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FIsika
TERMODINAMIKA
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut.
1.
Memahami pengertian termodinamika.
2.
Memahami perbedaan sistem dan lingkungan.
3.
Memahami pengertian energi dalam dan formulasinya.
4.
Memahami usaha luar dan usaha pada proses termodinamika.
5.
Memahami hukum I dan hukum II termodinamika.
6.
Memahami cara kerja dan formulasi mesin Carnot serta mesin pendingin.

A. Pengertian Termodinamika
Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari proses perpindahan energi dalam bentuk
kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor diartikan sebagai perpindahan energi
yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Sementara itu, usaha diartikan sebagai perubahan
energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Proses
perpindahan energi pada termodinamika didasarkan atas dua hal, yaitu sebagai berikut.
1.

Memenuhi persyaratan hukum kekekalan energi (hukum I termodinamika).

2.

Memerhatikan adanya batasan arah perpindahan kalor yang mungkin terjadi (hukum
II termodinamika).
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B. Sistem dan Lingkungan
Sistem adalah benda atau objek yang akan diteliti dan menjadi pusat perhatian. Sistem
dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

1.

Sistem Terisolasi
Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi
(kalor dan usaha) dengan lingkungan. Contohnya, air yang disimpan dalam termos dan
tabung gas yang terisolasi.

2.

Sistem Tertutup
Sistem tertutup adalah sistem yang hanya mengalami pertukaran energi (kalor dan
usaha) dengan lingkungan, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Contohnya, air
yang disimpan dalam teko dari baja yang tertutup.
Suatu sistem dapat mengalami pertukaran kalor atau usaha berdasarkan sifat
pembatasnya, yaitu:

3.

a.

Pembatas adiabatik, tidak memperbolehkan pertukaran kalor.

b.

Pembatas rigid, tidak memperbolehkan pertukaran usaha.

Sistem Terbuka
Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi (kalor
dan usaha) dengan lingkungan. Sebuah pembatas yang memperbolehkan pertukaran
materi dan energi ini disebut sebagai pembatas permeabel.
Lingkungan adalah benda-benda yang tidak termasuk dalam sistem atau berada di
luar sistem. Sistem bersama dengan lingkungannya disebut dengan semesta. Contoh dari
sistem dan lingkungan dapat diamati pada sebuah tabung yang berisi gas. Sistem yang
dimaksud adalah gas itu sendiri, sedangkan lingkungan adalah tabungnya. Interaksi antara
sistem dan lingkungan inilah yang menjadi pokok perhatian dalam termodinamika.

C. Energi Dalam
Energi dalam (U) adalah jumlah total energi yang terkandung dalam sistem. Energi
dalam juga dapat didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik, energi potensial, energi
nuklir, dan bentuk energi lain yang dimiliki atom dan molekul sistem. Khusus untuk gas
ideal, perlu diingat bahwa energi dalamnya hanya bergantung pada suhu dan terdiri atas
energi kinetik saja. Secara matematis, perubahan energi dalam (∆U) yang disebabkan oleh
perubahan suhu (∆T) dirumuskan sebagai berikut.
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Gas monoatomik

Gas diatomik

3
∆U = n ⋅ R ⋅ ∆T
2

5
∆U = n ⋅ R ⋅ ∆T
2

D. Usaha Luar
Perhatikan gambar berikut.

gas
∆V
Jika gas dalam tabung dipanaskan maka pengisap akan bergerak dan gas akan
melakukan usaha luar (W) yang besarnya dapat ditentukan dengan rumus berikut.
W = P ∙ ∆V = P(V2 – V1)
Keterangan:
P

= tekanan gas (N/m²);

∆V = perubahan volume (m³); dan
W = usaha luar (J).
Selain menggunakan rumusan tersebut, usaha yang dilakukan oleh gas atau usaha
luar juga dapat ditentukan berdasarkan grafik berikut.
Proses ke arah kanan

P

V2 > V1 sehingga ∆V > 0 (usaha positif )
W = luas arsiran
V1

V2
Proses ke arah kiri

P

V2 < V1 sehingga ∆V < 0 (usaha negatif )
W = –luas arsiran
V2

V1

3

Contoh Soal 1
Perhatikan grafik berikut.
P (105 N/m²)

A

2,5

B

1,5

0

1

C

V (m3)

3

Besarnya usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ABC adalah ….
Pembahasan:
Usaha pada proses AB adalah nol, karena tidak ada perubahan volume. Sementara itu,
usaha pada proses BC adalah usaha yang dilakukan pada tekanan tetap, yaitu sebesar 1,5
× 105 N/m2. Dengan demikian, diperoleh:
WAC = WAB + WBC
= 0 + (1,5 × 105)(3 − 1)
= 3 × 105
= 300 kJ
Jadi, besarnya usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ABC adalah +300 kJ.

E.

Usaha pada Proses Termodinamika
Usaha yang dilakukan oleh gas bergantung dari jenis proses yang berkaitan dengan
perubahan suhu, volume, tekanan, dan energi dalam gas. Proses-proses tersebut meliputi
proses isotermal, isobarik, isokorik, dan adiabatik.

1.

Usaha pada Proses Isotermal
Proses isotermal adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Proses ini
mengikuti hukum Boyle, yaitu PV = C.

4

P1V1 = P2V2

W = nRT ⋅ ln

V2
V1

Keterangan:
P1 = tekanan gas pada keadaan 1 (N/m2);
P2 = tekanan gas pada keadaan 2 (N/m²);
V1 = volume gas pada keadaan 1 (m³);
V2 = volume gas pada keadaan 2 (m³);
R = tetapan gas (8,314 J/mol.K);

W = nRT ⋅ ln

P1
P2

n = jumlah mol gas (mol);
T = suhu gas (K);
W = usaha (J); dan
ln = logaritma natural.

Grafik usaha pada proses isotermal adalah sebagai berikut.
P (N/m2)
P1
Isotermal

P2

0

2.

V1

V2

V (m3)

Usaha pada Proses Isobarik
Proses isobarik adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap.
V1 V2
=
T1 T2
W = P ∙ ∆V = P(V2 – V1)

Keterangan:
V1 = volume gas pada keadaan 1 (m³);
V2 = volume gas pada keadaan 2 (m³);
T1 = suhu gas pada keadaan 1 (K);
T2 = suhu gas pada keadaan 2 (K);
P = tekanan gas (N/m2); dan
W = usaha (J).
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Grafik usaha pada proses isobarik adalah sebagai berikut:
P (N/m2)
P 1 = P2

0

3.

1

2

V1

V2

V (m3)

Usaha pada Proses Isokorik
Proses isokorik adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap.
Keterangan:

P1 P2
=
T1 T2
W=0

P1

= tekanan gas pada keadaan 1 (N/m2);

P2

= tekanan gas pada keadaan 2 (N/m2);

T1

= suhu gas pada keadaan 1 (K);

T2

= suhu gas pada keadaan 2 (K); dan

W

= usaha (J).

Grafik usaha pada proses isokorik adalah sebagai berikut.
P (N/m2)

P1

1

P2

2

0

4.

V1 = V2

V (m3)

Usaha pada Proses Adiabatik
Proses adiabatik adalah suatu proses perubahan keadaan gas yang berlangsung tanpa
adanya kalor yang masuk atau keluar sistem gas (Q = 0). Proses ini dapat dilakukan dengan
cara mengisolasi sistem menggunakan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor.
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Proses adiabatik mengikuti persamaan Poisson berikut.
Keterangan:
P1 ⋅ (V1 ) = P2 ⋅ (V2 )
γ

T1 ⋅ (V1 )

γ −1

= T2 ⋅ (V2 )

γ

P1 = tekanan gas pada keadaan 1 (N/m²);
P2 = tekanan gas pada keadaan 2 (N/m²);

γ −1

T1 = suhu gas pada keadaan 1 (K);
T2 = suhu gas pada keadaan 2 (K);
V1 = volume gas pada keadaan 1 (m³);

γ=

Cp

V2 = volume gas pada keadaan 2 (m³);

CV

Cp = kapasitas kalor pada tekanan tetap (J/K);
CV = kapasitas kalor pada volume tetap (J/K);

W=

1
− P2V2 )
( PV
1 1
γ −1

3
W = −∆U = nR ( T1 − T2 )
2

γ = konstanta Laplace;
W = usaha (J);
n = jumlah mol gas (mol); dan
R = tetapan gas 8,314 J/mol.K.

Grafik usaha pada proses adiabatik hampir mirip dengan proses isotermal, hanya saja
lebih tajam.
P (N/m2)
P1

Isotermal
P2

Adiabatik

0

V1

V (m3)

V2

Contoh Soal 2
Sebanyak 4 liter gas Ne pada suhu 200 K dan tekanan 2 atm mengalami proses secara
isobarik sehingga mencapai suhu akhir 600 K. Jika 1 atm = 1 × 105 N/m², maka usaha yang
dilakukan gas selama proses tersebut adalah .…
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Pembahasan:
Diketahui:
V1 = 4 liter
T1 = 200 K
T2 = 600 K
P = 2 atm = 2 × 105 N/m²
Ditanya: W = ...?
Dijawab:
Mula-mula, tentukan volume akhirnya (V2).
Pada proses isobarik, berlaku:
V1 V2
=
T1 T2
V
4
= 2
200 600
⇔ 2V2 = 24
⇔

⇔ V2 = 12 liter
Kemudian, tentukan usaha yang dilakukan gas dengan rumus berikut.
W = P ( V2 – V1)
= 2 × 105 ( 12 – 4) × 10–3
= 16 × 102
=1.600 J
Jadi, usaha yang dilakukan oleh gas tersebut adalah 1.600 J.

