


DEFINISI
• Gelombang adalah suatu usikan 

(gangguan) pada sebuah benda, 
sehingga benda bergetar dan 
merambatkan energi.



MACAM GELOMBANG

Gelombang dibedakan menjadi : 
• Gelombang Mekanis : Gelombang yang 

memerlukan medium untuk 
perambatannya. perambatannya. 
Contoh : Gelombang pada tali 

• Gelombang Elektromagnetis : Gelombang 
yang tidak memerlukan medium untuk 
perambatannya. 

Contoh : Gelombang pada cahaya 



GELOMBANG MEKANIS

GELOMBANG MEKANIS DIBEDAKAN : 

* GELOMBANG TRANSVERSAL.
•Arah getar tegak lurus arah 
rambatannya. 
•Berupa gunung dan lembah 

* GELOMBANG LONGITUDINAL

•Berupa gunung dan lembah 
•Menentang perubahan bentuk 
•Merambat pada zat padat

•Arah getar berimpit dengan 
arah rambatannya. 

•Berupa rapatan dan regangan 
•Menentang perubahan volume 
•Merambat pada zat padat, cair 
dan gas.



GELOMBANG BERJALAN 
TRANSVERSAL

Bila sebuah partikel yang bergetar
menggetarkan partikel-partikel lain
yang berada disekitarnya, berarti
getaran itu merambat. Getaran yang
merambat disebut Gelombang Berjalan.merambat disebut Gelombang Berjalan.
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GELOMBANG STASIONER

Gelombang Stasioner (gelombang diam) adalah : 
Gelombang hasil perpaduan antara gelombang 
datang dan gelombang pantul.

Ada dua macam yaitu :

* Ujung bebas. * Ujung terikat. SUPERPOSISI 

Antara gelombang 
datang dan 
gelombang pantul 
sefase 

* Ujung terikat.

Antara gelombang 
datang dan 
gelombang pantul 
berbeda fase 1/2

Perpaduan dua 
Gelombang dapat 
Dilukiskan di atas



KECEPATAN GELOMBANG 
TRANSVERSAL

PERCOBAAN MELDE
Percobaan Melde digunakan untuk menyelidiki cepat 
rambat gelombang transversal dalam dawai.
Perhatikan gambar di bawah ini.

v = cepat rambat gelombang dalam kawat (tali, dawai) 
F = gaya tegangan kawat 
µ = massa persatuan panjang kawat 

k = faktor pembanding, yang dalam SI harga k = 1. 
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KECEPATAN GELOMBANG LONGIT
UDINAL.

•Pada Zat Padat :
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•Pada zat Gas:

v gas =
ρ

γ P

M

RTγ=

P = tekanan ; γ=tetapan Laplace; ρ=massa jenis gas 

R = tetapan gas umum, M = massa molekul relatif



HUKUM-HUKUM 
KELISTRIKAN DAN 

KEMAGNETAN
Gelombang elektromagnet berdasarkan hukum-hukum 
kelistrikan dan kemagnetan.

COULOMB :
:
: Muatan listrik menghasilkan medan

listrik yang kuat.: listrik yang kuat.

BIOTSAVART : : Aliran muatan (arus) listrik menghasil-
kan medan magnet disekitarnya.

FARADAY

MAXWELL

: : Perubahan medan magnet (B) dapat
menimbulkan medan listrik (E).

: Perubahan medan listrik (E) dapat
menimbulkan medan magnet (B).



KECEPATAN CAHAYA
Maxwell mendukung teori Huygens bahwa cahaya merupa-
Kan gelombang dan melalui perhitungan matematika yang
Cermat, maka Maxwell sampai pada suatu kesimpulan bah-
Wa kecepatan gelombang cahaya bergantung dari nilai
Kelistrikan (εo) dan kemagnetan (µo) :
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Gejala gelombang elektromagnetik baru dapat ditunjukkan beberapa 

tahun setelah Maxwell meninggal oleh : H.R. Hertz 



SPEKTRUM
GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK



SPEKTRUM
CAHAYA TAMPAK

PANJANG GELOMBANG

FREKWENSI



INTERFERENSI CAHAYA

Perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga
menghasilkan keadaan yang lebih terang (interferensi
maksimum) dan keadaan yang gelap (interferensi
minimum).

Syarat : Cahaya tersebut harus koheren.Syarat : Cahaya tersebut harus koheren.

Koheren : Dua sumber cahaya atau lebih yang
mempunyai frekwensi, amplitudo dan beda fase yang
tetap.

Ada dua macam interferensi cahaya : 
Interferensi maksimum : Pada layar didapatkan garis terang 

Interferensi minimum    : Pada layar didapatkan garis gelap 



POLARISASI

Polarisasi cahaya adalah : Pengkutuban daripada
arah getar dari gelombang transversal. (Dengan
demikian tidak terjadi polarisasi pada gelombang
longitudinal).

Cahaya terpolarisasi dapat terjadi karena :
Peristiwa pemantulan.
Peristiwa pembiasan.
Peristiwa pembiasan ganda.
Peristiwa absorbsi selektif.



PROFICIAT
KAMU TELAH MENYELESAIKAN PELAJARAN INI 
YAITU TENTANG GELOMBANG  DAN PERLU 
KAMU MENGERJAKAN TUGAS , DAN KAMU AKHIRI 
DENGAN MENGERJAKAN SOAL-SOAL. DENGAN MENGERJAKAN SOAL-SOAL. 


