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I. Pilihlah Satu Jawaban Yang Paling Benar :

1. Grafik simpangan terhadap waktu sebuah
gelombang ditunjukkan seperti pada
gambar di bawah ini.

Y ( m )
0,4

0 16 sekon

-0,4

Dari grafik  :
(1) amplitudo gelombang 0,4 m
(2) perioda T = 4 sekon
(3) frekuensi f = 0,25 Hz
(4) simpangan gelombang setelah 1 sekon

adalah 0,4 m
Pernyataan yang benar adalah ….
a. (1), (2) dan (3) d.  (1) dan (2)
b. (1), (2), (3) dan (4) e.   (4)
c. (1) dan (3)

2. Gambar berikut ini menunjukakan pola
gelombang stasioner pada percobaan
Melde dengan menggunakan panjang tali
6,00  m.

6,00 m
Jika frekuensi getaran adalah 50 HZ,

maka cepat rambat gelombang
adalah......

a. 50 m/s d. 225 m/s
b. 100 m/s e. 250 m/s
c. 125 m/s.

3. Persamaan gelombang berbentuk  y = 2 Sin 
( 10t - x/30 ); ( y,x = dalam cm ; t = dalam
sekon) Cepat rambat gelombang adalah ….
a. 1 m/s d.  3 m/s
b.   2 m/s e.  5 m/s
c 4 m/s

4. Jika kita memperhatikan benda yang ter-
apung di permukaan air maka benda
tersebut hanya bergerak naik turun jika
terdapat gelombang transversal yang
melaluinya.  Hal tersebut menunjukkan ….
a. gelombang merupakan bentuk

rambatan energi
b. gelombang merupakan bentuk

rambatan partikel zat perantara
c. perambatan gelombang tidak berenergi
d. penyebab adanya gelombang adalah

getaran
e. gelombang merambat dalam 1 arah

saja

5. Seutas tali yang panjangnya 2 m salah
satu.   ujungnya terikat dan ujung lainnya
digetarkan terus menerus dengan frekuensi
20 Hz dan menghasilkan gelombang
dengan laju 40 m/s. Setelah terbentuk
gelombang stasioner, timbullah daerah
perut dan simpul , maka jarak antara perut
dan simpul terdekat adalah.......

a. 40 cm d. 80 cm
b. 50 cm e. 100 cm
c. 60 cm

6. Grafik simpangan terhadap waktu sebuah
gelombang ditunjukkan seperti pada
gambar di bawah ini.

Y ( m )
0,5

1        2 3 4     5 sekon
-0,5

Dari grafik  :
(1) amplitudo gelombang 0,5 m
(2) frekuensi f = ½ S
(3) perioda T = 2 Hz
(4) simpangan gelombang setelah 1/2

sekon adalah 0,50 m
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)

Paket A dan B



7. Persamaan gelombang stasioner memenuhi
y = 4 Cos (2 x) sin (50t) m dengan x

dalam m dan t dalam detik. Suatu titik
yang berada pada x = 25 cm memiliki
amplitudo gelombang Stasioner
sebesar.......
a. 22 m d.- 4 m
b. 4 m e. 0 m
c. 42 m

8. Dua buah gabus A dan B berjarak 60 cm
sat sama lain. Kedua gabus naik turun
bersama permukaan air. Bila gabus A di
puncak gelombang dan B di dasar
gelombang sedangkan di antara kedua
gabus terdapat satu bukit dan satu lembah
gelombang. Bila frekuensi gelombang 20
Hz, maka cepat rambatnya adalah.....
a. 2 m/s d. 8 m/s
b. 4 m.s e.   10 m/s
c.   6 m/s

9. Dua gelombang berjalan memiliki
amplitude sama tetapi arah berlawanan.
Kemudian kedua gelombang
berinterferensi membentuk gelombang
stasioner dengan persamaan :
y = 8 sin 2x.cos 120t, y dan x dalam m

dan t dalam sekon. Jika x = m
12

1
, dan

t = sekon
4

1
, maka simpangan gelombang

tersebut adalah ……
a. 4 m d. 2     m

b. 4 3 m e.  0, 2    m

c. 2 3 m

10. Sifat-sifat gelombang mekanik antara lain :
(1) Tidak dapat merambat dalam ruang

hampa
(2) dapat dipantulkan, dibiaskan,

dibelokan dan dipadukan
(3) merupakan gelombang transversal dan

longitudinal
(4) kelajuannya sama bila melalui medium

yang berbeda.

Yang benar adalah pernyataan ….
a. (1), (2), (3)
b. (1), (2), (3), (4)
c. (1), (3), (4)
d. (2), (3), (4)
e. (2), (4

11. Tali sepanjang 80 cm massanya 3 gram.
Jika tali digetarkkan dengan frekuensi 100
Hz. Berapa gaya tegang talinya agar pada
tali terbetuk 2 gelombang penuh ?
a. 12 N d.   4 N
b. 10 N e.    2 N
c. 8 N

12. Tali yang panjangnya 3 m di beri beban
150 gram lalu digetarkan sehingga
membentuk gelombang stasioner, Jika
massa tali 10 gram, dan g = 10 m/s2, maka
cepat rambat gelombang pada tali
adalah........
a. 30 m/s d. 5   m/s
b. 15 m/s e. 3  m/s
c. 10 m/s

13. Tempat-tempat terbentuknya perut dari
ujung tali yang bebas memenuhi
persamaan : ( dengan n = bilangan asli )
a. 0,5 n. d.   0,5 (2n+1).
b. 2,0 n. e.     2 (2n-1).
c. 0,5 (n-1).

