tegak lurus pada selaput 

tipis (tebal selaput d dan indeks bias untuk 

sinar itu di n) dan selaput berada di udara, 

maka pemantulan sinar itu akan mengalami 

interferensi minimum (gelap) bila d adalah . .  

. . 

(1) 
n4

λ   (3)  
n4

3λ  

(2) 
n
λ   (4)  

n2
λ  

39. Daya urai sebuah lensa dapat ditingkatkan 

dengan meningkatkan besaran-besaran 

berikut: 

(1) intensitas cahaya 

(2) jarak benda 

(3) panjang gelombang cahaya 

(4) diameter lensa 

40. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat: 

(1) refleksi  (3)  absorpsi selektif 

(2) refraksi  (4)  hamburan 

 

 


