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Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
dlp4getaran 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
Getaran dan Gelombang 

 
A. Getaran 

 
1 getaran = a – b – c – b – a  
getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik 
setimbang. 
amplitudo adalah jarak BA atau jarak BC 
 
Frekuensi  
Adalah jumlah getaran tiap satuan waktu  

t
nf =  

f = frekuensi (Hz) 
n = jumlah getaran  
t = waktu (s) 
 
Perioda  

n
tT =  

T = perioda 
 
Hubungan frekuensi dan Perioda 

T
f 1

=  

 
Contoh Soal : 
Sebuah benda bergetar 50 kali dalam waktu 2 
sekon. Berapakah 
frekuensi dan periode benda tersebut? 
Jawab : 

 Hz
t
nf 25

2
50

===  

 s
n
tT

25
1

50
2

===  

 
 
B.  Gelombang 

Merupakan perambatan gelombang 
(perambatan energi) / Getaran yang 
merambat 

  
Macam gelombang menurut mediumnya : 

 1. Gelombang mekanik (membutuhkan 
medium dalam perambatannya) 

  Sifat gelombang mekanik adalah dapat 
dipantulkan 

  Misal : gelombang bunyi, gelombang 
permukaan air, gelombang tali 

 2. Gelombang elektromagnet (tidak 
membutuhkan medium dalam 
perambatannya) 

  Misal : gelombang cahaya, gelombang 
radio 

 
 Macam gelombang menurut bentuknya : 
 1. Gelombang Tranversal adalah gelombang 

yang arah rambatannya tegal lurus arah 
getarannya. 

  Berupa bukit dan lembah 

   
   
 Contoh : gelombang tali, gelombang air 
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 2.  Gelombang Longitudinal 
  Adalah gelombang yang arah 

rambatannya searah dengan arah 
gelombang. 

  1 gelombang adalah satu rapatan dan satu 
renggangan 

 Contoh :  
 gelombang bunyi, gelombang slinki 

  
  
Panjang Gelombang ( l  ) 
Adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu 
periode gelombang, satuan meter (m) 
 
Satu getaran penuh menghasilkan satu gelombang 
 
Cepat rambat Gelombang (V) 
Adalah jejak yang ditempuh gelombang tiap sekon 

 fv .l=   atau  
T

v l
=  

v  = cepat rambat gelombang (m/s) 
l   = panjang gelombang (m) 
f  = frekuensi (Hz) 
 
 
BUNYI 
 
Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar 
Syarat terjadinya bunyi : 
1.  ada sumber bunyi 
2. ada pendengar 
3. melalui medium 
 
Bunyi merambat memerlukan zat perantara (padat, 
cair, gas) 
Cepat rambat bunyi tergantung dari zat 
perantaranya, makin padat zat perantaranya cepat 
rambatnya makin besar 
 

t
sv =  

 
s = jarak (m) 
t = waktu (s) 
v = kecepatan (m/s) 
 
 
 
 

Batas pendengaran manusia 
Menurut besarnya frekuensi bunyi dibedakan : 
1.  infra sonik  : kurang dari 20 Hz (dapat 

didengar jangkrik, anjing dll) 
2. Audiosonik : 20 s.d. 20.000 Hz (dapat 

didengar manusia) 
3. Ultrasonik : lebih dari 20.000 Hz (dapat 

didengar kelewar dan lumba-
lumba) 

 
Resonansi dan Pemantulan Bunyi 
Resonansi  
Adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda 
karena pengaruh getaran benda lain. 
Syarat terjadinya resonansi : 
1. frekuensinya sama 
2. ada selaput tipis 
3.  ada kolom udara 
 
Rumus resonansi pada kolom udara : 
 

)12.(.
2
1

-= nL l  

 
L = panjang kolom udara (m) 
l  = panjang gelombang bunyi (m) 
n = resonansi ke 1, 2, 3, … dst 
 
Pemantulan Bunyi 
Hukum Pemantulan Bunyi 
1. Bunyi datang, garis normal dan bunyi pantul 

terletak pada satu bidang datar 
2. Sudut datang sama dengan sudut pantul 
 
Manfaat pemantulan bunyi : 
1. Menentukan cepat rambat bunyi 
2. Melakukan survei geofisika 
3. Mendeteksi cacat dan retak pada logam 
4. Mengukur ketebalan pelat logam 
 
Macam bunyi pantul : 
Gaung  : bunyi pantul yang mengganggu 

bunyi asli (gedung, ruang yang 
tertutup dan lainnya) 

Gema : banyi pentul yang terdengar setelah 
bunyi asli (digua yang dalam, 
tebing) 
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Hukum Mersenne (hukum pembuatan gitar) 
 

