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LATIHAN SOAL PERSIAPAN UTS 

MATERI: GEM, GEL. BUNYI, GEL. BERJALAN, 

GEL. STASIONER 

 

PILIHAN GANDA 

Saatnya Anda Beraksi! 

 

1. Gelombang transversal merambat dari A 

ke B dengan cepat rambat 12 m/s pada 

frekuensi 4 Hz dan amplitude 5 cm. jika 

jarak AB = 18 m, maka banyaknya 

gelombang yang terjadi sepanjang AB 

adalah … 

A. 9 

B. 8 

C. 7 

D. 6 

E. 4 

 

2. Persamaan gelombang transversal yang 

merambat pada suatu kawat adalah: 

y = - 2 sin π (0,5x – 200t) 

jika x dan y dalam cm dan t dalam sekon, 

maka besar amplitudo dan panjang 

gelombangnya adalah… 

A. 5 dan 3 

B. 2 dan 4 

C. 6 dan 2 

D. 4 dan 2 

E. 2 dan 6 

 

3. Sebuah gelombang transversal merambat 

dengan periode 4 detik. Jika jarak antara 

dua buah titik berurutan yang sama 

fasenya = 8 cm, maka cepat rambat 

gelombang itu = …  

A. 1 cm/s 

B. 2 cm/s 

C. 3 cm/s 

D. 4 cm/s 

E. 5 cm/s 

 

4. Suatu gelombang stationer mempunyai 

persamaan: 

Y = 0,2 (cos 5πx) sin (10πt) 

x dan y dalam cm dan t dalam sekon. Jarak 

antara perut dan simpul yang berurutan 

pada gelombang ini adalah… m 

A. 0,1 

B. 0,2 

C. 0,4 

D. 2,5 

E. 5 

 

5. Tali yang panjangnya 5 m dan 

ditegangnkan dengan gaya 2 , dirambati 

gelombang transversal. Jika cepat rambat 

gelombang itu 40 m/s, maka massa tali 

tersebut adalah…gram 

A. 6,25 

B. 6,50 

C. 6,75 

D. 6,85 

E. 6,90 

 

6. Dawai sepanjang 1 m diberi tegangan 100 

N. pada saat dawai digetarkan dengan 

frekuensi 500 Hz, di sepanjang dawai 

terbentuk 10 perut. Massa dawai tersebut 

adalah adalah … gram 

A. 1 

B. 5 

C. 10 

D. 50 

E. 100 

 

7. Seutas dawai panjang 0,8 meter, jika 

tegangan dawai diukur sedemikian 

sehingga kecepatan gelombangnya 200 

m/s, frekuensi nada dasarnya adalah ....  

A. 125 Hz  

B. 130 Hz  

C. 145 Hz  

D. 160 Hz  

E. 400 Hz  
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8. Seutas dawai panjangnya 0,80 meter. 

Jika tegangan  dawai itu diatur sedemikian 

hingga kecepatan gelombang transversal yang 

dihasilkannya adalah 400 m/detik, maka 

frekuensi nada dasarnya adalah....   

A. 640 Hz  

B. 500 Hz   

C. 320 Hz  

D. 250 Hz  

E. 125 Hz 

 

9. Pada percobaan Melde diperoleh 

gelombang seperti tampak pada gambar 

berikut.  

  

Jika panjang tali yang digunakan 1,5 m, maka 

panjang gelombang pada tali tersebut adalah 

…  

A. 0,6 m  

B. 0,8 m  

C. 1,5 m  

D. 2,5 m  

E. 3,8 m 

10. Kawat yang panjangnya 2,5 meter 

mempunyai massa 10 gram. Kawat 

direntangkan dengan gaya tegang 10 N. Jika 

kawat digetarkan, maka cepat rambat 

gelombang pada kawat tersebut adalah …  

A. 5 m s–1 

B. 50 m s–1 

C. 250 m s–1 

D. 500 m s–1 

E. 2500 m s–1 

 

11. Pada tali yang panjangnya 2 m dan 

ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan 

gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 

gelombang penuh, maka letak perut yang ke 

tiga dihitung dari ujung terikat adalah …  

A. 0,10 meter  

B. 0,30 meter  

C. 0,50 meter  

D. 0,60 meter  

E. 1,00 meter 

 

12. Berikut ini adalah persamaan 

simpangan gelombang berjalan :  

Y = 10 sin (0,4  t – 0,5  x ). 

