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Kata Pengantar 

 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat 

terselesaikannya modul IPA terpadu untuk SMP. Modul ini bertujuan untuk membantu siswa 

SMP dalam memahami penggunaan dan pengembangan konsep – konsep baru agar lebih 

terarah. Kami berharap bahwa modul ini juga dapat menambah referensi bagi siswa SMP 

dalam pembelajran IPA. 

 Dalam modul ini memuat tentang uraian materi-materi yang berkaitan dengan 

“GETARAN DAN GELOMBANG”. Selain itu untuk memudahkan pemahaman juga terdapat 

rangkuman. Kami juga berikan info-info tentang sains yang berkaitan dengan materi. Kami 

berusaha menyusun modul IPA terpadu SMP ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru 

sehingga dapat terjadi kegiatan belajar mengajar yang lebih komunikatif dan optimal. 

 Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan modul ini, semoga dapat memberikan andil dalam kemajuan siswa untuk 

mempelajari IPA. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

modul ini. Untuk itu, kritik dan saran bagi kesempurnaan modul ini sangat kami harapkan. 

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembentukan ketrampilan siswa dalam 

penerapan IPA di kehidupan sehari – hari.  

 

 

 

 

                                                    Yogyakarta, 19 Maret 2013 
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Petunjuk Penggunaan Modul 

1.  Keberhasilan belajar tergantung dari kedisiplinan dan ketekunan peserta didik 

dalam memahami dan mematuhi langkah – langkah belajarnya. 

2. Belajar dengan modul ini dilakukan secara mandiri atau kelompok, baik 

disekolah maupun luar sekolah. 

3. Dalam modul ini semua materi dijelaskan secara rinci dan merupakan sumber 

belajar. 

4. Langkah–langkah berikut perlu kalian ikuti secara berurutan dalam 

mempelajari modul ini : 

a) Baca dan pahami benar – benar tujuan yang tedapat dalam modul ini. 

Perhatikan uraian materi yang terdapat dalam modul  

b) Bila dalam mempelajari modul tersebut mengalami kesulitan , diskusikan 

dengan teman – teman yang lain. Dan apabila belum terpecahkan 

sebaiknya tanyakan pada guru. 

c) Rangkumlah materi yang telah dipelajari dengan bahasamu sendiri agar 

lebih mudah dalam mengingat kembali materi yang telah diulas dan 

dipelajari. 

 

 

*** Urutan kegiatan ini disarankan untuk diikuti supaya 

kalian lebih cepat berhasil mempelajari modul. 
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Peta Konsep 
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1. Menjelaskan pengertian getaran 

2. Menyebutkan ciri-ciri getaran 

3. Menjelaskan pengertian 

amplitudo getaran 

4. Menghitung nilai periode getaran 

5. Menghitung nilai frekensi getaran 

6. Menjelakan hubungan periode 

dan frekuensi getaran 

7. Menjelaskan pengertian  

gelombang 

8. Menyebutkan jenis-jenis  

gelombang 

9. Mengetahui cepat rambat  

gelombang 

10. Mengertahui pemanfaatan prinsip      

       gelombang 

 

6.  Memahami konsep dan 

penerapan getaran, gelombang 

dan optika dalam produk 

teknologi sehari-hari 

 

 

6.1  Mendeskripsikan konsep 

getaran dan gelombang 

serta parameter-

parameternya 

 

Setelah mempelajari modul ini, 

diharapkan kamu dapat : 

1.Menjelaskan pengertian getaran 

2.Menyebutkan ciri-ciri getaran 

3.Menjelaskan pengertian 

amplitudo getaran 

4.Menghitung nilai periode getaran 

5.Menghitung nilai frekensi 

getaran 

6.Menjelakan hubungan periode 

dan frekuensi getaran 

7.Menjelaskan pengertian 

gelombang 

8.Menyebutkan jenis-jenis 

gelombang 

9.Mengetahui cepat rambat 

gelombang 

10.Mengertahui pemanfaatan 

prinsip gelombang 
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Pernahkah anda distation kereta api? 