A
F

l
f

..2
1

r
=  

 
f  = frekunesi (Hz) 
l  = panjang dawai (m) 
F = tegangan dawai (N) 
r  = massa jenis dawai (kg/m3) 
A = luas penampang dawai (m3) 
 
Mengukur kedalaman laut 
 

2
.tvh =  

 

h = kedalaman laut (m) 
v = cepat rambat bunyi dalam air laut (m/s) 
t = waktu selang bunyi asli dan bunyi pantul(s) 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Gerakan bolak-balik melalui titik setimbang 

disebut . . . . 
a. getaran 
b. periode 
c. amplitudo 
d. frekuensi 
 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  
 Amplitudo getaran ditunjukkan oleh . . . . 

a. Q      c. PR 
b. RP     d. QR 
 

3. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali  
dalam waktu 25 sekon. Frekuensi bandul 
tersebut adalah . . . . 
a. 2 Hz 
b. 5 Hz 
c. 10 Hz 
d. 100 Hz 
 

4. Periode getar suatu benda yang frekuensinya 
4 Hz adalah . . . . 
a. 1,25 sekon 
b. 1 sekon 
c. 0,5 sekon 
d. 0,25 sekon 
 

5. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus 
dengan arah getarnya adalah . . . . 
a. gelombang mekanik 
b. gelombang elektromagnetik 
c. gelombang transversal 
d. gelombang longitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  
 Bukit gelombang ditunjukkan oleh . . . . 

a. A-B-C 
b. B-C-D 
c. C-D-E 
d. D-E-F 
 

7. Dari gambar pada soal nomor 6, titik D 
merupakan . . . . 
a. amplitudo 
b. dasar gelombang 
c. puncak gelombang 
d. lembah gelombang 
 

8. Hubungan antara panjang gelombang, 
frekuensi, dan cepat rambat gelombang 
dirumuskan . . . . 

 a. fv .l=  

 b. 
f

v l
=  

 c. 
l
fv =  

 d. fv =  
 
9. Sebuah tali digetarkan membentuk dua bukit 

dan satu lembah sepanjang 12 cm. Jika 
frekuensi gelombang 4 Hz, besarnya cepat 
rambat gelombang adalah . . . . 
a. 32 cm/s  
b. 48 cm/s 
c. 0,5 cm/s 
d. 2 cm/s 
 

10. Sebuah slinky digetarkan selama 10 sekon, 
menghasilkan 2 rapatan dan 2 renggangan. 
Periode gelombang pada slinky adalah . . . . 
a. 5 sekon  
b. 10 sekon 
c. 15 sekon 
d. 20 sekon 
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11. Berdasarkan medium perambatannya, 
gelombang dibedakan menjadi …. 

 a. gelombang transversal dan gelombang 
longitudinal 

 b. gelombang mekanik dan gelombang 
elektromagnetik 

 c.  gelombang bunyi dan gelombang cahaya 
 d.  gelombang laut dan gelombang Bumi 
 

12.  Sebuah gelombang merambat dengan 
kecepatan 300 m/s, panjang gelombangnya 
75 m. Frekuensi gelombang tersebut adalah 
.... 
a. 4 Hz  
b. 5 Hz 
c. 6 Hz 
d. 7 Hz 
 

13. Amplitudo dari gelombang yang ditampilkan 
pada gambar di atas adalah .... 

   
a. 1 m  
b. 4 m 
c. 2 m  
d. 8 m 
 

14. Dalam eksplorasi minyak dan gas bumi, 
digunakan pemanfaatan sifat gelombang yaitu 
.... 
a. pemantulan gelombang 
b. perambatan tanpa medium 
c. amplitudo gelombang 
d. panjang gelombang 
 

15. Sebuah gelombang mempunyai frekuensi 5 
Hz dan panjang gelombangnya 20 m. 
Kecepatan gelombang tersebut adalah …. 
a. 100 m/s  
b. 4 m/s 
c. 200 m/s 
d. 8 m/s 
 

16. Sebuah gelombang merambat dengan 
kecepatan 480 m/s. Jika frekuensi gelombang 
tersebut adalah 12 Hz, panjang 
gelombangnya adalah …. 
a. 40 m  
b. 45 m 
c. 50 m 

d. 55 m 
 

17. Berikut ini yang bukan pemanfaatan 
gelombang dalam teknologi adalah …. 
a. satelit 
b. sel surya 
c. eksplorasi minyak dan gas bumi 
d. PLTN 
 

18. Dalam selang waktu 0,3 sekon antara A dan 
B terbentuk gelombang seperti gambar di 
atas. Cepat rambat gelombang dalam tali 
adalah .... 