Contoh Soal 3
5
) pada suhu 27 oC diekspansi secara adiabatik sehingga volume akhirnya
3
menjadi seperdelapan volume awalnya. Berapakah suhu akhir gas di dalam proses
tersebut?
Suatu gas ( γ =

Pembahasan:
Diketahui:

γ=

5
2
→ γ − 1=
3
3

T1 = 27 oC = 27 + 273 = 300 K

8

1
V2 = V1
8
Ditanya: T2 = ...?
Dijawab:
Pada proses adiabatik, berlaku:
T1 ⋅ (V1 )

γ −1

⇔

= T2 ⋅ (V2 )

T1  V2 
= 
T2  V1 

γ −1

γ −1

2

 1 3
V
300  8 1 
=
⇔

T2
 V1 


2

300  2-3  3
= 
⇔
T2
 1 
⇔

300 1
=
T2
4

⇔ T2 = 1.200 K
Jadi, suhu akhir gas di dalam proses tersebut adalah 1.200 K atau 927 oC.

F.

Hukum I Termodinamika
Hukum I termodinamika menyatakan bahwa pada setiap proses, apabila kalor ditambahkan
ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi. Jadi,
dapat dikatakan bahwa hukum I termodinamika menyatakan adanya konsep kekekalan
energi.
Berdasarkan konsep kekekalan energi, energi tidak dapat dimusnahkan atau
diciptakan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jika kalor diubah
menjadi bentuk energi lain atau sebaliknya, maka energi sebelumnya selalu konstan.
Dalam pengubahan bentuk energi ini, diperlukan konversi satuan yang mana nilai 1 kalori
= 4,2 joule.
Secara matematis, hukum I termodinamika dirumuskan sebagai berikut.
Q = W + ∆U

Keterangan:
Q = kalor gas (J);
W = usaha gas (J); dan
∆U = perubahan energi dalam gas (J).
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Perlu diperhatikan bahwa nilai Q dan W mengikuti tanda perjanjian berikut.
•

Jika sistem melakukan kerja, maka nilai W bertanda positif (+).

•

Jika sistem menerima kerja, maka nilai W bertanda negatif (–).

•

Jika sistem menerima kalor, maka nilai Q bertanda positif (+).

•

Jika sistem melepas kalor, maka nilai Q bertanda negatif (–).

Contoh Soal 4
Suatu tangki berpengisap berisi 12 liter gas pada suhu 27 oC. Gas kemudian diberi kalor
2 kJ secara isobarik pada tekanan 200.000 N/m² sehingga suhunya menjadi 127˚C.
Tentukanlah:
a.

perubahan volume gas;

b.

usaha yang dilakukan oleh gas; dan

c.

perubahan energi dalam gas.

Pembahasan:
Diketahui:
V1 = 12 liter = 12 × 10-3 m3
T1 = 27 oC = 27 + 273 = 300 K
T2 = 127 oC = 127 + 273 = 400 K
Q = +2 kJ = + 2000 J
P = 200.000 N/m2
Ditanya: a.

∆V = …?

b.

W = …?

c.

∆U = …?

Dijawab:
a.

Pada proses isobarik, berlaku:
V1 V2
=
T1 T2
V
12
= 2
300 400
⇔ 3V2 = 48
⇔

⇔ V2 = 16 liter
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Dengan demikian, diperoleh:
∆V = V2 – V1
= 16 – 12
= 4 liter
Jadi, perubahan volume gasnya adalah 4 liter.
b.

Oleh karena ∆V = 4 liter, maka usaha yang dilakukan oleh gas dapat ditentukan
sebagai berikut.
W = P(∆V)
= 200.000 (4 × 10–3)
= 800 J
Jadi, usaha yang dilakukan oleh gas adalah +800 J atau +0,8 kJ.

c.

Oleh karena Q = +2 kJ dan W = +0,8 kJ, maka perubahan energi dalam gas dapat
ditentukan sebagai berikut.
∆U = Q – W = +2 kJ – (+0,8 kJ) = 1,2 kJ
Jadi, perubahan energi dalam gasnya adalah 1,2 kJ.

G. Kapasitas Kalor
Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas
sebesar 1 oC. Kapasitas kalor untuk volume tetap dinyatakan dengan CV dan untuk tekanan
tetap dinyatakan dengan CP. Kapasitas kalor untuk volume tetap (CV) dapat ditentukan
dengan rumus berikut.
•

Untuk gas monotomik (misal He, Ne, Ar):
3
CV = nR
2

•

Untuk gas diatomik (misal H2, N2, O2):
1.
2.
3.

3
Pada suhu rendah (±300 K) : CV = nR
2
5
Pada suhu sedang (±500 K) : CV = nR
2
7
Pada suhu tinggi (±1000 K) : CV = nR
2

Besarnya CP ditentukan dengan rumusan berikut.
CP = CV + nR
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H. Hukum II Termodinamika
Berkaitan dengan aliran kalor, hukum II termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir
secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir
secara spontan dalam arah sebaliknya.
Sementara itu, berkaitan dengan mesin kalor, hukum II termodinamika menyatakan
bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang dapat mengubah seluruh energi
kalor yang diterimanya menjadi usaha.

I.

Siklus Carnot
Hukum I termodinamika menyatakan bahwa kalor yang diserap oleh sistem dapat
menyebabkan gas melakukan usaha/kerja. Berdasarkan hukum ini, dimungkinkan untuk
merancang suatu mesin yang dapat mengubah kalor menjadi kerja atau yang disebut
dengan mesin Carnot.
Mesin Carnot adalah mesin yang bekerja dengan memindahkan kalor dari reservoir
suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus Carnot, yaitu
siklus ideal yang terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Untuk lebih
jelasnya, perhatikan diagram siklus Carnot berikut.
P (N/m2)
a

Q1
b

d

W
c
Q2

0

T1

T2
V (m3)

•

Proses a–b dan proses c–d adalah proses isotermal.

•

Proses b–c dan proses a–d adalah proses adiabatik.

•

Kerja yang dilakukan adalah W = Q1 – Q2.

Salah satu besaran yang penting dalam mesin Carnot adalah efisiensi (η). Efisiensi
(η) menggambarkan seberapa efesien usaha yang dihasilkan dari kalor yang diserap oleh
sistem. Secara matematis, efisiensi dirumuskan sebagai berikut.
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W 
 T 
η =   × 100% atau η =  1 − 2  × 100%
 Q1 
 T1 
Keterangan:

η = efisiensi mesin Carnot (%);
Q1 = kalor yang diserap mesin Carnot (J);
Q2 = kalor yang dilepas mesin Carnot(J);
W = usaha (J);
T1 = suhu tinggi reservoir (K); dan
T2 = suhu rendah reservoir (K).

Contoh Soal 5
Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 K mempunyai efisiensi
40%. Jika efisiensi mesin ingin dinaikkan menjadi 50%, maka reservoir suhu tinggi harus
dinaikkan menjadi ….
Pembahasan:
Diketahui:
T1 = 800 K

η1 = 40% = 0,4
η2 = 50% = 0,5
Ditanya: T1' = ...?
Dijawab:

Super "Solusi Quipper"

 1 − η1 
T1’ = 
 ⋅ T1
 1 − η2 
 1 − 0, 4 
=
 ⋅ 800
 1 − 0,5 
 0, 6 
=
 800
 0,5 
= 960 K
Jadi, reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi 960 K.
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J.

Mesin Pendingin
Prinsip kerja dari mesin pendingin merupakan kebalikan dari mesin Carnot. Mesin
pendingin bekerja dengan memindahkan kalor dari reservoir dingin atau suhu rendah ke
reservoir suhu tinggi. Berbeda dengan mesin Carnot yang dinilai berdasarkan efisiensinya,
kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya atau koefisien
performansi (Kp). Koefisien performansi adalah perbandingan antara kalor yang diserap
reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan. Semakin tinggi nilai Kp, maka semakin
baik mesin pendingin tersebut.
Keterangan:
KP =

Q2
T
= 2
W T1 − T2

Kp = koefisien performansi;
Q2 = kalor yang diserap mesin pendingin;
W = kerja yang diterima mesin pendingin;
T1 = suhu ruangan (K); dan
T2 = suhu di dalam mesin pendingin (K).

Contoh Soal 6
Sebuah mesin pendingin memiliki koefisien performansi 6,0. Jika suhu ruang di luar mesin
adalah 28 oC, maka suhu di dalam mesin pendingin tersebut adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
Kp = 6,0
T1 = 28 oC = 28 + 273 = 301 K
Ditanya: T2 = …?
Dijawab:
Dengan menggunakan rumus koefisien performansi, diperoleh:
KP =

T2
T1 − T2

⇔6 =

T2
301 − T2

⇔ 1806 − 6T2 = T2
⇔ 7T2 = 1806
⇔ T2 = 258 K
Jadi, suhu di dalam mesin pendingin tersebut adalah 258 K atau –15 oC.
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FIsika
KARAKTERISTIK GELOMBANG
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut.
1.
Memahami pengertian gelombang dan jenis-jenisnya.
2.
Dapat menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang.
3.
Memahami karakteristik gelombang yang meliputi pembiasan, difraksi, pemantulan,
dispersi, interferensi, efek Doppler, dan polarisasi.
4.
Dapat menyelesaikan permasalahan terkait karakteristik gelombang.

A. Pengertian Gelombang
Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran/usikan. Gelombang dapat diamati
dengan mudah melalui gejala yang ditimbulkannya, misalnya pada gelombang air laut.
Ketika angin berhembus dari lautan ke arah pantai, air laut akan terusik atau bergetar.
Usikan yang terlihat merambat pada permukaan air laut inilah yang merupakan salah satu
contoh gelombang.
Jika di atas permukaan air laut yang sedang terusik tersebut terdapat perahu,
medium air tidak akan merambatkan perahu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa air
sebagai medium dan perahu sebagai materi tidak ikut merambat bersama gelombang.
Pada gelombang, yang merambat hanyalah energinya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah
proses pemindahan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Saat pemindahan energi,
medium tidak ikut berpindah.
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B. Macam-Macam Gelombang
1.

Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu
gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.
a.

Gelombang mekanik
Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya
memerlukan medium (zat perantara). Artinya, jika tidak ada medium, gelombang
tidak akan terjadi. Contoh:
•

gelombang bunyi yang zat perantaranya adalah udara. Jika tidak ada udara,
bunyi tidak akan terdengar;

•

gelombang tali yang zat perantaranya adalah tali itu sendiri; dan

•

gelombang air laut yang zat perantaranya adalah air.
Gelombang mekanik memiliki beberapa sifat khusus, yaitu sebagai berikut.

b.

•

Gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas.

•

Gelombang mekanik hanya dapat didengar oleh manusia pada frekuensi
tertentu (20 – 20.000 Hz).

Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium. Contoh dari gelombang ini adalah gelombang
cahaya, gelombang radio, sinar-X, dan sebagainya.
Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat khusus, yaitu sebagai
berikut.

2.

•

Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi antara 103 Hz sampai 1020 Hz.

•

Gelombang elektromagnetik dapat membentuk spektrum gelombang.

•

Gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada
yang sensitif terhadap penglihatan, seperti cahaya tampak.

Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu
gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
a.

Gelombang Transversal
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan
arah rambatnya. Bentuk getaran pada gelombang ini berupa lembah dan bukit.
Contohnya adalah gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang air, gelombang
seismik sekunder, gelombang Rayleigh (permukaan), dan sebagainya.
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b.

Gelombang Longitudinal
Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan
arah rambatnya. Bentuk getaran pada gelombang ini berupa rapatan dan regangan.
Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pegas, dan gelombang seismik
primer.

3.

Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang
berjalan dan gelombang stasioner.
a.

Gelombang Berjalan
Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap setiap saat.
Artinya, setiap titik yang dilalui oleh gelombang bergetar secara harmonik dengan
amplitudo yang sama besar. Contohnya adalah gelombang bunyi.

b.

Gelombang Stasioner
Gelombang stasioner merupakan hasil perpaduan dua gelombang (gelombang
datang dan gelombang pantul) yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah
rambatnya berlawanan. Pada gelombang ini, tidak semua titik yang dilalui mempunyai
amplitudo yang sama. Ada titik-titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum
yang disebut perut (p) dan ada titik-titik yang bergetar dengan amplitudo minimum
yang disebut simpul (s).

C. Persamaan Dasar Gelombang
Perhatikan gambar berikut.
Puncak

Arah
getaran

λ
Arah rambatan

A

Lembah

λ
Gelombang transversal pada tali
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λ

Rapatan

λ

Regangan
Gelombang longitudinal pada pegas

Besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang adalah sebagai berikut.
1.

Amplitudo gelombang (A)
Amplitudo gelombang (A) atau simpangan maksimum adalah jarak puncak gelombang
ke titik acuan (biasanya titik nol). Satuan amplitudo gelombang adalah meter.

2.

Panjang gelombang (λ)
Pada gelombang transversal, panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara
dua puncak atau dua lembah yang berdekatan. Sementara itu, pada gelombang
longitudinal, panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua rapatan
atau dua regangan yang berdekatan. Satuan panjang gelombang adalah meter.

3.

Frekuensi gelombang (f)
Frekuensi gelombang (f) adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Satuan
frekuensi gelombang adalah hertz (Hz).
n
f=
t

Keterangan:
n = jumlah gelombang yang terbentuk;
t = waktu yang ditempuh gelombang (s); dan
f = frekuensi gelombang (Hz).

4.

Periode gelombang (T)
Periode gelombang (T) adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk
menempuh satu panjang gelombangnya. Satuan periode gelombang adalah
sekon (s).
T=

n
t

Keterangan:
n = jumlah gelombang yang terbentuk;
t = waktu yang ditempuh gelombang (s);

f=

1
T

f = frekuensi gelombang (Hz); dan
T = periode gelombang (s).
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5.

Cepat rambat gelombang (v)
Cepat rambat gelombang (v) adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon.
Satuan cepat rambat gelombang adalah m/s.

λ
v=
T
v=λ.f

Keterangan:
v = cepat rambat gelombang (m/s);

λ = panjang gelombang (m);
f = frekuensi gelombang (Hz); dan
T = periode gelombang (s).

Contoh Soal 1
Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 m/s. Jika jarak antara dua
puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, periode dan frekuensi gelombang
tersebut adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
v =10 m/s

λ =2m
Ditanya: T dan f = ...?
Dijawab:
Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang, diperoleh:
v=

λ
T

⇔

λ=v·T

⇔

2 = 10 · T

⇔

T = 0,2 s

Oleh karena frekuensi kebalikan dari periode, maka:
f=

1
1
=
= 5 Hz
T 0,2

Jadi, periode gelombangnya adalah 0,2 s dan frekuensi gelombangnya adalah 5 Hz.
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D. Karakteristik Gelombang
Ada beberapa karakteristik/sifat gelombang yang berlaku umum, baik pada gelombang
mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang transversal, maupun gelombang
longitudinal. Sifat-sifat gelombang tersebut antara lain pembiasan, difraksi, pemantulan,
dispersi, interferensi, efek Doppler, dan polarisasi.

1.

Pembiasan (Refraksi)
Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang. Pembiasan terjadi
karena gelombang melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang
berbeda. Indeks bias adalah suatu besaran yang menyatakan kerapatan suatu medium.
Indeks bias dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam
ruang hampa dan cepat rambat cahaya dalam suatu medium tertentu. Secara matematis,
indeks bias dirumuskan sebagai berikut.
c
n=
v

Keterangan:
n = indeks bias;
v = cepat rambat cahaya di medium tertentu (m/s); dan
c = cepat rambat cahaya dalam ruang hampa (3 × 108 m/s).

Peristiwa pembiasan dapat diamati ketika cahaya merambat dari udara ke air. Oleh
karena udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda, maka arah lintasan gelombang
akan mengalami pembelokan (pembiasan). Gejala pembiasan ini sesuai dengan hukum
Snellius. Untuk lebih lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.
Garis normal
Sinar datang

λ1, v1

i

Udara (n1)
Bidang batas dua medium

Air (n2)

r

λ2, v2
Sinar bias

Bunyi hukum I Snellius : Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu
bidang datar, dan ketiganya saling berpotongan.
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Bunyi hukum II Snellius : Sinar yang datang dari medium kurang rapat menuju medium
lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya,
sinar yang datang dari medium lebih rapat menuju medium
kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal.
Hukum Snellius juga menyatakan bahwa perbandingan antara sinus sudut datang
dan sudut bias adalah ekuivalen terhadap perbandingan kecepatan dan panjang
gelombang dalam 2 medium. Selain itu, perbandingan antara sinus sudutnya juga
merupakan kebalikan dari perbandingan indeks biasnya.
sin i n2 v1 λ1
= = =
sin r n1 v 2 λ2

Keterangan:
i

= sudut datang;

r

= sudut bias;

n1 = indeks bias medium pertama;
n2 = indeks bias medium kedua;
v1 = cepat rambat cahaya di medium pertama (m/s);
v2 = cepat rambat cahaya di medium kedua (m/s);
λ1 = panjang gelombang cahaya di medium pertama (m); dan
λ2 = panjang gelombang cahaya di medium kedua (m).

Contoh Soal 2
Suatu gelombang cahaya datang dengan sudut 60° dari medium yang berindeks bias 1,5
3
menuju medium yang berindeks bias
6 . Berapakah besar sudut bias yang terjadi?
4
Pembahasan:
Diketahui:
i

= 60°

n1 = 1,5 =

3
2

3
6
4
Ditanya: r = ...?

n2 =
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Dijawab:
Berdasarkan hukum Snellius, diperoleh:
sin
n2
sin ii = n
= 2
sin
r
sin r n
n11

3
3
6
6
sin60oo 4
sin60
4
=
⇔
= 3
⇔
sin rr
3
sin
2
2
3
1
3
1
6
3
6
3
4
2
4
2
=
⇔
=
⇔
3
sinrr
3
sin
2
2
1
sinrr =
=1 2
2
⇔ sin
⇔
2
2
1
1 2 = 45oo
⇔
= aarrcc sin
sin
2 = 45
⇔ rr =
2
2
Jadi, besar sudut bias yang terjadi adalah 45o.

2.

Difraksi (Pelenturan)
Difraksi adalah pelenturan/penyebaran gelombang ketika melewati sebuah celah.
Peristiwa difraksi pada gelombang cahaya dapat diamati melalui sebuah eksperimen.
Hasil eksperimen akan menunjukkan pola terang dan gelap pada layar.
Pada peristiwa difraksi, semakin besar panjang gelombang cahaya yang melewati
celah, semakin kuat pula cahaya tersebut dilenturkan. Gejala difraksi akan semakin tampak
jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Contoh difraksi dalam kehidupan seharihari adalah saat kamu mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meskipun kamu belum
melihat mobil karena terhalang oleh bangunan atau pepohonan, tetapi suara mobil
tersebut sudah dapat terdengar.

3.

Pemantulan (Refleksi)
Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian
gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pada peristiwa
pemantulan gelombang cahaya oleh suatu bidang batas, berlaku hukum pemantulan
gelombang berikut.
•

Besar sudut datang (i) gelombang sama dengan sudut pantul (i') gelombang. Sudut
datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sementara
sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal.

•

Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu
bidang datar.
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Garis normal

i

i'

Selain pada gelombang cahaya, peristiwa pemantulan juga dapat terjadi pada
gelombang tali. Saat gelombang tali sampai di ujung tali (batas antara tali dan medium
lain), gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam tali tersebut.

Contoh Soal 3
Perhatikan gambar tiga buah cermin berikut!

θo

135o

65o

120o

Besarnya sudut pantul pada cermin ketiga (θo) adalah ....
Pembahasan:

SUPER "Solusi Quipper"
120° – 65° = 55°
135° – 55° = 80°
Jadi, besarnya sudut pantul pada cermin ketiga adalah 80o.
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4.