Periode gelombangnya adalah …  

A. 10  sekon  

B. 5    sekon  

C. 4    sekon  

D. 0,4 sekon  

E. 0,2 sekon 

 

13. Pipa organa tertutup A memiliki 

frekuensi nada atas pertama yang sama tinggi 

dengan frekuensi nada dasar pipa organa 

terbuka B. Jika dalam keadaan yang sama 

panjang pipa B = 20 cm, panjang pipa A adalah 

…  

A. 90 cm  

B. 60 cm  

C. 30 cm  

D. 15 cm  

E. 7,5 cm 

 

14. Suatu kolom udara dalam sebuah pipa 

yang tertutup pada salah satu ujungnya akan 

beresonansi dengan sebuah garpu tala yang 

sedang bergetar dengan frekuensi 264 Hz jika 

panjang kolom udara dalam cm, adalah… 

A. 31,25 

B. 62,50 

C. 93,75 

D. 125,0 

E. 156,25 

 

15. Seseorang berdiri di pinggir jalan, 

sebuah mobil bergerak menjauhi orang tadi 

dengan kecepatan 20 m/s sambil 

membunyikan klakson yang berfrekuensi 400 

Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat 

itu 380 m/s. maka frekuensi klakson yang 

didengar oleh orang tadi adalah ....   
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A. 340 Hz  

B. 360 Hz   

C. 380 Hz  

D. 400 Hz  

E. 420 Hz  

 

16. Kereta bergerak A dengan kelajuan 72 

km/jam dan kereta B dengan kelajuan 90 

km/jam bergerak saling mendekati. Masinis 

kereta A membunyikan peluit dengan 

frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi 

di udara 350 m.s-1, maka frekuensi yang 

didengar masinis B dari peluit A adalah …  

A. 800 Hz  

B. 740 Hz  

C. 600 Hz  

D. 540 Hz  

E. 400 Hz  

 

17. Sebuah sumber bunyi dengan 

frekuensi 918 Hz, bergerak mendekati seorang 

pengamat dengan kecepatan 34 m.s–1. 

Kecepatan rambat bunyi di udara 340 m.s–1. 

Jika pengamat bergerak dengan kecepatan 17 

m.s–1 searah dengan gerak sumber bunyi, 

maka frekuensi yang didengar oleh pengamat 

adalah …  

A. 620 Hz  

B. 934 Hz  

C. 969 Hz  

D. 1194 Hz  

E. 1220 Hz 

 

18. Sebuah alat pengukur intensitas bunyi 

diletakkan sejauh 5 m dari sumber bunyi 

,intensitas yang terbaca 5 10–6 watt m–2 . 

Apabila alat dipindahkan sehingga jarak dari 

sumber menjadi 10 m, maka intensitas bunyi 

terbaca adalah …  

A. 1,25 × 10–6 W.m–2 

B. 1,50 × 10–6 W.m–2 

C. 2,00 × 10–6 W.m–2 

D. 2,50 × 10–6 W.m–2 

E. 4,00 × 10–6 W.m–2 

 

19. Dua buah pipa organa terbuka A dan B 

ditiup bersama-sama. Pipa A menghasilkan 

nada dasar yang sama tinggi dengan nada atas 

kedua pipa B, maka perbandingan panjang 

pipa organa A dengan pipa organa B adalah … 

A. 1 : 2 

B. 1 : 3 

C. 2 : 1 

D. 2 : 3 

E. 3 : 1 

 

20. Apabila kita hendak menaikkan tinggi 

nada suatu dawai, maka dapat dilakukan 

dengan cara …  

A. panjang dawai diperbesar  

B. panjang dawai diperkecil  

C. penampang dawai diperbesar   

D. tegangan dawai diperkecil   

E. dawai diganti dengan dawai yang lain 

jenisnya 

 

21. jarak antara pusat rapatan dan pusat 

regangan terdekat sebuah gelombang bunyi 

adalah 34 cm. jika gelombang tersebut 

merambat di udara dengan kecepatan 340 

m/s, maka frekuensinya adalah .. kHz 

A. 0,25 

B. 0,50 

C. 0,75 

D. 1,00 

E. 2,00 

 

22. suatu sumber bunyi 1 kHz bergerak 

langsung kea rah seorang pendengar yang 

diam dengan kelajuan 0,9 kelajuan bunyi. 

