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BAB 

CAHAYA DAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK 

 

 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

01. Kecepatan perambatan gelombang-

gelombang elektromagnetik tergantung pada 

A. Frekuensi gelombang 

B. Panjang gelombang 

C. Frekuensi dan panjang gelombang 

D. Permitivitas  

E. Semua jawaban diatas salah 

02. Gelombang elektromagnetik tidak 

dipengaruhi oleh medan magnet maupun 

medan listrik, hal ini disebabkan gelombang 

elektromagnetik  

A. Mempunyai kecepatan tinggi 

B. Tidak bermasa 

C. Tidak bermuatan listrik 

D. Tidak bermasa dan  tidak bermuatan 

listrik 

E. Mempunyai frekuensi yang tinggi 

03. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara 

lain:  

1. dapat merambat dalam ruang hampa  

2. kelajuannya ke segala arah adalah sama 

3. merupakan gelombang transversal 

4. kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya 

yang benar adalah pernyataan 

A. 1,2,3 

B. 1,2,3,4 

C. 1,3,4 

D. 2,3,4 

E. 2,4 

04. Gelombang elektromagnetik yang 

mempunyai panjang gelombang terpanjang 

adalah 

A. Sinar gamma 

B. Sinar-X 

C. Sinar inframerah 

D. Sinar ultraungu 

E. Gelombang radio 

 

 

05. Urutan spectrum gelombang elektromagnetik 

yang benar  untuk variasi frekuensi besar ke 

frekuensi kecil adalah 

A. Cahaya biri, cahaya hijau, sinar 

inframerah, gelombang radar. 

B. Cahaya hijau, cahaya biru, sinar-X, sinar 

gamma. 

C. Sinar inframerah, sinar ultraviolet, 

cahaya hijau, cahaya biru. 

D. Gelombang radar, cahaya hijau, cahaya 

biru, gelombang radio. 

E. Sinar-X, sinar gamma, cahaya biru, 

cahaya hijau. 

06. Sinar-X mempunyai daya tembus sangat 

besar, hal ini disebabkan  

A. Sinar-X merupakan gelombang 

elektromagnetik. 

B. Sinar-X mempunyai panjang gelombang 

sangat pendek. 

C. Frekuensi sinar-X sangat kecil. 

D. Sinar-X mempunyai kecepatan sangat 

besar. 

E. Sinar-X tidak bermuatan listrik. 

07. Gelombang elektromagnetik merambat 

dengan kelajuan 3 x 10
8

 m/s. Jika panjang 

gelombang dari gelombang elektromagnetik 

tersebut adalah 100 nm, maka frekuensi dari 

gelombang tersebut adalah 

A. 3 x 10
15

 Hz 

B. 1,5 x 10
15 

Hz 

C. 3 x 10
16

 Hz 

D. 1,5 x 10
17

 Hz 

E. 3 x 10
18

 Hz 
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08. Maxwell menghitung bahwa laju cahaya 

dalam vakum dihasilkan oleh persamaan      

c =        

οο
µε

1
       

      

satuan c adalah m/s dan satuan �
� 
adalah 

C2/(Nm2). Maka satuan �
�
 adalah 

A. N
-1

 A
2

 

B. NA
-2

 

C. NA
2

 

D. Wb m
-2

 A 

E. TmA
-1

 

09. Yang tidak termasuk sumber cahaya 

pendaran adalah 

A. Lampu neon 

B. Kunang-kunang 

C. Lilin 

D. Aurora 

E. Fosfor 

10. Kelemahan teori gelombang cahaya 

korpuskular oleh Newton pada masanya 

adalah 

A. Tidak bias menjelaskan peristiwa 

pemantulan 

B. Kelajuan cahaya tergantung pada gaya 

gravitasi 

C. Kelajuan cahaya tidak tergantung pada 

gaya gravitasi 

D. Tidak dapat menjelaskan efek fotolistrik 

E. Cahaya merambat seperti gelombang 

suara 

11. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh 

A. semua muatan listrik 

B. sebuah muatan listrik yang bergerak 

dipercepat 

C. sebuah batang magnet 

D. sebuah muatan listrik yang diam 

E. aliran listrik 

12. Kelajuan gelombang elektromagnetik dalam 

vakum tergantung pada 

A. frekuensi saja 

B. panjang gelombang saja 

C. sumber gelombang 

D. frekuensi dan panjang gelombang 

E. semua salah 

 

 

 

 

 

13. Yang tidak termasuk gelombang 

elektromagnetik adalah 

A. Sinar-X 

B. Sinar gamma 

C. Sinar alfa 

D. Sinar inframerah 

E. Sinar ultraviolet 

14. Jika sebuah gelombang elektromagnetik 

memiliki panjang gelombang yang kira-kira 

seukuran dengan diameter sebuah apel, 

termasuk kategori apakah gelombang itu? 

A. Inframerah 

B. Ultraviolet 

C. Cahaya tampak 

D. Microwave 

E. Gelombang radio 

15. Remote control yang biasa digunakan untuk 

menyetel pesawat televise menggunakan 

gelombang 

A. Inframerah 

B. Ultraviolet 

C. Cahaya tampak 

D. Microwave 

E. Gelombang radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