Jika kamu pernah berada di stasiun kereta api, ketika kereta api datang atau lewat, kamu akan 

merasakan tanah yang kamu injak terasa bergetar 

 

1. Getaran 

Getaran juga terjadi pada kaca-kaca jendela rumah ketika terjadi guntur 

yang kuat. Bunyi yang disebabkan guntur tersebut mampu menggetarkan 

benda-benda seperti kaca jendela. Bahkan getaran sangat kuat yang terjadi dari 

ledakan sebuah bom mampu merobohkan gedung-gedung. Contoh lain 

peristiwa getaran yang sering kita lihat adalah getaran pada bandul jam dinding 

seperti yang terlihat pada gambar 1. Jarum jam tersebut bergerak akibat adanya 

gerak bolak-balik bandul. Gerakan bandul itu disebut getaran.   

Untuk lebih memahami tentang getaran, anda dapat melakukan kegiatan 1 

 berikut ini : 

KEGIATAN 1 

Gambar 1 

Bandul Pada Jam 

Tujuan   :Mempelajari konsep getaran. 

Alat dan bahan :Batu, statip, benang 50 cm 

Prosedur kerja  : 

.   1. Ikatlah beban dengan benang 30 cm, lalu gantungkan benang tersebut 

dengan statif. Seperti gambar di bawah ini 

 

 
g 

gambar 2 

2. Biarkanlah bandul tergantung bebas. Pada keadaan itu, bandul berada 

dalam keadaan setimbang. 

3. Tariklah bandul ke kiri atau ke kanan, lalu lepaskan. Biarkan bandul 

berayun. 

4. Perhatikan  apa yang terjadi. 

 

Pertanyaan 

1. Pada saat gaya tarik kamu lepaskan, apakah bandul bergerak 

bolak-balik? 

2. Apakah gerakan bandul tersebut melalui titik setimbang? 

3. Bagaimanakah gerakan bandul jika telah melewati titik 

setimbang? 
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 Sesaat setelah gaya tarik kamu lepaskan, bandul bergerak bolak-balik melalui 

titik setimbang. Gerak seperti ini disebut getaran. Untuk lebih memahami konsep 

getaran, perhatikan gambar 3 berikut ini : 

 

 
     gambar 3. gerak bolak-balik batu 

 

  Ketika batu ditarik ke titik A dan dilepaskan, batu akan berayun seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3. Batu akan berayun melewati lintasan A – B – C – B – A. 

Dalam hal ini, batu dikatakan bergetar. Batu akan terus berayun melewati lintasan 

yang sama. Jika batu berada di posisi A, batu akan bergerak ke menuju B, dilanjutkan 

ke titik C. Ketika di titik B dan dilanjutkan ke titik A, begitu seterusnya. Semakin 

lama, simpangan AB atau BC akan semakin kecil sehingga akhirnya berhenti. getaran 

dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Dalam 

hal ini, titik kesetimbangannya adalah B. Titik kesetimbangan pada kegiatan 

tersebut adalah titik di mana pada titik tersebut benda tidak mengalami gaya luar atau 

dalam keadaan diam. Lintasan A – B – C – B – A adalah lintasan yang ditempuh oleh 

satu getaran. Jika kamu menetapkan titik B sebagai titik awal lintasan, maka B – C – B 

– A – B disebut satu getaran.Pada kegiatan 1, terlihat sebuah getaran terjadi pada batu 

yang diikat dengan tali dan diayunkan. Batu tersebut sering dikatakan sebagai ayunan 

sederhana. 

Pertanyaan 

1. Pada saat gaya tarik kamu lepaskan, apakah bandul bergerak bolak-balik? 

2. Apakah gerakan bandul tersebut melalui titik setimbang? 

3. Bagaimanakah gerakan bandul jika telah melewati titik setimbang? 
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  Getaran juga dapat kamu lihat pada pegas yang diberi beban, kemudian diberi 

simpangan dan dibiarkan bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Mistar 

plastik yang salah satu ujungnya ditahan tetap dan ujung yang lain diberi simpangan akan 

bergetar pula. Setiap benda yang melakukan gerak bolak-balik di sekitar titik 

kesetimbangannya dikatakan bergetar. 

 

a. Amplitudo 

Pada kegiatan 1, ketika kamu memberi simpangan pada bandul di titik 

A, kemudian melepaskan batu, batu akan bergerak menuju titik B, C, B, 

kemudian kembali ke titik A di sebut satu getaran. Kamu dapat melihat 

bahwa simpangan tidak pernah melebihi titik A dan titik C. Kedudukan 

batu setiap saat berubah-ubah. Dengan demikian simpangannya pun 

berubah pula. Pada saat batu berada di titik A atau C, simpangannya 

merupakan simpangan maksimum, sedangkan pada saat batu berada di 

titik kesetimbangan yaitu titik B, simpangannya minimum yaitu sama 

dengan nol. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling 

besar. Pada kegiatan ini amplitudo getaran yaitu BA atau BC. 