Frekuensi bunyi yang diterimanya dalah kHz 

adalah… 

A. 4f 

B. 2f 

C. f 

D. 0,5f 
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E. 0,25 

 

23. Taraf intensitas sejauh 15 m dari 

sumber bunyi kecil adalah 15 dB. Andaikan 

gelombang bunyi merambat secara isotrop ke 

segala arah, maka taraf intensitas bunyi sejauh 

150 m dari sumber bunyi dalam dB adalah… 

A. 2 

B. 5 

C. 10 

D. 25 

E. 30 

 

24. Frekuensi gelombang yang dihasilkan 

oleh sebuah sirene naik dari 200 Hz menjadi 

800 Hz pada amplitude gelombang yang 

konstan. Perbandingan intensitas antara 

gelombang 800 Hz terhadap 200 Hz adalah… 

A. 1 : 1 

B. 8 : 1 

C. 2 : 1 

D. 4 : 9 

E. 16 : 1 

 

25. Sebuah sumber bunyi dengan 

frekuensi 1 kHz mendekati seorang pengamat 

yang juga mempunyai sumber bunyi dengan 

frekuensi yang sama. Jika pengamat 

mendengar 5 layangan per detik, dengan 

mengambil laju bunyi dalam udara sebesar 

340 m/s maka laju sumber bunyi yang sedang 

bergerak adalah … m/s 

A. 1,7 

B. 3,2 

C. 5,3 

D. 7,1 

E. 8,4 
1. Persamaan gelombang transversal yang 

merambat sepanjang tali yang sangat 

panjang adalah … 

txy 402,0sin6  

y dan x dalam cm dan t dalam sekon, 

maka besarnya panjang gelombang dan 

frekuensi gelombang tersebut adalah … 

2. Sebuah gelombang transversal 

merambat dengan persamaan: 

20
8sin2,0

x
ty meter 

x dalam meter, dan t dalam sekon, maka 

besar cepat rambat gelombang adalah… 

3. Gelombang stasioner dapat terjadi 

karena superposisi gelombang datang 

dan gelombang pantul oleh ujung 

bebas. Titik simpul yang kesepuluh 

berjarak 1,52 m dari ujung bebasnya. 

Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, 

maka cepat rambat gelombangnya 

adalah … 

4. Tali yang panjangnya 100 cm 

direntangkan horizontal. Salah satu 

ujungnya digetarkan harmonik naik-

turun dan yang lainnya terikat dengan 

frekuensi 1/8 Hz dan amplitudonya 16 

cm. getaran harmonik tersebut 

merambat ke kanan sepanjang tali 

dengan cepat rambat 4,5 cm/s. 

tentukan letak perut ke-4 dari titik asal. 

5. Tali yang panjangnya 5 meter 

bertegangan 2 N digetarkan sehingga 

terbentuk gelombang stationer. Jika 

massa tali 625 x 10-23 kg, maka cepat 

rambat gelombang di tali adalah … m/s 

6. Kecepatan rambat gelombang bunyi 

dalam gas hidrogen pada suhu 250 K 

adalah 1350 m/s. jika tetapan Laplace 

untuk hidrogen dan oksigen dianggap 

sama, berapa kecepatan rambat bunyi 

di oksigen pada suhu 360 K? 

7. Seutas dawai panjangnya 0,80 meter. 

Jika tegangan dawai diatur sedemikian 

sehingga kecepatan gelombang 

transversal yang dihasilkan adalah 400 

m/s, maka frekuensi nada dasarnya 

adalah … 

8. Nada atas pertama pipa organa terbuka 

yang panjangnya 40 cm beresonansi 

dengan pipa organa tertutup. Jika pada 

saat beresonansi jumlah simpul pada 

kedua pipa sama, maka panjang pipa 

organa tertutup adalah … (cm) 
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9. sebuah sumber gelombang bunyi 

dengan daya 50 W memancarkan 

gelombang ke medium sekelilingnya 

yang homogeny. Tentukan Intensitas 

radiasi gelombang tersebut pada jarak 

10 m dari sumber. 

10. Jarak A ke sumber bunyi adalah 3/2 

kali jarak B ke sumber bunyi tersebut. 

Jika intensitas bunyi yang didengar A 

adalah Io, maka intensitas yang 

didengar B adalah … 

11. jika sebuah sepeda motor melewati 

seseorang, maka ia menimbulkan taraf 

intensitas (TI)sebesar 80 dB. Jika orang 

tersebut dilewati oleh 10 sepeda motor, 

maka taraf intensitasnya? 

12. pada jarak 3 meter dari sumber ledakan 

terdengar bunyi dengan taraf intensitas 

50 dB. Pada jarak 30 meter dari sumber 

ledakan bunyi itu terdengar dengar 

dengan taraf intensitas … Db 

13. Suatu sumber bunyi bergerak dengan 

kecepatan 10 m/s menjauhi sesorang 

pendengar yang tidak bergerak. Jika 

frekuensi bunyi 400 Hz, dan kecepatan 

perambatannya 390 m/s maka 

frekuensi gelombang bunyi yang 

terdengar adalah… 

 