Dispersi
Dispersi adalah penyebaran/penguraian bentuk gelombang ketika merambat melalui
suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui
udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan
bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium nondispersi.
Peristiwa dispersi dapat diamati ketika cahaya putih (polikromatis) melalui sebuah
kaca prisma. Cahaya putih tersebut akan terurai menjadi cahaya monokromatis. Dalam hal
ini, kaca prisma adalah medium dispersi untuk cahaya.

β

δm

δu

Polikromatis

Sinar merah

ϕ
Sinar ungu

Penguraian cahaya pada prisma

Sudut deviasi (δ) adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar yang
keluar dari prisma. Besarnya sudut deviasi sinar merah dan sinar ungu adalah sebagai
berikut.

δm = (nm – 1)β
δu = (nu – 1)β

Keterangan:
nm = indeks bias sinar merah;
nu = indeks bias sinar ungu;

β = sudut pembias prisma (derajat);
δm = deviasi sinar merah (derajat); dan
δu = deviasi sinar ungu (derajat).

Berdasarkan gambar, tampak bahwa sudut deviasi sinar ungu lebih besar daripada
sudut deviasi sinar merah. Selisih antara sudut deviasi sinar ungu dan sinar merah ini
disebut sebagai sudut dispersi (ϕ). Sudut dispersi dirumuskan sebagai berikut.

ϕ = (nu – nm )β
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Contoh Soal 4
Seberkas cahaya polikromatis menembus prisma yang sudut pembiasnya 15°. Jika indeks
bias untuk cahaya merah dan ungu masing-masing adalah 1,48 dan 1,51, besar sudut
dispersinya adalah ...
Pembahasan:
Diketahui:

β = 15°
nm = 1,48
nu = 1,51
Ditanya: ϕ = ...?
Dijawab:
Berdasarkan rumus sudut dispersi, diperoleh:

ϕ = (nu – nm )β
= (1,51 – 1,48)15°
= 0,45°
Jadi, besar sudut dispersinya adalah 0,45°.

5.

Interferensi (Perpaduan)
Jika dua buah gelombang bertemu pada suatu tempat, resultan kedua gelombang
di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombangnya. Gelombanggelombang yang bertemu atau berpadu ini akan memengaruhi medium. Pengaruh
yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut
interferensi gelombang.
Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi
destruktif. Interferensi konstruktif (saling menguatkan) terjadi jika kedua gelombang
yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama
dengan dua kali amplitudo masing-masing gelombang. Interferensi destruktif (saling
melemahkan) terjadi jika kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang berlawanan.
Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama dengan nol. Interferensi konstruktif dan
destruktif lebih mudah dipahami dengan menggunakan ilustrasi berikut.
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(a) Interfensi Konstruktif

6.

(b) Interfensi Destruktif

Efek Doppler
Efek Doppler merupakan gejala umum dari gelombang. Pada gelombang bunyi, jika
pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, frekuensi yang didengar akan
lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya, begitu juga sebaliknya. Efek Doppler
juga dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat
adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumus yang berlaku pada
efek Doppler adalah sebagai berikut.
fP =

v ± vP
× fs
v ± vs

Jika ada pengaruh angin:

fP =

(v ± va ) ± v p
×f
(v ± va ) ± v s s

Keterangan:
fp = frekuensi pendengar (Hz);
fs = frekuensi sumber bunyi (Hz);
v = cepat rambat bunyi di udara (m/s);
vp = kelajuan pendengar (m/s);
vs = kelajuan sumber (m/s); dan
va = kelajuan angin (m/s).

Perjanjian tanda efek Doppler:
vp dan vs bernilai nol jika keduanya diam;
vp bertanda positif (+) jika pendengar mendekati sumber bunyi;
vp bertanda negatif (–) jika pendengar menjauhi sumber bunyi;
vs bertanda positif (+) jika sumber bunyi menjauhi pendengar; dan
vs bertanda negatif (–) jika sumber bunyi mendekati pendengar.

Contoh Soal 5
Sebuah ambulans bergerak menjauhi pendengar yang diam dengan kelajuan 20 m/s. Saat
itu, ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 360 Hz. Jika cepat rambat bunyi di
udara 340 m/s, panjang gelombang sirene dan frekuensi yang didengar oleh orang yang
diam tersebut adalah ....

12

Pembahasan:
Diketahui:
vs = 20 m/s
vP = 0 (pendengar dalam posisi diam)
fs = 360 Hz
v = 340 m/s
Ditanya: λs dan fP = ...?
Dijawab:
Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang, diperoleh:

λs =

v 340
=
= 0, 94 m
fs 360

Berdasarkan persamaan efek Doppler dan perjanjian tandanya, diperoleh:
fP =

v + vP
× fs
v + vs

340 + 0
× 360
340 + 20
= 340 Hz
=

Jadi, panjang gelombang sirene adalah 0,94 m, sedangkan frekuensi yang didengar oleh
orang yang diam tersebut adalah 340 Hz.

7.

Polarisasi
Ada satu karakteristik gelombang yang hanya dapat terjadi pada gelombang transversal,
yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang
sehingga hanya memiliki satu arah saja. Perhatikan ilustrasi berikut!
arah getar
arah getar
A

A
arah getar

a

A
b
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Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya polarisasi pada gelombang tali yang
melewati sebuah celah sempit. Arah polarisasi gelombang tersebut sesuai dengan arah
celahnya.
Secara sederhana, polarisasi dapat diartikan sebagai penyearah gerak getaran
gelombang. Misalkan ada gelombang yang bergetar ke segala arah. Setelah melewati
sebuah celah, arah getaran gelombang tersebut akan menjadi satu arah saja. Gelombang
yang dihasilkan ini disebut sebagai gelombang terpolarisasi linear.
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XI

GELOMBANG BERJALAN DAN STASIONER
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut.
1.
Memahami perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner.
2.
Dapat menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang
berjalan.
3.
Dapat menentukan persamaan umum gelombang berjalan.
4.
Memahami perbedaan antara gelombang stasioner ujung bebas dan ujung tetap.
5.
Dapat menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang
stasioner ujung bebas maupun ujung tetap.

A. Gelombang Berjalan
Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Dengan kata lain,
setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar secara harmonik dengan
amplitudo yang sama besar. Ada beberapa besaran penting dalam pembahasan
gelombang berjalan, yaitu sebagai berikut.

1.

Panjang Gelombang
Satu gelombang didefinisikan sebagai satu puncak dan satu lembah, atau dapat dikatakan
sebagai jarak dari puncak ke puncak yang berdekatan.
+A

λ
X

–A

Satu gelombang inilah yang selanjutnya disebut sebagai panjang gelombang. Untuk
lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.
A

X

Pada gambar tersebut terdapat dua puncak dan dua lembah, sehingga jumlah
panjang gelombangnya adalah 2. Jika panjang tali AX adalah 12 cm maka panjang
gelombangnya dapat ditentukan sebagai berikut.
2λ = 12 cm
λ = 6 cm

2.

Periode dan Frekuensi
Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh
satu panjang gelombang. Secara matematis, periode gelombang dirumuskan sebagai
berikut.
t
T=
n

Keterangan:
T = periode gelombang (s);
t = waktu tempuh gelombang (s); dan
n = banyaknya gelombang.

Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati suatu titik tiap
sekon. Secara matematis, frekuensi gelombang dirumuskan sebagai berikut.
n
f=
t

Keterangan:
f = frekuensi gelombang (Hz);
t = waktu tempuh gelombang (s); dan
n = banyaknya gelombang.

Hubungan antara periode gelombang dan frekuensi gelombang dapat dirumuskan
sebagai berikut.
T=

2

1
f

3.

Cepat Rambat Gelombang
Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh suatu gelombang tiap sekon.
Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut.
v = λf
λ
v=
T

Keterangan:
f = frekuensi gelombang (Hz);
T = periode gelombang (s);
v = cepat rambat gelombang (m/s); dan

λ = panjang gelombang (m).

Contoh Soal 1
Dua buah gabus A dan B berjarak 15 cm satu sama lain. Kedua gabus tersebut naik-turun
bersama permukaan air. Gabus A di puncak gelombang dan gabus B di dasar gelombang,
serta di antara kedua gabus terdapat satu bukit dan satu lembah gelombang. Jika cepat
rambat gelombang 40 cm/s, frekuensi gelombang air tersebut adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
v = 40 cm/s
jarak A−B = 15 cm
Ditanya: f = ... ?
Dijawab:
Permasalahan pada soal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
A

B

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa jumlah gelombangnya adalah 1,5.
1,5 λ = 15 cm
⇔ λ = 10 cm
Dengan demikian, diperoleh:
f=

v 40
=
= 4 Hz
λ 10

Jadi, frekuensi gelombang air tersebut adalah 4 Hz.
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B. Persamaan Umum Gelombang Berjalan
1. Persamaan Simpangan
Persamaan simpangan gelombang berjalan dapat ditentukan dengan rumus berikut.
y = A sin (ωt ± kx )

Keterangan:
y = simpangan gelombang (m);

2π
2π
ω=
dan k =
T
λ

A = amplitudo gelombang (m);

ω = kecepatan sudut gelombang (rad/s);

2π 
 2π
y = A sin 
t±
x
T
λ 


t = lamanya sumber gelombang bergetar (s);
k = bilangan gelombang;
x = jarak titik ke sumber getar (m);

t x
y = A sin2π  ± 
T λ 

T = periode gelombang (s); dan

λ = panjang gelombang (m).

2.

Persamaan Kecepatan
Persamaan kecepatan gelombang berjalan dapat diturunkan dari persamaan
simpangannya. Secara matematis, persamaan kecepatan gelombang berjalan dapat
dirumuskan sebagai berikut.
dy
v=
= Aω ⋅ cos (ωt ± kx )
dt

3.