Dari Kegiatan 1, ukurlah besar amplitudonya! Mengapa amplitudo 

getaran bandul pada Kegiatan 1 semakin lama semakin mengecil? Benda dapat bergerak dari 

titik A ke titik C melewati titik B disebabkan batu mempunyai berat dan ditarik oleh gaya 

gravitasi Bumi. Gaya gravitasi Bumi ini bekerja pada batu di setiap posisi berarah ke bawah. 

Dengan demikian, dalam pergerakannya benda akan mengalami hambatan dari gaya gravitasi 

ini. Hambatan ini akhirnya akan mampu menghentikan getaran bandul sehingga bandul 

berada dalam titik kesetimbangan di titik B. 

 

b. Periode dan Frekuensi 

  Kamu mendengarkan radio pada frekuensi 100 MHz. Apa yang 

dimaksud 100 MHz? MHz adalah kependekan dari mega Hertz. Hertz 

diambil dari nama seorang ilmuwan Fisika Heinrich Hertz (1857–

1894). Karena jasa-jasanya, namanya diabadikan dalam satuan 

frekuensi yaitu Hertz. Perhatikan kembali peristiwa bandul bergerak 

bolak balik  pada Kegiatan 1. Satu getaran adalah gerak batu dari titik 

A, ke titik B, ke titik C, ke titik B, dan kembali ke titik A. Misalkan, 

Agar mnjadi tinggi ayunan 

harus didorong pada 

permulaan setiap gerakan 

ayun. Frekuensi dorongan 

harus sebanding dengan 

frekuensi ayunan. 

Info IPA 

Info IPA 

Hendrich R Hertz           

(1857-1894) 

Dia membuka jalan agi 

perkembangan konsep 

getaran, radio dan televisi 

serta gelombang elektronika. 
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ketika kamu melepaskan batu di titik A, kamu mengukur waktu menggunakan stopwatch, 

waktu yang diperlukan batu untuk membuat satu getaran yaitu dari A – B – C – B – A adalah 

2 detik. Waktu ini dapat dikatakan waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk membuat satu 

getaran atau disebut periode. 

Periode getaran dilambangkan dengan T. Untuk mengukur periode getaran digunakan 

persamaan sebagai berikut. 

Keterangan: 

T = periode getaran (sekon) 

t = waktu yang diperlukan (sekon) 

n = jumlah getaran 

 

Jumlah getaran setiap satu detik disebut 

sebagai frekuensi. Frekuensi getaran 

dilambangkan dengan f, dirumuskan: 

 

Keterangan: 

f = frekuensi getaran (Hertz) 

n = jumlah getaran 

t = waktu (sekon) 

 

Contoh soal : 

Sebuah benda bergetar 100 kali dalam waktu 

5 sekon. Berapakah frekuensi dan periode 

benda tersebut? 

Penyelesaian: 

Diketahui pegas bergetar 100 kali dalam 5 

sekon. 

Ditanyakan: 

a. f 

b. T 

 

 

Jawab: 

a. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 

sekon, maka banyaknya getaran dalam 1 

sekon. 

𝑓 =  
𝑛

𝑡
 =100

5
= 20 getaran/sekon 

Jadi, frekuensi getarannya adalah 5 hertz. 

b. Periode getaran adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk satu kali getaran. 

Hubungan antara frekuensi dan 

periode 
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𝑇 =  
1

𝑓
=

1

20
= 0,05 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛 Jadi, periode getarannya adalah 0,2 sekon. 