14. Dua gelombang sinus berjalan dalam arah
yang berlawanan. Keduanya
berinterferensi menghasilkan suatu
gelombang stasioner yang dinyatakan
dengan persamaan :

y = 2,5 sin(0,2x) cos (100t),
dengan x dalam meter dan t dalam sekon.
Besarnya frekuensi dan jarak dua simpul
terdekat pada gelombang tersebut
adalah......
a. 5,0 m dan 100 HZ
b. 2,50 m dan 100 Hz
c. 0,40 m dan 50 Hz
d. 5,0 m dan 50 HZ
e.     5,0m dan 500 HZ

15. Dari persamaan y  =  0,2 Sin 4  t
dimana y dalam meter dan t dalam sekon,
maka
1) frekuensi getaran 2 Hz

2) fase getaran
2

1
 saat t =  1/2 sekon

3) simpangan gelombang y= 0,2 m, saat

t= sekon
8

1

Pernyataan yang benar adalah ….
a. 1) dan 2) d.   1)
b. 2) dan 3) e.   1),  2)  dan 3)
c. 1) dan 3)

16. Pada sebuah senar yang terikat pada kedua
ujungnya digetarkan, terbentuk empat
buah perut gelombang.  Bila panjang
senarnya 80 cm dan frekuensi yang
dihasilkan adalah 100 Hz, maka kecepatan
perambatan gelombang pada senar adalah..
a. 40  m/s d.    100  m/s
b. 60  m/s e.    120  m/s
c. 80  m/s



17. Suatu dawai  bila diberikan tegangan 10 N
dan digetarkan menimbulkan frekuensi f
Berapakah besar tegangan yang
dibutuhkan supaya frekuensinya menjadi
2 f ......?

a. 40 N d.   70 N
b. 50 N e.    80 N
c. 60 N

18. Persamaan gelombang berbentuk
y = 2 Sin  ( 40t - x/50 ); ( y,x = dalam cm ;
t = dalam sekon) Cepat rambat gelombang
adalah

a. 1 m/s d.  3 m/s
b. 2 m/s e.  5 m/s
c 4 m/s

19. Grafik simpangan terhadap waktu sebuah
gelombang ditunjukkan seperti pada
gambar di bawah ini.

Y ( m ) x
0,4

A                                             B
2      4       6 8    10 t(s)

-0,4

Dari grafik  : Jarak AB = 10 meter,
tAB =2 sekon
Persamaan Simpangan  yang benar adalah
….
a. Y = 0,4 sin 2 (0,50t – 0,10x)
b. Y = 0,4 sin 2 (0,50t – 0,50x)
c. Y = 0,4 sin  (0,10t – 0,50x)
d. Y = 0,4 sin  (0,50t – 0,10x)
e. Y = 0,4 sin  (0,10t – 0,10x)

20. Jarak antara dua buah titik yang
berdekatan dengan fase sama adalah 4 m.
Jika periode gelombang 2 sekon, maka
cepat rambat gelombang adalah ....

a. 10 m/s
b. 8  m/s
c. 6  m/s
d. 4  m/s
e. 2  m/s

II. Kerjakan soal-soal berikut

21. Persamaan gelombang berjalan berbentuk

y = 2 Sin  10  (
2,0

t
-

20

x
)  dalam

satuan S1. Hitunglah,
a. frekuensi gelombang ?
b. panjang gelombang ?
c. cepat rambat gelombang ?

22. Dua gelombang berjalan memiliki
amplitude sama tetapi arah berlawanan.
Kemudian kedua gelombang
berinterferensi membentuk gelombang
stasioner dengan persamaan

y = 10 cos 8x.sin 20t, y dan x dalam m
dan t dalam sekon. Tentukan cepat rambat
gelombang stasioner ?

23. Seutas tali panjangnya 3 meter, disalah
satu ujungnya diikat sedangkan ujung
lainnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz
sehingga membentuk gelombang stasioner
, jika letak simpul ke 5 dari ujung pantul
berjarak 2 meter Tentukan :

a. Panjang gelombang ?
b. Jarak perut ke 5 dari ujung

pantul ?
c. Jumlah simpul dan perut yang

ternentuk sepanjang tali ?

24. Dua buah gabus A dan B berjarak 60 cm
satu sama lain. Kedua gabus naik turun
bersama permukaan air. Bila gabus A di
punncak gelombang dan B di dasar
gelombang, sedangkan di anntara kedua
gabus terdapat satu bukit dan satu lembah
gelombang. Bila cepat rambat gelombang
120 cm/s, hitung frekuensi gelombang air
adalah ....

25. Pada suatu gelombang stasioner, jarak
antara dua perut yang berurutan adalah
0,50 meter. Jika cepat rambat gelombang
itu 50 m/det, hitunglah :
a. frekuensi gelombang ?
b. berapa jumlah gelombang sepanjang 5

meter

SELAMAT BEKERJA