Keterangan:
v = kecepatan gelombang (m/s); dan
y = simpangan gelombang (m).

Persamaan Percepatan
Persamaan percepatan gelombang berjalan dapat diturunkan dari persamaan simpangan
atau persamaan kecepatannya. Secara matematis, persamaan percepatan gelombang
berjalan dapat dirumuskan sebagai berikut.

a=

d 2 y dv
=
= − Aω 2 ⋅ sin (ωt ± kx )
dt 2 dt

Keterangan:
a = percepatan gelombang (m/s2);
v = kecepatan gelombang (m/s); dan
y = simpangan gelombang (m).
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Contoh Soal 2
Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai
berikut.
y = 10 sin2π ( 0,5 x − 2t )
Jika x dan y dalam meter, serta t dalam sekon, tentukanlah cepat rambat gelombang
tersebut.
Pembahasan:
Cara Biasa
y = 10 sin2π ( 0,5 x − 2t )
= 10 sin ( 2π .0,5 x − 2π .2t )
= 10 sin (π x − 4π t )
Dari persamaan tersebut, diketahui:

ω = 4π
⇔ 2π f = 4π
⇔ f = 2 Hz
k =π
2π
=π
⇔
λ
⇔ λ = 2m
Dengan demikian, cepat rambat gelombangnya dapat ditentukan sebagai berikut.
v = λf
= 2×2
= 4 m/s
Jadi, cepat rambat gelombang tersebut adalah 4 m/s.
Cara SUPER

Super "Solusi Quipper"
koefisien t
koefisien x
2
=
0,5
= 4 m/s

v=
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4.

Sudut Fase Gelombang

Sudut fase (θ p ) adalah besarnya sudut dalam fungsi sinus dari persamaan umum
gelombang. Sudut fase dirumuskan sebagai berikut.
t x
θ p = (ωt ± kx ) = 2π  ± 
T λ 

5.

Fase Gelombang
Fase gelombang adalah bagian atau tahapan gelombang yang berkaitan dengan
simpangan dan arah geraknya. Fase gelombang dirumuskan sebagai berikut.
t x θ
ϕp =  ±  = p
 T λ  2π

6.

Beda Fase ( ∆ϕ )
Untuk suatu titik P yang berjarak x1 dan titik lain R yang berjarak x2 dari titik asal getaran
O, beda fase di antara titik P dan R pada waktu yang sama dapat ditentukan sebagai
berikut.
∆ϕ = ϕ P − ϕR
t x  t x 
= − 1 − − 2 
T λ  T λ 
x − x1
= 2
λ
∆x
=
λ
Dengan demikian, beda fasenya dapat ditentukan sebagai berikut.
∆ϕ =

∆x
λ

Beda fase suatu titik pada waktu yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus berikut.
∆ϕ =

6

∆t
T

Adapun syarat agar dua titik memiliki fase yang sama adalah sebagai berikut.

θ p = 2nπ atau ∆ϕ = n dengan n = 0, 1, 2, 3, ...
Sementara itu, syarat agar dua titik memiliki fase yang berlawanan adalah sebagai berikut.

θ p = ( 2n +1) π atau ∆ϕ =

1
( 2n +1) dengan n = 0, 1, 2, 3, ...
2

Contoh Soal 3
Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 m/s.
Berapakah jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60o?
Pembahasan:
Diketahui:
f

= 500 Hz

v

=300 m/s

∆θP = 60o
Ditanya: ∆x = ...?
Dijawab:
Tentukan dahulu panjang gelombangnya.

λ=

v 300 3
=
= m
f 500 5

Kemudian, gunakan rumus beda fase berikut.
∆x
λ
⇔ ∆x = ∆ϕ .λ
3 ∆θ
= ⋅ p
5 2π
3 60 o
= ⋅
5 360 o
1
=
10
= 0 ,1 m

∆ϕ =

Jadi, jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60o adalah 0,1 meter.
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C. Gelombang Stasioner (Diam)
Gelombang stasioner merupakan hasil perpaduan dua gelombang yang mempunyai
amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Pada gelombang
ini, tidak semua titik yang dilalui mempunyai amplitudo yang sama. Ada titik-titik yang
bergetar dengan amplitudo maksimum yang disebut perut (p). Selain itu, ada titik-titik
yang bergetar dengan amplitudo minimum yang disebut simpul (s). Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa amplitudo pada gelombang stasioner berubah-ubah.
Gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner
akibat pantulan pada ujung bebas dan gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung
tetap.

1.

Gelombang Stasioner Akibat Pantulan pada Ujung Bebas
Pada gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung bebas, tidak terjadi pembalikan
fase. Ini berarti, fase gelombang datang dan gelombang pantulnya sama, sehingga
beda fasenya nol (∆ϕ = 0). Persamaan gelombang datang dan gelombang pantul dari
gelombang stasioner jenis ini dapat dituliskan sebagai berikut.
Gelombang datang: y1 = A sin (ωt + kx)
Gelombang pantul: y1 = –A sin (ωt – kx)

Gelombang datang

Gelombang pantul

Ujung bebas

Perpaduan dari kedua gelombang tersebut menghasilkan persamaan gelombang
stasioner ujung bebas berikut.
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YP = y1 + y 2

= 2 A cos ( kx ) .sin(ωt )
= AP sin(ωt )

AP = 2 A cos ( kx )

Keterangan:
AP = amplitudo gelombang stasioner (m);
YP = simpangan gelombang stasioner (m);
t

= lamanya sumber gelombang bergetar (s);

x = jarak dari titik pantul (m);
k = bilangan gelombang; dan

ω = kecepatan sudut gelombang (rad/s).
Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut.
1
xp = λ ⋅ n
2
dengan n = 0, 1, 2, 3, ...
1
1
x = 0, λ , λ , 1 λ , 2λ , ...
2
2
Sementara itu, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut.
xs =

1
λ ( 2n +1)
4

dengan n = 0, 1, 2, 3, ...
x=

2.

1 3 5
λ , λ , λ , ...
4 4 4

Gelombang Stasioner akibat Pantulan pada Ujung Tetap
Pada gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung tetap, terjadi pembalikan
1
1
fase sebesar π sehingga beda fasenya ∆ϕ = . Persamaan gelombang datang dan
2
2
gelombang pantul dari gelombang stasioner jenis ini dapat dituliskan sebagai berikut.
Gelombang datang: y1 = A sin (ωt + kx) ke arah kanan
Gelombang pantul: y1 = A sin (ωt – kx) ke arah kiri (berlawanan fase)
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Gelombang datang

Gelombang pantul

Ujung terikat

Perpaduan dari kedua gelombang tersebut menghasilkan persamaan gelombang
stasioner ujung tetap berikut.
YP = y1 + y 2

Keterangan:

= 2 A sin ( kx ) .cos(ωt )

AP = amplitudo gelombang stasioner (m);

= AP cos(ωt )

YP = simpangan gelombang stasioner (m);

AP = 2 A sin ( kx )

t = lamanya sumber gelombang bergetar (s);
x = jarak dari titik pantul (m);
k = bilangan gelombang; dan

ω = kecepatan sudut gelombang (rad/s).
Untuk menentukan letak perut dari ujung terikat, rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut.
xP =

1
λ ( 2n +1)
4

dengan n = 0, 1, 2, 3, ....
x=

1 3 5
λ , λ , λ , ...
4 4 4
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Sementara itu, untuk menentukan letak simpul dari ujung terikat, rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut.
1
xS = λ ⋅ n
2
dengan n = 0, 1, 2, 3, ....
1
1
x = 0, λ , λ , 1 λ , 2λ , ...
2
2

Contoh Soal 4
Pada gelombang stasioner, titik simpul ke-10 berjarak 1,33 m dari ujung bebasnya. Jika
diketahui frekuensi gelombang 50 Hz, panjang gelombang dan cepat rambatnya berturutturut adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
f

= 50 Hz

x10 = 1,33 m = 133 cm 1(simpul ke-10 berarti n = 9)
Ditanya: λ = ...?
v = ...?
Dijawab:
Pada ujung bebas, letak simpul dirumuskan sebagai berikut.
1
λ ( 2n +1)
4
1
⇔ 133 = λ ( 2 ( 9 ) +1)
4
⇔ 19λ = 532
⇔ λ = 28 cm = 0,28 m
x10 =

Oleh karena λ = 0,28 m, maka cepat rambat gelombangnya dapat ditentukan dengan
rumus berikut.
v = λ ×f
= 0,28(50 )
= 14 m/s
Jadi, panjang gelombang dan cepat rambatnya berturut-turut adalah 0,28 m dan 14 m/s.
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Contoh Soal 5
Suatu gelombang mempunyai persamaan y = 0,2 cos (4πx) sin (5πt). Jika y dan x dalam
meter, serta t dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang
berdekatan.
Pembahasan:
Diketahui:
y = 0,2 cos (4πx) sin (5πt)
Ditanya: jarak perut dan simpul yang berdekatan = ...?
Dijawab:
Mula-mula, tentukan panjang gelombangnya.
Dari persamaan y = 0,2 cos (4πx) sin (5πt), diketahui:
k = 4π
2π
= 4π
λ
⇔ λ = 0,5 m
⇔

Untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dahulu nilai saat n = 0.
1
xp = λ ⋅ n = 0
2
1
1
1
x s = λ ( 2n +1) = λ ( 2 ⋅ 0 +1) = λ
4
4
4
Dengan demikian, jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah sebagai berikut.
1
λ
4
1
= ⋅ ( 0,5 )
4
1
=
8
= 0,125 m

xs − xp =

Jadi, jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah 0,125 m atau 12,5 cm.