  

 

Untuk lebih memahami tentang frekuensi dan periode, lakukan kegiatan 2 dibawah 

ini: 

Kegiatan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 3 

 

 

 

 

 

Tujuan    : Mengidentifikasi ciri-ciri suatu getaran 

Alat dan bahan   : beban ,  stop watch, benang,  mistar, statip, busur derajat  

Langkah percobaan : 

 

Percobaan 1 

1.   Ikatlah beban dengan benang 30 cm, lalu gantungkan benang tersebut dengan statif. Seperti gambar 

di bawah ini 

   

2.   Ayunkan beban dengan sudut simpang 30
o
, lalu lepaskan sehingga bandul berosilasi 

3.   Hitung waktu yang digunakan untuk bandul  20 kali getaran penuh. 

5.   Ulangi langkah 2  hingga 5 dengan mengganti panjang benang yang digunakan. Panjang benang 

kedua adalah 20 cm dan panjang benag ketiga adalah 10 cm. 

6. Catat data pengamatan . 

 

 

D.      TABULASI DATA 

 

Tabel 1 

Panjang Waktu yang 

dibutuhkan(s) 

Jumlah 

osilasi 

Periode 

(s) 

Frekuensi 

(Hz) 

Sudut 30° 

30 cm  20   

 20   

 20   

20 cm  20   

 20   

 20   

10 cm  20   

 20   

Gambar 4 : Rangkaian alat 

percobaan 

Keterangan : 

1. Statip  3. benang 

1. 2. Beban 

 

Percobaan 2 

 

1.   Ikatlah beban dengan benang 30 cm, lalu gantungkan benang tersebut dengan statif seperti gambar 4. 

2.   Ayunkan beban dengan sudut simpang 20
o
, lalu lepaskan sehingga bandul berosilasi 

3.   Hitung waktu yang digunakan untuk bandul  20 kali getaran penuh. 

4.   Ulangi langkah 2  hingga 3 dengan mengganti sudut osilasi yang digunakan. Sudut osilasi kedua adalah 

40
 o
 dan sudut osilasi ke tiga adalah 60

 o
. 
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D.      TABULASI DATA 

 

Tabel 1 

Panjang Waktu yang 

dibutuhkan(s) 

Jumlah 

osilasi 

Periode 

(s) 

Frekuensi 

(Hz) 

Sudut 30° 

30 cm  20   

 20   

 20   

20 cm  20   

 20   

 20   

10 cm  20   

 20   

 20   

 

Tabel 2 

Sudut 

Osilasi 

Waktu 

yanng yang 

dibutuhkan 

Jumlah 

osilasi 

Periode 

(s) 

Frekuensi 

(Hz) 

Panjang  tali 

30 cm 

20
o
  20   

 20   

 20   

40
 o

  20   

 20   

 20   

60
 o

  20   

 20   

 20   

1. Bagaimana pengaruh panjang 

tali terhadap frekuensi 

getaran? 

2. Bagaimana pengaruh panjang 

tali terhadap periode getaran? 

3. Bagaimana pengaruh sudut 

osilasi terhadap frekuensi 

getaran? 

4. Bagaimana pengaruh sudut 

osilasi terhadap periode 

getaran? 

5. Gambarlah grafik hubungan 

antara : 

a. Panjang tali terhadap 

frekuensi 

b. Panjang tali terhadap 

periode 

c. Sudut Osilasi terhadap 

frekuensi 

d. Sudut Osilasi terhadap 

periode 

 

 

Pertanyaan 
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 Satu getaran adalah satu kali bergetar penuh. 

 Simpangan adalah jarak penyimpangan dari titik setimbang pada saat 

tertentu. 

 Amplitudo adalah simpangan terjauh atau jarak dari titik setimbang ke titik 

terjauh. 

 Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran.  

 Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. 

 Satuan frekuensi adalah hertz (Hz). 

 Hubungan periode dengan frekuensi adalah 

 

 Periode suatu getaran tidak dipengaruhi oleh amplitudo. 

RANGKUMAN 

Info IPA 

Seismograf 

Seismograf adalah sebuah perangkat yang 

mengukur dan mencatat gempa bumi.  

Seismograf memiliki instrumen sensitif yang 

dapat mendeteksi gelombang seismik yang 

dihasilkan oleh gempa bumi. Pada prinsipnya, 

seismograf terdiri dari gantungan pemberat 

dan ujung lancip seperti pensil. Dengan 

begitu, dapat diketahui kekuatan dan arah 

gempa lewat gambaran gerakan bumi yang 

dicatat dalam bentuk seismogram 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_seismik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Seismogram
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Kegiatan 1. Mengamati Gelombang ! 

