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1. Gambarkan contoh dari sifat refleksi, refraksi, dan difraksi! 
 

2. Garpu tala berfrekuensi 1200 Hz digetarkan di dekat tabung resonator. Bunyi keras pertama terjadi ketika 
panjang kolom udara di atas permukaan air 7,5 cm. Cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah .... 
a.  300 m/s  b.  320 m/s  c.  340 m/s  d.  360 m/s  e.  380 m/s 

 
3. Sebatang kawat memiliki modulus young 4,8 x 109 N/m2 dan massa jenis 1,2 x 103 kg/m3. Cepat rambat 

gelombang bunyi pada kawat tersebut adalah .... 
a.  1000 m/s  b.  2000 m/s  c.  3000 m/s  d.  4000 m/s  e.  5000 m/s 

 
4. Dua batang logam memiliki perbandingan modulus elastisitas 1:2 dan perbandingan massa jenisnya 8:1. 

Perbandingan cepat rambat bunyi pada kedua batang logam tersebut adalah .... 
a.  1:2   b.  1:4   c.  1:8   d.  1:16  e.  1:32 

 
5. Pada suhu tertentu, modulus bulk suatu zat cair adalah 4 x 109 N/m2 dan massa jenisnya 1000 kg/m3. Cepat 

rambat gelombang bunyi dalam zat cair tersebut adalah .... 
a.  1000 m/s  b.  2000 m/s  c.  3000 m/s  d.  4000 m/s  e.  5000 m/s 

 
6. Kereta api membunyikan klakson dengan frekuensi f Hz ketika mendekati stasiun dengan kecepatan a m/s. 

Cepat rambat bunyi pada saat itu adalah v m/s. Seorang pendengar sedang berdiri di stasiun dan mendengar 
bunyi klakson dengan frekuensi f’. Persamaan f’ adalah .... 
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7. Tono yang sedang berdiri di halte berteriak kepada pengendara motor yang menjauhinya. Frekuensi teriakan 

Tono adalah 1500 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 300 m/s dan kecepatan motor 20 m/s, maka 
frekuensi teriakan yang didengar oleh pengendara motor adalah .... 
a.  1400 Hz  b.  1450 Hz  c.  1500 Hz  d.  1550 Hz  e.  1600 Hz 

 
8. Seorang pendengar berdiri di antara 2 speaker yang mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sama. Cepat 

rambat bunyi pada saat itu adalah Jika 300 m/s. Jarak pendengar dengan masing-masing speaker adalah 3,5 
meter dan 4 meter. Jika pendengar merasakan bunyi dengan interferensi minimum pertama kali, maka 
frekuensi yang dipancarkan oleh speaker adalah .... 
a.  100 Hz  b.  150 Hz  c.  300 Hz  d.  400 Hz  e.  450 Hz 

 
9. Sebuah pipa organa terbuka ditiup hingga timbul nada atas pertama. Banyaknya perut dan simpul yang terjadi 

adalah .... 
a.  2 dan 2  b.  2 dan 3  c.  3 dan 2  d.  3 dan 3  e.  4 dan 3 

 
10. Cepat rambat bunyi di udara adalah 300 m/s ketika sebuah pipa organa tertutup ditiup. Jika panjang pipa 

organa tersebut adalah 25 cm, maka frekuensi nada atas kedua adalah .... 
a.  300 m/s  b.  900 m/s  c.  1500 m/s  d.  2100 m/s  e.  2700 m/s 

 
11. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini! 

i. Amplitudo gelombang bunyi berbanding lurus dengan jarak sumber gelombang bunyi. 
ii. Amplitudo gelombang bunyi berbanding terbalik dengan jarak sumber gelombang bunyi. 
iii. Intensitas gelombang bunyi berbanding lurus dengan kuadrat jarak sumber gelombang bunyi. 
iv. Intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber gelombang bunyi. 
Pernyataan yang benar adalah .... 
a.  i dan iii  b.  i dan iv  c.  ii dan iii  d.  ii dan iv  e.  i saja 

 
12. Taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh sebuah mesin adalah 20 dB. Jika 100 mesin yang sama dinyalakan 

secara serentak, maka intensitas bunyi yang dihasilkan adalah .... 
a.  10 dB  b.  20 dB  c.  30 dB  d.  40 dB  e.  50 dB 

 
13. Taraf intensitas bunyi sebuah pompa air dari jarak 1 meter adalah 60 db. Taraf intensitasnya jika diamati dari 

jarak 10 meter adalah .... 
a.  10 dB  b.  20 dB  c.  30 dB  d.  40 dB  e.  50 dB 
 

14. Sebutkan 4 hal yang dapat menyebabkan polarisasi cahaya! 
 

15. Mengapa terjadi pembiasan ganda pada sebuah medium? 
 

16. Celah tunggal yang lebarnya 0,2 mm disinari berkas cahaya sejajar yang panjang gelombangnya 4000 


 . 
Selembar layar menangkap pola difraksi 40 cm dari celah. Berapakah jarak antara pita gelap ketiga dengan 
terang pusat? 

 



17. Suatu berkas cahaya monokromatis setelah melalui sepasang celah sempit yang lebarnya 0,1 mm membentuk 
pola interferensi pada layar yang jaraknya 0,9 m dari celah tersebut. Jika jarak antara garis gelap ketiga ke 
pusat pola 2,4 mm, berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? 

 
18. Sebuah kisi yang bertuliskan 2x104 garis per cm menerima seberkas cahaya monokromatis. Sudut yang 

dibentuk daerah terang orde pertama adalah 37°. Berapakah panjang gelombang yang digunakan (nyatakan 
dalam satuan nm)? 

 
19. Jika pada kisi terdapat 2000 goresan tiap cm, berapakah nm tetapan kisi tersebut? 

 
20. Seberkas cahaya polikromatik melewati celah sempit sehingga mengalami difraksi. Spektrum warna cahaya 

yang memiliki: 
a.  jarak terjauh dari terang pusat,   b.  jarak terdekat dari terang pusat? 

 

21. Cahaya monokromatis jatuh pada celah tunggal dengan lebar 24 x10-3 mm. Jika sudut simpang pita gelap 

kedua adalah 45°, berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? 
 

22. Cahaya yang panjangnya 400 nm melewati celah sempit yang lebarnya 0,002 mm. Jika terbentuk pita gelap 
pertama dengan sudut 53° dan jaraknya ke terang pusat adalah 3 mm, berapakah jarak celah dari layar? 

 

23. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada sebuah celah sempit yang lebarnya d. Jika dihasilkan pita gelap kedua 

dengan sudut 37° dan panjang gelombang cahaya 6000 


 , berapakah lebar celah tersebut? 
 

24. Berapa target nilai mid fisikamu? Jelaskan alasanmu! 
 


