
SOAL MID SEMESTER GANJIL MAN 1 METRO  

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

MATA PELAJARAN  : FISIKA   NAMA  : ....................................................... 

PROGRAM   : IPA ( XII )   KELAS  : ....................................................... 

 

I. SOAL ISIAN SINGKAT   

1. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa 

udara, karena bunyi termasuk gelombang  

......................................................................... 

2. Perhatikan gambar di bawah ! 

   cm 

1 

                                                                           t(s) 

0                       10                  20                                

 

Banyaknya gelombang dan periode gelombang di 

atas adalah ......................................................... 

3. Suatu gelombang merambat dengan persamaan   

y = 8 sin ( 2πt – 0,2πx ). Jika x dan y dalam meter 

dan t dalam sekon, cepat rambat gelombang 

tersebut adalah ...........................m /s. 

 

4. Seorang siswa melakukan percobaan dengan 

menggunakan sumber getaran berfrekuensi 340 

Hz, pada sebuah tali yang panjangnya 120 cm 

sehingga dihasilkan gelombang seperti gambar di 

bawah ini! 

 

 

Cepat  rambat   gelombang    yang     dihasilkan  

adalah ...................m/s. 

5. Suatu sumber bunyi bergerak mendekati seorang 

pendengar dengan kecepatan 10 m/s. Pendengar 

tersebut dalam keadaan diam dan mendengar 

frekuensi bunyi dengan frekuensi 1.020 Hz. 

Apabila kecepatan bunyi di udara 340 m/s, 

frekuensi sumber bunyi tersebut adalah .............. 

 

6. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas     

6 dB.  Apabila 100 sumber bunyi yang sama 

berbunyi secara serentak,  taraf intensitas yang 

dihasilkan  adalah .............................................. 

 

 

7. Pada suatu hari ketika cepat rambat bunyi sebesar 

345 m/s, frekuensi nada dasar suatu pipa organa 

yang tertutup salah satu ujungnya adalah 220 Hz. 

Jika nada atas kedua gelombangnya sama dengan 

nada atas ketiga suatu pipa  organa yang terbuka 

kedua ujungnya, panjang pipa organa terbuka itu 

adalah ...................................... 

8. Seutas dawai diberikan tegangan, sehingga 

kecepatan perambatan gelombang transversal yang 

dihasilkan 800 m/s.  Jika panjang dawai 0,5 m, maka 

frekuensi nada dasar yang dihasilkan getaran 

tersebut sebesar ....................... Hz. 

9. Seberkas sinar merambat dari kaca ( nk = √2 ) 

menuju udara ( nu = 1 ) . Berapa sudut kritis kaca ? 

............................................................................ 

10. Gejala perubahan arah rambatan cahaya karena 

perbedaan indeks bias medium yang dilewati disebut 

.............................................................................. 

11. Sebuah kisi dengan 20.000 garis/cm. Konstanta 

kisinya adalah ......................................................... 

12. Perhatikan gambar berikt ! 

 

                                                 d = 0.1 mm 

                λ = 500 nm 

Seberkas sinar dilewatkan ke sebuah celah sempit 

seperti gambar di atas. Besar sudut deviasi orde   

ke - 4 sebesar .................................. 

13. Jarak pada terang kedua dari terang pusat pada 

percobaan Young adalah 2 cm. Jika jarak antara dua 

celah adalah 0,3 mm dan layar berada 5 m dari 

celah, maka panjang gelombang cahaya yang 

digunakan adalah .................................nm 

14. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang 

terdiri dari 5000 goresan tiap cm.  Sudut deviasi orde 

ke dua adalah 30
o
. Panjang gelombang cahaya yang 

digunakan adalah .............................. 

15. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang 

gelombang 4000 Å menyinari kisi dengan 5000 

garis/cm. Orde maksimum yang dapat diamati 

adalah ........................... 

 



II.  SOAL ESSAY 

1. Suatu gelombang merambat dengan dengan persamaan :y =  sin 4π ( 
125,0

xt
  ). Jika x dan y dalam meter dan t 

dalam sekon, tentukan frekuensi, panjang gelombang dan cepat rambatnya ! 

2. Sebuah mesin menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 70 dB pada jarak 4 m. Berapa taraf intensitasnya pada 

jarak 40 m dari mesin tersebut ?  

3. Cahaya dengan panjang gelombang 750 nm melewati celah tunggal yang lebarnya 1,0 x 10
-3

 mm. Berapa sudut 

yang dibentuk antara terang pusat dengan gelap pertama ? 

4. Sebuah kisi mempunyai konstanta kisi .m10x4 15   Bayangan terang orde kedua didifraksikan pada sudut 37
o
 

(tg 37
o
 = ¾) terhadap normal. Berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan  ? 

5. Sebutkan sifat-sifat cahaya ? 

 

                                                      Selamat mengerjakan ! 

 

Jawaban Uraian : 

 

 

 