12

Contoh Soal 6
Sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan
1
harmonik naik-turun dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi Hz. Sementara itu, ujung tali
4
lainnya terikat. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm/s, letak simpul
ke-5 dan perut ke-2 dari titik asal getaran berturut-turut adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
L = 95 cm
A = 8 cm
1
Hz
4
v = 3 cm/s
f=

Ditanya: xs5 = …?
xP2 = …?
Dijawab:
Mula-mula, tentukan panjang gelombangnya.

λ=

v 3
= = 12 cm
f 1
4

Kemudian, tentukan letak simpul ke-5 dari ujung terikat.
Simpul ke-5 berarti n = 4 sehingga:
1
x s5 = λ ⋅ n
2
1
= ⋅ 12 ( 4 )
2
= 24 cm
Dengan demikian, letak simpul ke-5 dari sumber getarnya adalah sebagai berikut.
L – xS5 = 95 – 24
= 71 cm
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Selanjutnya, tentukan letak perut ke-2 dari ujung terikat.
Perut ke-2 berarti n = 1, sehingga:
1
λ ( 2n +1)
4
1
= ⋅ 12 ( 2 ⋅ 1+1)
4
= 9 cm

x p2 =

9 cm Dengan demikian, letak perut ke-2 dari sumber getarnya adalah sebagai berikut.
L – x2 = 95 – 9
= 86cm
Jadi, letak simpul ke-5 dan perut ke-2 dari titik asal getaran berturut-turut adalah 71 cm
dan 86 cm.
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GELOMBANG BUNYI
Bunyi merupakan gelombang longitudinal (arah rambatan dan arah getarannya sejajar)
yang merambat melalui medium serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami
getaran. Mediumnya bisa berupa zat padat, cair, maupun gas sehingga besarnya cepat rambat
bunyi bergantung dari medium itu sendiri.

A.

CEPAT RAMBAT BUNYI
1.

Dalam zat padat, cepat rambat bunyi dihitung dengan rumus: v =
v = cepat rambat bunyi (m/s)

E
ρ

E = modulus Young (N/m2)
ρ = massa jenis zat padat (kg/m3)
2.

Dalam zat cair, cepat rambat bunyi dihitung dengan rumus: v =
v = cepat rambat bunyi (m/s)

B
ρ

B = modulus Bulk (N/m²)
ρ = massa jenis fluida (kg/m3)
3.

Dalam zat gas, cepat rambat bunyi dihitung dengan rumus: v =
v = cepat rambat bunyi (m/s)
R = konstanta gas (8,31 J/mol.K)
γ = konstanta Laplace
Mr = massa molekul relatif

1

γRT
Mr
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CONTOH SOAL
1.

Rasio (perbandingan) antara cepat rambat bunyi dalam medium gas oksigen (Mr = 16)
terhadap gas hidrogen (Mr = 1) pada suhu yang sama adalah ….
A. 1 : 4
B. 1 : 2
C. 2 : 3
D. 2 : 5
E. 3 : 1
Pembahasan:
Jika dianalisis maka nampak bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan akar massa
molekul relatifnya (Mr), sehingga kita mendapatkan rumusan:
v

1
Mr

vO
MrH
1 1
=
=
=
vH
MrO
16 4
Jawaban: A
2.

Fluida A dan fluida B masing-masing memiliki massa jenis sebesar 800 kg/m3 dan 1000 kg/
m3. Perbandingan antara cepat rambat bunyi pada fluida A dan B pada suhu yang sama
adalah ….
A. 1 : 3
B. 1 : 4
C.
5 :2
D. 8 : 1
E. 5 : 4
Pembahasan:
Jika dianalisis maka nampak bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan akar massa
jenis dari fluida, sehingga kita mendapatkan rumusan:
v

1
ρ

ρ
v1
1000
5
= 2 =
=
ρ1
v2
800
2
Jawaban: C

2

B.

INTENSITAS BUNYI
Intensitas bunyi adalah besarnya energi yang dipindahkan per satuan waktu atau daya (P),
per satuan luas (A) dirumuskan sebagai:
I=

P
P
=
A 4 πr 2

I = intensitas bunyi (watt/m²)
P = daya pancaran bunyi (watt)
A = luas (m²)
r = radius/jarak (m)
Perbedaan variabel pada intensitas bunyi, antara lain:
1.

Intensitas bergantung jarak
I1  r2 
= 
I2  r1 

2

I1 = intensitas bunyi kesatu (watt/m²)
I2 = Intensitas bunyi kedua (watt/m²)
r1 = jarak pertama dari sumber bunyi (m)
r2 = jarak kedua dari sumber bunyi (m)
2.

Intensitas bergantung “n” buah sumber bunyi
In = n . 1
In =Intensitas sejumlah “n”
I = Intensitas sumber (watt/m²)

CONTOH SOAL
1.

Jarak X ke sumber bunyi adalah setengah kali jarak Y ke sumber bunyi. Tentukan
perbandingan intensitas yang diterima X dibandingkan dengan intensitas yang diterima
Y!
A. 1 : 3
B. 1 : 2
C.
5 :2
D. 8 : 1
E. 4 : 1

3

Pembahasan:
1
Diketahui rx = ry
2
Jika dianalisis maka terlihat bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan akar massa
jenis dari fluida, sehingga kita dapatkan rumus:
I1  r2 
= 
I2  r1 

2

maka

Ix  ry   ry
=  =
Iy  rx   1 r
y
2
2

2


  2 2 4
 =  =
  1 1

Jawaban: E

C.

TARAF INTENSITAS BUNYI
Intensitas bunyi terkecil yang masih dapat didengar oleh manusia besarnya 10-12 watt/m2.
Intensitas bunyi terbesar yang masih dapat didengar tanpa menimbulkan rasa sakit pada
telinga manusia sebesar 1 watt/m2. Logaritma perbandingan intensitas bunyi (I) dengan
harga ambang pendengaran (I0) disebut taraf intensitas bunyi, dirumuskan sebagai:
TI = 10 log

I
atau Tl = 10log l + 120
I0

TI = taraf intensitas (db)
I = intensitas bunyi (w/m²)
lo = intensitas ambang (w/m²)
Perbedaan variabel pada intensitas bunyi, antara lain:
1.

Intensitas bergantung jarak
Dapat dicari dengan menggunakan rumus cepat!
r 
TI2 = TI1 − 20 log 2 
 r1 
TI1 = intensitas bunyi kesatu (watt/m²)
TI2 = Intensitas bunyi kedua (watt/m²)
r1 = jarak pertama dari sumber bunyi (m)
r2 = jarak kedua dari sumber bunyi (m)
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2.

Intensitas bergantung “n” buah sumber bunyi:
r 
TI2 = TI1 + 10 log n atau TI2 = TI1 + 10 log− 20 log 2 
 r1 

CONTOH SOAL
1.

Sebuah mesin tik menghasilkan hentakan dengan intensitas bunyi sebesar watt/m2. Jika
ada 10 mesin tik sejenis yang sedang dihentakkan secara bersamaan, maka taraf intensitas
bunyi sekarang yang dihasilkan adalah ....
A. 10 db
B. 15 db
C. 20 db
D. 30 db
E. 35 db
Pembahasan:
Diketahui, I = 1× 10 −10 watt/m², n = 10
ln = n . l
Tl = 10log l + 120
I10 = 10 (1× 10 −10 )
= 10 −9 watt / m2
= 10 log (10 −9 ) + 120
= −90 + 120
= 30 db
Jawaban: D

D.

SUMBER BUNYI
Salah satu jenis bunyi adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Sumbersumber nada, antara lain dawai dan pipa organa.

a.

Dawai
Bila dawai yang kedua ujungnya terikat dipetik/digesek, maka terjadilah gelombang
stasioner dengan pola gelombang berikut:
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(a) s
(b)

s
p

s

(c) s

s
p

s
s

p

s
p

Nada Dasar/Harmonik, berlaku:
1
L = λo
2
v
v
f0 =
=
λ o 2L
Nada atas ke-1/Harmonik II, berlaku:
L = λ1
f1 =

v v
=
λ1 L

Nada atas ke-2/Harmonik III, berlaku:
3
L = λ2
2
v 3v
f2 =
=
λ 2 2L
Keterangan:
p = perut
s = simpul
L = panjang tali dawai (m)
λo = panjang gelombang nada dasar
λ1 = panjang gelombang nada atas ke-1
λ2 = panjang gelombang nada atas ke-2
fo = frekuensi nada dasar (Hz)
f1 = frekuensi nada atas ke-1 (Hz)
f2 = frekuensi nada atas ke-2 (Hz)
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v = cepat rambat bunyi (m/s)
F = gaya tegang tali (N)
Hukum Marsenne, berlaku

f0 : f1 : f2 : ... = 1 : 2 : 3 : ....

Pola gelombang

∑Simpul = ∑Perut + 1

Adapun cepat rambat bunyi

v=

Rumus frekuensi praktis

 n + 1
fn = 
 v ;n=0,1,2,3,...
 2L 

F
F
FL
=
=
µ
m/L
m

CONTOH SOAL
1.

Dawai yang panjangnya 1 meter dan massa tali 10 gram menghasilkan bunyi dengan
nada harmonik II pada frekuensi 400 Hz. Berapakah besar tegangan pada dawai?
A. 1.000 N
B. 1.200 N
C. 1.400 N
D. 1.600 N
E. 2.000 N
Pembahasan:
Diketahui : L = 1 m
m = 10 gram = 10-2 kg
Ditanya
: F .... ?
Jawab
:
λ1 = L
λ2 = λ1 f
FL
FL
= Lf → = L2 f 2
m
m
F = m ⋅L ⋅ f
= 10 −2 ⋅1⋅ ( 400 )2
= 1600 N
Jawaban: D
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2.