 

Tujuan 

Mengamati gelombang pada tali 

Alat dan bahan 

Seutas tali yang panjangnya 3 meter 

Cara kerja 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Peganglah ujung tali yang satu olehmu dan   

    ujung tali yang lain oleh temanmu. 

3. Berilah usikan pada ujung tali ke atas dan ke  

     bawah. Perhatikan apa yang terjadi pada tali   

     tersebut. 

Pertanyaan 

1.Ke arah manakah kamu menggetarkan tali? 

2. Apakah yang terjadi pada tali? 

3.Apakah yang dimaksud dengan gelombang?  

4.Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatanmu. 

 

 

 

 

Pernahkah kamu datang ke sebuah stasiun radio. Di sana akan kamu 

temui sebuah menara tinggi yang berfungsi sebagai pemancar gelombang radio. 

Bagaimanakah siaran radio itu dapat ditangkap para pendengar? 

 

2. Gelombang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, makin banyak 

satelit-satelit buatan yang diluncurkan ke stasiun luar 

angkasa untuk mengembangkan komunikasi. Bagaimana 

peranan satelit dalam membantu komunikasi? Mari kita 

pahami konsep dan penerapan getaran dan gelombang 

dalam teknologi sehari-hari. Dalam pembelajaran bab ini, 

kamu dapat mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang beserta parameter-

parameternya. 

Untuk memahami pengertian gelombang Lakukanlah kegiatan 1 dibawah ini! 

   

Setelah melakukan kegiatan 1. Kamu 
akan melihat ada sesuatu yang 
merambat pada tali. Sesuatu itu 
disebut gelombang. Jadi, gelombang 
adalah getaran yang  merambat atau 
usikan yang merambat. 

 

 

 

 

 

Gambar satelit pemancar di antariksa 
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Gambar 1. riak air merupakan 

gelombang mekanik 

 

 

 

 

Jenis-jenis Gelombang 

Berdasarkan medium perantaranya,gelombang dibagi menjadi dua 

jenis,yaitu gelombang mekanik dan  gelombang elektromagnetik. 

a) Gelombang mekanik 

Gelombang mekanik adalah gelombang yang 

memerlukan medium untuk merambat. 

Contoh gelombang mekanik antara lain 

gelombang pada tali, gelombang air laut, dan 

gelombang bunyi.            

b) Gelombang elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang 

dapat merambat tanpa melalui medium. Contoh 

gelombang elektromagnetik adalah gelombang 

cahaya, gelombang radio,dan sinar-X.  

Berdasarkan amplitudonya, gelombang 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

c) Gelombang berjalan 

 Gelombang yang memiliki amplitudo tetap disebut gelombang berjalan. 

Contoh gelombang berjalan adalah gelombang yang terjadi pada tali yang 

dihubungkan dengan pegas yang bergetar. 

d) Gelombang diam (stasioner) 

 Gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah disebut gelombang 

diam (stasioner). Gelombang stasioner terjadi karena perpaduan antara 

Info IPA 

Sinar-X merupakan salah satu 

dari penerapan gelombang 

elektromagnetik. Dan banyak 

digunakan untuk keperluan 

medis. 
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Istilah-istilah pada gelombang  Transversal  : 

1. Simpangan, yaitu jarak suatu titik pada gelombang terhadap posisi setimbang 

Puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang  

2. Dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang  

3. Bukit gelombang, yaitu lengkungan yang berada di atas posisi setimbang  

4. Lembah gelombang, yaitu lengkungan yang berada di bawah posisi setimbang 

5. Amplitudo, yaitu jarak puncak atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang  

6. Panjang gelombang, yaitu panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan 

satu lembah gelombang.  

 

gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki frekuensi dan panjang 

gelombang sama. Contoh gelombang stasioner adalah gelombang pada dawai 

gitar dan biola. 

Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 

e) Gelombang transversal 

Untuk membahas gelombang transversal, lakukanlah kegiatan 2. 
berikut! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat kamu menggetarkan slinki ke arah samping, ternyata arah rambat 

gelombangnya ke depan, tegak lurus arah rambatnya. Gelombang seperti ini disebut 

gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang arah 

getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. 

 

 

 

 

 

  

Tujuan 

Mengamati gelombang transversal pada slinki 

Alat dan bahan 

Slinki (alat penunjuk gelombang yang terbuat dari 

pegas spiral). 