 
a. 10 m/s  
b. 9 m/s 
c. 6 m/s 
d. 3 m/s 
 

19.  Bunyi merupakan gelombang .... 
a. elektromagnetik  
b. mekanik 
c. laut 
d. mikro 
 

20. Cepat rambat gelombang bunyi bergantung 
pada .... 
a. jenis mediumnya 
b. suhu mediumnya 
c. jenis dan suhu mediumnya 
d. frekuensinya 
 

21.  Seseorang melihat kilat di langit dan 4 sekon 
kemudian mendengar bunyi guntur. Jika 
cepat rambat bunyi di udara pada saat itu 345 
m/s, maka jauh kilat itu terjadi diukur oleh 
orang tersebut adalah .... 
a. 1.380 m  
b. 690 m 
c. 172,5 m 
d. 86,25 m 
 
 
 

22.  Kelelawar dapat berburu pada malam hari 
dengan menggunakan bunyi .... 
a. infrasonik 
b. audiosonik 
c. supersonik 
d. megasonik 
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23.  Terdapat 3 buah garputala A, B, dan C. 
Garputala A dan B mempunyai frekuensi 
yang sama, sedangkan garputala C 
mempunyai frekuensi lebih besar. Jika 
garputala A dibunyikan dengan cara 
memukulnya, garputala yang akan ikut 
berbunyi adalah .... 
a. garputala B 
b. garputala C 
c. semua garputala 
d. tidak ada yang berbunyi 
 

24. Sebuah kapal mengirim pulsa ultrasonic ke 
dasar laut yang kedalamannya 2.800 m. Jika 
cepat rambat bunyi di dalam air laut 1.400 
m/s, maka waktu yang dicatat fathometer 
mulai dari pulsa dikirim hingga diterima 
kembali adalah .... 
a. 2 sekon 
b. 4 sekon 
c. 8 sekon 
d. 12 sekon 
 

25.  Frekuensi nada dawai gitar dapat bertambah 
tinggi jika .... 
a.  tegangan dan panjang dawai diperbesar 
b.  tegangan dawai diperkecil dan massa 

jenis senar diperbesar 
c. panjang dawai diperbesar dan luas 

penampang dawai diperkecil 
d.  tegangan dawai diperbesar dan panjang 

dawai diperkecil 
 

26. Satu periode adalah waktu yang diperlukan 
bandul untuk bergerak dari titik … 

  
a. A – O 
b. A – O – B – O 
c. O – A – O – B 
d. A – O – B – O – A 
 

27.  Sebuah getaran menghasilkan frekuensi 50 
Hz. Periode getarannya adalah …. 
a. 0,5 sekon 

b. 0,2 sekon 
c. 0,02 sekon 
d. 0,05 sekon 
 

28.  Sebuah bandul sederhana bergetar 50 kali 
dalam waktu 5 sekon. Frekuensi getaran 
tersebut adalah …. 
a. 5 Hz  
b. 10 Hz 
c. 25 Hz 
d. 50 Hz 
 

29.  Dua buah ayunan A dan B memiliki panjang 
tali yang sama. Jika ayunan pertama 
digetarkan dengan simpangan empat kali 
ayunan kedua, maka …. 
a. periode A = 4 periode B 
b. periode A = ¼ kali periode B 
c. periode A = periode B 
 

30.  Pentil sebuah ban sepeda berputar dalam 
waktu 2 sekon untuk sekali putaran. Hal ini 
berarti frekuensi putarannya adalah …. 
a. 4 Hz  
b. 2 Hz 
c. 1 Hz 
d. 0.5 Hz 
 

31.  Dua buah simpul terdekat pada suatu 
gelombang akan membentuk .... 
a. ½ gelombang 
b. 1 gelombang 
c. ¼ gelombang 
d. 2 gelombang 
 

32.  Jarak yang ditempuh dalam satu periode 
disebut …. 
a. frekuensi gelombang 
b. periode gelombang 
c. cepat rambat gelombang 
d. panjang gelombang 
 

33.  Jarak antara dua buah bukit gelombang 
terdekat adalah …. 
a. 1 ½ panjang gelombang 
b. 1 panjang gelombang 
c. 1 ¼ panjang gelombang 
d. 2 panjang gelombang 
 

34. Frekuensi sebuah gelombang adalah 400 Hz 
dan panjang gelombangnya 25 cm, maka 
cepat rambat gelombang tersebut adalah …. 
a. 1.600 m/s  
b. 1.000 m/s 
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c. 400 m/s 
d. 100 m/s 
 

35.  Pada saat kita menjatuhkan batu ke kolam 
yang tenang, kita akan melihat riak merambat 
ke pinggir kolam lalu kembali lagi. Hal ini 
menunjukkan gejala …. 
a. pembelokan gelombang 
b. pemantulan gelombang 
c. pembiasaan gelombang 
d. perpaduan gelombang 
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