Persamaan gelombang tali yang menjalar pada dawai adalah y = 0,02 sin π(x + 40t) , x dan
y dalam meter dan t dalam detik. Jika panjang tali 4 meter dan massa tali 1 gram, maka
tegangan tali dawai adalah ....
A. 0,1 N
B. 0,2 N
C. 0,25 N
D. 0,3 N
E. 0,4 N
Pembahasan:
Gunakan rumus cepat untuk mencari cepat rambat gelombang dengan menggunakan rumus:
v=

Koefisien t
Koefisien x

40
FL
= 40 m / s , lalu gunakan rumusan v =
1
m
F⋅4
maka 1.600 =
sehingga didapatkan F = 0,4 N.
0 , 001

maka didapat v =

b.

Jawaban: E

Pipa Organa
1.

Pipa Organa Terbuka
L
P

P

S

P

P
S

Nada Dasar

P
S

P

P
S

P
S

P
S

Nada atas ke-1

Nada atas ke-2

L = λ1

3
L = λ2
2

1
L = λo
2
Berlaku:
 n + 1
fn = 
 v ; n = 0 ,1, 2, 3,...
 2L 
fn = frekuensi pada nada ke-n
L = panjang tali dawai
v = cepat rambat bunyi
Berlaku hukum Bernoulli

f0 : f1 : f2 : ... = 1 : 2 : 3 ...

Pola gelombangnya

∑Perut = ∑Simpul + 1
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2.

Pipa Organa Tertutup
Pada pipa organa yang ujungnya tertutup akan terjadi simpul, sedangkan ujung
yang terbuka akan menjadi perut sebagai berikut:
P

P

P

S

S

P
S

P
S

P
S

L
Nada Dasar

Nada atas ke-1

Nada atas ke-2

1
L = λo
2

L = λ1

3
L = λ2
2

Berlaku:
 2n + 1 
fn = 
 v ; n = 0 ,1, 2, 3,...
 4L 
f0 : f1 : f2 : ... = 1 : 3 : 5 : ...
Pola gelombang

∑Perut = ∑Simpul

CONTOH SOAL
1.

Pipa organa tertutup yang panjangnya 12 cm saat ditiup sedemikian menimbulkan nada
atas pertama. Panjang gelombang yang ditimbulkan adalah ….
A. 10 cm
B. 16 cm
C. 20 cm
D. 24 cm
E. 30 cm
Pembahasan:
3
4
L = λ1 sehingga λ1 = × 12 cm = 16 cm
4
3

2.

Jawaban: B

Sebuah pipa organa terbuka panjangnya 1,5 meter. Berada dalam ruang dimana cepat
rambat bunyinya 300 m/s. Frekuensi harmonik pertama dan kedua dari pipa organa
tersebut panjangnya 12 cm saat ditiup sedemikian sehingga menimbulkan nada atas
pertama. Panjang gelombang yang ditimbulkan adalah ....
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A.
B.
C.
D.
E.

100 Hz dan 200 Hz
300 Hz dan 150 Hz
200 Hz dan 300 Hz
150 Hz dan 120 Hz
50 Hz dan 150 Hz

Pembahasan:
 n + 1
fn = 
v
 2L 
 0 +1 
f0 = 
 300 = 100 Hz
 2 × 1, 5 
 1+ 1 
f1 = 
 300 = 200 Hz
 2 × 1, 5 
Jawaban: A

E.

PELAYANGAN BUNYI
Pelayangan adalah peristiwa penguatan dan pelemahan bunyi secara bergantian akibat
perpaduan dua gelombang bunyi yang berbeda sedikit frekuensinya. Besarnya frekuensi
pelayangan sama dengan selisih kedua frekuensi sumber bunyi yang secara matematis
dituliskan sebagai:
fp = |f1 – f2|
fp = frekuensi pelayangan
f1 = frekuensi sumber 1
f2 = frekuensi sumber 2

CONTOH SOAL
1.

Dua buah sumber bunyi masing-masing memiliki frekuensi 377 Hz dan 379 Hz berbunyi
secara bersamaan. Jika suhu udara pada saat itu sama, maka besarnya frekuensi pelayangan
yang timbul adalah ....
A. 9 Hz
B. 7 Hz
C. 5 Hz
D. 3 Hz
E. 2 Hz
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Pembahasan:
fp = |f1 – f2| = |377 – 379| = 2 Hz

F.

Jawaban: E

EFEK DOPPLER
Efek Doppler berbunyi: ”jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati maka
frekuensi yang didengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi, dan sebaliknya”.
Secara umum efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat
adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar, dirumuskan sebagai:
fp =

v ± vp
v ± vs

× fs

Jika ada pengaruh angin
fp =

( v ± v a ) ± vp
×f
( v ± va ) ± vs s

Keterangan:
fp = frekuensi pendengar (Hz)
fs = frekuensi sumber bunyi (Hz)
v = cepat rambat bunyi (m/s)
vp = kelajuan pendengar (m/s)
vs = kelajuan sumber (m/s)
va = kelajuan angin (m/s)

CONTOH SOAL
1.

Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 20 m/s relatif terhadap pendengar yang
diam. Jika cepat rambat bunyi di udara 300 m/s dan ambulan mengeluarkan bunyi dengan
frekuensi 475 Hz, maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar saat ambulan
menjauhi dan mendekat adalah ....
A. 5 : 6
B. 1 : 2
C. 7 : 8
D. 2 : 3
E. 4 : 9
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Pembahasan:
300 ± 0
300 30
× 475 =
=
300 + 20
320 32
300 ± 0
300 30
fp2 =
× 475 =
=
300 − 20
280 28
fp1 30 30 28 7
=
:
=
=
fp2 32 28 32 8
fp1 =

Jawaban: C
2.

Sebuah ambulans bergerak menjauhi pendengar yang diam dengan kelajuan 20 m/s
sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 360 m/s. Jika cepat rambat bunyi di udara
340 m/s, maka panjang gelombang sirine dan frekuensi yang didengar oleh orang yang
diam adalah ....
A. 0,94 meter dan 340 Hz
B. 1,05 meter dan 360 Hz
C. 0,5 meter dan 300 Hz
D. 1 meter dan 120 Hz
E. 2 meter dan 200 Hz
Pembahasan:
Diketahui : vs = 20 m/s
vp = 0 (diam)
fs = 360 Hz
v = 340 m/s
: λs = ....?
fs = ....?
:

Ditanya
Jawab
a)

λs =

b)

fs =

v 340
=
= 0 , 94 meter
fs 360

v + vp
v + vs

× fs

340 + 0
× 360
340 + 20
= 340 Hz
=

Jawaban: A
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GELOMBANG CAHAYA
Cahaya merupakan energi radiasi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat
dideteksi oleh mata manusia serta bersifat sebagai gelombang maupun partikel. Jika cahaya
menumbuk suatu bahan maka akan ada beberapa kemungkinan, yakni cahaya tersebut akan
diteruskan, dipantulkan, atau diserap oleh bahan tersebut. Hal ini disebabkan elektron-elektron
bahan akan bergetar jika ada cahaya yang menumbuknya, di mana energinya tergantung pada
frekuensi atau panjang gelombang maupun struktur atom bahan tersebut.
Gejala-gejala fisis yang dialami cahaya, antara lain refleksi (pemantulan), refraksi
(pembiasan), interferensi (perpaduan), difraksi (pelenturan), dispersi (penguraian), serta
polarisasi (pengkutuban). Namun pada kajian gelombang kali ini hanya membahas interferensi,
difraksi serta dispersi.

A.

INTERFERENSI
Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi
cahaya dapat teramati dengan jelas jika kedua gelombang cahaya itu bersifat koheren
(beda fase tetap), yaitu besar amplitudo dan frekuensinya adalah sama.
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Interferensi cahaya pada celah ganda:

p
θ

S

gelap pertama
terang pusat
terang pertama

d sin θ
layar

Keterangan:
d = jarak antara 2 celah (m)
l = jarak antara celah dan layar (m)
P1 = jarak pola terang ke-1 dari terang pusat/nol
λ = panjang gelombang cahaya yang digunakan
pola yang tertangkap pada layar, yakni terang dan gelap. Pola ini terbentuk karena adanya
beda lintasan cahaya dari s1 dan s2 (d sin θ). Perbedaannya antara lain:
1.

Interferensi maksimum (pola terang) terjadi jika beda lintasan kedua gelombang
sama dengan nol atau kelipatan dari panjang gelombang.
dp
= mλ
l
m = 0 ,1, 2, 3,...(pola ke - m)

∆s = dsin θ =

Keterangan:
∆s = selisih antara s1 dan s2
p = jarak pola dari terang nol (m)
λ = panjang gelombang (m)
2.

Interferensi minimum (pola gelap) terjadi jika beda lintasan kedua gelombang
merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang.
∆s = d sinθ =

1
dp 
= m − λ
2
l 

Jarak dua terang berurutan = jarak dua gelap berurutan ∆p
∆p =

λ ⋅l
d

2

CONTOH SOAL
1.

Pada interferensi celah ganda (percobaan Young), jarak antarcelah 0,5mm dan layar
ditempatkan 1 meter dari celah. Jika jarak pola yang ketiga dari terang pusat 7,5 mm maka
panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah .... (dalam nm).
Pembahasan:
Diketahui:
d = 0,5 mm
l = 1 m = 1.000 mm
m=3
P3 = 7,5 mm
Ditanya: λ = .... ?
Jawab:
p ⋅ d 7, 5 × 0 , 5
=
m ⋅ l 3 × 1000
= 1, 25 × 10 −3 mm

λ=

= 1, 25 × 10 −3 × 106 nm
= 1, 25 × 103 nm
= 1250 nm
2.