Cara kerja 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Letakkan slinki di atas lantai dan mintalah  

    temanmu untuk memegang salah satu ujung  

    slinki. 

3. Berilah getaran pada slinki beberapa kali ke arah  

    samping. 

4. Amati arah rambat gelombangnya. 

Pertanyaan 

1. Ke arah manakah kamu memberikan getaran    

    pada slinki? 

2. Ke manakah arah rambat gelombang? 

3. Apakah arah getar dengan arah rambat   

    gelombang tegak lurus? 

 

Gambar 3. 

Slinki yang digerakkan ke samping atau 

tegak lurus dengan arah panjangnya. 
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Gambar 4. Gelombang transversal yang terbentuk pada tali yang digetarkan 

 

 

 

Titik B dan F merupakan puncak gelombang, yaitu titik-titik tertinggi 

gelombang. Titik D dan H merupakan dasar gelombang, yaitu titik-titik 

terendah pada gelombang. Lengkungan ABC dan EFG disebut sebagai bukit 

gelombang. Sedangkan cekungan CDE dan GHI disebut lembah gelombang. 

Jarak BB’, DD’, FF’, dan HH’ merupakan amplitudo gelombang, yaitu 

simpangan terbesar dari gelombang tersebut. Dalam konsep gelombang dikenal 

istilah panjang gelombang. Panjang gelombang (λ )suatu gelombang transversal 

didefinisikan sebagai: 

a. panjang satu lembah gelombang dan satu bukit gelombang (ABCDEatau 

CDEFG) atau 

b. jarak antara dua puncak yang berdekatan (BCDEF) atau 

c. jarak antara dua lembah yang berdekatan (DEFGH). 

f) Gelombang Longitudinal 

Untuk memahami gelombang Longitudinal Ayo lakukan kegiatan 3! 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Memahami definisi gelombang longitudinal 

Alat dan bahan 

Slinki 

Cara kerja 

1. Sediakan slinki yang sama dengan percobaan  

    sebelumnya. 

2. Letakkan slinki di atas lantai yang licin dan minta      

    temanmu  memegang salah satu ujungnya. 

3. Getarkan slinki searah panjang slinki dengan cara          

    memberikan dorongan pada slinki. 

4. Amati gelombang yang terjadi pada slinki. 

Pertanyaan 

1. Pada saat kamu mendorong slinki searah panjangnya,   

    ke arah manakah getaran slinki? 

2. Ke manakah arah rambat gelombangnya? Apakah   

    arah  rambat gelombang tersebut searah dengan arah   

    getarnya? Mengapa? 

 

Gambar 5. Slinki digerakkan 

searah 

dengan panjangnya 
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Keterangan:  

V =cepat rambat 

gelombang (m/s) 

λ=panjang 

gelombang (m)  

T= periode (s)  

f= frekuensi (Hz)  

 

 

 

Pada saat kamu mendorong slinki searah dengan 

panjangnya, gelombang akan merambat ke arah temanmu 

berbentuk rapatan dan renggangan. Jika kamu perhatikan, 

arah rambat dan arah getarnya ternyata searah. Gelombang seperti itu disebut 

gelombang longitudinal. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang 

arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. 

 

Misalnya : gelombang pada pegas, gelombang pada bunyi. 

Panjang gelombang (l) merupakan jarak antara dua pusat regangan yang 

berdekatan atau jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan, sedangkan jarak 

antara pusat regangan dan pusat rapatan yang berdekatan adalah setengah 

panjang gelombang ( ½ l). 

3.  Cepat Rambat Gelombang 

Gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam pembahasan 

gelombang juga dikenal istilah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat 

rambat gelombang. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi,periode, 

dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. 

v = λ x f  

Dalam SI, satuan cepat rambat gelombang adalah 

m/s.  
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Pemanfaatan Gelombang dalam Kehidupan Sehari-hari 

Banyak sekali pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 

adalah alat-alat yang memanfaatkan prinsip gelombang. 

1. Satelit 

2. Sonar 

3. Radar 

4. Televisi 

5. Radio 

 

Rangkuman 

1. Gelombang adalah usikan atau getaran 

yang merambat. 

2. Dalam perambatannya, gelombang 

membawa energi. 

3. Berdasarkan arah getarnya, gelombang 

dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang 

transversal dan gelombang longitudinal. 

4. Gelombang transversal adalah gelombang 

yang arah getarnya tegak lurus terhadap 

arah rambatannya. 

5. Gelombang longitudinal adalah 

gelombang yang arah getarnya sejajar 

(searah) dengan arah rambatannya. 

6. Berdasarkan medium perambatannya, 

gelombang dibedakan menjadi gelombang 

mekanik dan gelombang elektromagnetik. 

7. Gelombang mekanik adalah gelombang 

yang dalam perambatannya memerlukan 

medium. 

8. Gelombang elektromagnetik adalah 

gelombang yang dapat merambat dalam 

medium dan tanpa medium. 

9. Berdasarkan amplitudonya, gelombang 

dibedakan menjadi dua Gelombang 

berjalan dan gelombang diam. 

10. Gelombang berjalan adalah Gelombang 

yang memiliki amplitudo tetap. 

11. Gelombang diam (stasioner) adalah 

Gelombang yang memiliki amplitudo 

yang berubah-ubah . 

12. Satu panjang gelombang transversal 

adalah jarak satu bukit dan satu lembah 

yang berdekatan. 

13. Satu panjang gelombang longitudinal 

adalah jarak antara satu rapatan dan satu 

renggangan yang berdekatan. 

14. Frekuensi gelombang adalah banyaknya 

gelombang dalam satu sekon. 

15. Salah satu sifat gelombang adalah dapat 

dipantulkan. 

16. Hubungan antara panjang gelombang, 

frekuensi,periode, dan cepat rambat 

gelombang dapat dirumuskan :v =  λ x f  

 Ada lima sifat gelombang, Dipantulkan 
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(reflection) Dibiaskan (refraction) 

Dilenturkan (difraction)Dipadukan 

(interference) Diserap arah getarnya 

(polaritation) 

 

GLOSARIOUM 

ISTILAH  KETERANGAN  

Getaran  Gerak bolak-balik suatu partikel secara periodik 

melalui suatu titik kesetimbangan.  

Gelombang  Getaran yang merambat melalui suatu medium.  

Amplitudo  Simpangan maksimum dari getaran atau gelombag.  

Frekwensi  Banyaknya getaran atau gelombang tiap sekon 

(detik).  

Perioda  Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu 

getaran atau satu gelombang.  

Getaran Harmonik 

Sederhana  

Getaran yang tidak mengalami redaman.  

Gelombang Transversal  Gelombang yang arah getar dan arah rambatnya 

saling tegak lurus. Contoh gelombang elastik, 

gelombang yang merambat pada zat padat.  

Gelombang Longitudinal  Gelombang yang arah getar dan arah rambatnya 

sejajar. Contoh gelombang bunyi.  

Resonansi  Turut bergetarnya suatu benda yang semula diam 

ketika suatu sumber getar digetarkan. Resonansi 

terjadi jika frekwensi alami benda sama dengan 

frekwensi alami sumber getar.  

Gelombang Mekanik  Gelombang yang merambat membutuhkan suatu 

medium.  

Gelombang 

Elektromagnetik  

Gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk 

merambat.  

Superposisi Getaran  Penggabungan dua getaran, dengan menjumlahkan 

simpangan-simpangannya.  

Superposisi Gelombang  Penggabungan dua gelombang, dengan 

menjumlahkan simpangan-simpangannya.  

Pembiasan  Pembelokan gelombang ketika bergerak dari satu 

medium ke medium yang lain yang berbeda.  

Interferensi  Pertemuan dua gelombang pada suatu titik. 

Interferensi destruktif, terjadi jika kedua gelombang 

yang bertemu memiliki fase yang berlawanan. 

Interferensi konstruktif, terjadi jika kedua fase 

gelombang yang bertemu mempunyai fase yang sama.  
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Gelombang stasioner  Perubahan bentuk plasis. Daerah plastis bahan.  

Difraksi  Pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya 

penghalang berupa celah sempit.  

Indek Bias  Indek bias suatu medium adalah perbandingan sinus 

sudut datang dari ruang hampa dengan sinus sudut 

bias dalam medium. sinr sini v v n n n 2 1 1 2 ???  

Sudut Bias  Sudut yang dibentuk oleh sinar bias terhadap sumbu 

normal bidang.  

Empat sifat umum 

gelombang  

Meliputi: pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), 

pembelokan (difraksi) dan penggabungan 

(interferensi).  
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