Dua celah yang berjarak 1 mm disinari dengan panjang gelombang 6000 Å. Jika jarak
celah ke layar 1 m, tentukan jarak antara gelap ke-2 dengan terang ke-4! (dalam mm).
Pembahasan:
Diketahui:
d = 1 mm
λ = 6.000 Å = 6 × 10-7 m = 6 × 10-4 mm
l = 1 m = 103 mm
Ditanya: ∆p = ....?
Jawab:
∆p = p4 ( terang) − p2( gelap )
1

m −  λl
mλl 
2
=
−
d
d
1
λl
4 λ l 2λ l 2
=
−
+
d
d
d
5 λl
= ×
2 d
5 6 × 10 −4 × 103
= ×
2
1
−1
= 15 × 10
= 1, 5 mm
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m −  λl
2
d
1
λl
4 λ l 2λ l 2
=
−
+
d
d
d
5 λl
= ×
2 d
5 6 × 10 −4 × 103
= ×
2
1
−1
= 15 × 10
= 1, 5 mm
mλl 
=
−
d

3.

Dua celah yang berjarak 0,3 mm disinari cahaya monokromatis dengan panjang gelombang
6000 Å. Celah tersebut membentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 2 meter
4

dari celah tersebut. Jika percobaan dilakukan dalam air  n =  , maka jarak antara dua
3

garis gelap yang berurutan adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
d = 0 , 3 mm = 3 × 10 −4 m
λ = 6000 angstrom = 6 × 10 −7 m
4
3
l=2 m

n=

Ditanya: ∆p = ....?
Jawab:
λ1 n2
=
λ 2 n1
6 × 10
λ2

−7

4
=3
1

λ 2 = 4 , 5 × 10 −7 m = 45 × 10 −8 m
l ⋅ λ2
d
2 × 45 × 10 −8
=
3 × 10 −4
= 30 × 10 −4 m
= 3 mm

∆p =

4

B.

DIFRAKSI CAHAYA
Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah
yang sangat sempit.

P

d

1.

d sin θ

Dititik p akan terjadi terang jika memenuhi persamaan
d sinθ = mλ atau

dp
= mλ
l

m = 0,1,2,3, ...

1
N
N = jumlah celah/cm

d = konstanta kisi =

2.

Gelap jika memenuhi
1
1
dp 

= m − λ
d sinθ =  m −  λ atau
2
2
l 

m = 1, 2, 3, ...

CONTOH SOAL
1.

Sebuah kisi yang memiliki 2000 garis tiap cm, digunakan untuk menentukan panjang
gelombang cahaya. Jika sudut antara garis pusat dan garis terang pada orde pertama
adalah 15o (cos75o = 0,25). Dari hasil pengamatan, panjang gelombang cahaya tersebut
adalah .... (dalam µm).
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Pembahasan:
Diketahui:
N = 2000 garis/cm
1
1
d= =
cm = 0 , 5 × 10 −3 m = 5 × 10 −4 m
N 2000
m = 1( terang)
θ = 15°
Jika cos75o = 0,25 maka sin 15o = 0,25
Ditanya: λ = .... ?
Jawab:
d sin θ = mλ
d sin θ
λ=
m
5 × 10 −4 × 0 , 25
=
1
=1,25 × 10 −4 m
= 1,25 × 10 −4 × 106 µm
=125µm
2.

Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5.000 Å mengenai kisi yang terdiri
atas 1.000 garis/cm. Garis terang pertama diamati terjadi pada sudut 10°. Apabila kisi
tersebut diganti dengan kisi yang terdiri atas 400 garis/cm, maka pada sudut 10° tersebut
akan diamati keadaan pola ....
Pembahasan:
Diketahui:
λ1 = λ2 = 5.000 Å = 5 × 10-7 m
N1 = 1.000 garis/cm
N2 = 400 garis/cm
m1 = 1(terang ke-1)
Ditanya: m2 = .... ?
Jawab:
d sinθ = mλ
1
m
N
N1 m2
=
N2 m1
1000 m2
=
400 1
m2 =2,5
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d sinθ = mλ
1
m
N
N1 m2
=
N2 m1
1000 m2
=
400 1
m2 =2,5
Berarti teramati pola gelap ke-3.
3.

Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5.000 garis tiap cm. Sudut
ke-4 sebesar 30°, maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah .... (dalam nm).
Pembahasan:
Diketahui:
N = 5.000 garis/cm = 5 × 105 garis/m
m=4
θ = 30o
Ditanya: λ = .... ?
Jawab:
d sin θ = mλ
1
sin θ = mλ
N
sin θ
sin30°
5 × 10 −1
=
=
= 0 , 25 × 10 −6 m
λ=
5
m ⋅ N 4 × 5 × 10
4 × 5 × 105
Jadi, λ=0,25 × 10 −6 m
λ= 250 nm

C.

DISPERSI CAHAYA
Dispersi cahaya adalah gejala peruraian cahaya putih (polikromatik) menjadi cahaya
berwarna-warni. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai
menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya ini memiliki
panjang gelombang yang berbeda-beda yang berbanding terbalik dengan indeks
biasnya.

Dm

Du
Merah
Ungu
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Keterangan:
φ = sudutdispersi
β = sudut pembias prisma
φ = δ2 − δ1 = ( n2 − n1 )β
δ1 = sudut deviasi warna merah
δ2 = sudutdeviasi warna ungu

CONTOH SOAL
Seberkas cahaya polikromatik menembus prisma yang sudut pembiasnya 15°. Jika indeks
bias untuk cahaya merah dan ungu masing-masing adalah 1,48 dan 1,51, maka besarnya
sudut dispersi adalah ....
Pembahasan:
Diketahui:
β = 15o
nm = 1,48
nu = 1,51
Ditanyakan: φ = .... ?
Jawab:
φ = (nu – nm) β
= (1,51 – 1,48)15
= 0,45o

a.

Prisma Akromatik
Prisma akromatik adalah susunan dua buah prisma yang terbuat dari bahan berbeda,
disusun secara terbalik yang berfungsi untuk meniadakan sudut deviasi yang terjadi pada
prisma tersebut.
β

β’

Pada prisma akromatik, berlaku:
(n2 – n1)β = (n’2 – n’1) β’
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n2 = indeks bias cahaya ke-2 yang keluar dari prisma ke-1
n1 = indeks bias cahaya ke-1 yang keluar dari prisma ke-1
n’2 = indeks bias cahaya ke-2 yang keluar dari prisma ke-2
n’1 = indeks bias cahaya ke-1 yang keluar dari prisma ke-2
β = sudut pembias prisma ke-1
β’ = sudut pembias prisma ke-2

CONTOH SOAL
Prisma akromatis terdiri atas kaca kerona yang sudut pembiasnya 15° dan memiliki indeks
bias untuk sinar merah 1,52 dan ungu 1,54, sedangkan kaca flinta memiliki indeks bias
untuk sinar merah 1,62 dan ungu 1,67. Tentukan besar sudut pembias pada prisma flinta!
Pembahasan:
Diketahui:
Kerona
nm = 1,52
nu = 1,54
β = 15
Flinta
n’m = 1,62
n’u = 1,67
Ditanya: β’ = ....?
Jawab:
θ1 = θ2

(nm − nu )β = (n’m − n’u )β’
(1, 54 − 1, 52 )15 = (1, 67 − 1, 62 )β’
( 0, 02 )15 = ( 0, 05)β’
β’ =

0 , 02 × 15 2 × 15
=
= 6°
0 , 05
5

9

Kurikulum 2013

FIsika
PEMANASAN GLOBAL
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut.
1.
Dapat menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim.
2.
Memahami dampak pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim bagi
kehidupan dan lingkungan.

A. Penipisan Lapisan Ozon
1. Lapisan Ozon
Lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di atmosfer kira-kira 19 hingga
48 km dari permukaan Bumi. Lapisan ozon mulai dikenalkan oleh seorang ilmuwan
dari Jerman, Christian Friedrich Schonbein tahun 1840. Ozon adalah hasil reaksi
antara oksigen dan sinar ultraviolet dari Matahari. Ozon juga diproduksi manusia untuk
digunakan sebagai bahan pemurni air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik.
Setiap molekul ozon mengandung 3 atom oksigen dengan rumus kimia O3.
Ozon ditemukan terutama di lapisan atmosfer bagian bawah. Sekitar 10% ozon
atmosfer terdapat di troposfer, suatu lapisan yang paling dekat dengan Bumi, yaitu mulai
dari permukaan Bumi hingga 17 km. Sisanya sebanyak 90% terdapat di stratosfer, terutama
antara bagian puncak lapisan troposfer hingga ketinggian 50 km. Lapisan ozon berfungsi
sebagai perisai Bumi dari sinaran ultraviolet (UV) berlebih yang dipancarkan oleh cahaya
matahari. Selain itu, lapisan ozon juga berfungsi menyerap serta membalikkan sinaran
ultraviolet (UV) berlebih yang dipantulkan oleh permukaan Bumi ke luar angkasa.
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Bagaimana ozon di stratosfer dapat menjadi perisai Bumi dari radiasi UV berlebih?
Ozon terbentuk atas bantuan sinar UV yang memiliki energi lebih besar daripada cahaya
tampak. Tahapannya, radiasi UV diserap oleh oksigen diatomik (O2) yang berlimpah di
atmosfer. Energi ini mampu memecah ikatan kimia pada O2 sehingga menjadi atom O
bebas yang bersifat reaktif.
O2 + UV → O + O
Proses ini sangatlah penting di mana radiasi UV dari sinar matahari telah disaring
dan atom O bebas tersebut akan bergabung dengan oksigen diatomik. Penggabungan ini
untuk membentuk oksigen triatomik (ozon). Prosesnya sebagai berikut.
O2 + O → O3
Di saat yang sama ketika O3 terpapar oleh radiasi UV, ozon akan menyerap radiasi
UV. Selanjutnya, ozon tersebut terurai menjadi dua bentuk oksigen seperti dalam proses
berikut.
O3 + UV → O2 + O
Oksigen monoatomik yang terbentuk akan bergabung lagi dengan satu molekul
ozon untuk menghasilkan dua molekul oksigen diatomik melalui reaksi:
O + O3 → 2O2
Begitulah seterusnya, proses pembentukan dan pemusnahan ozon berulang secara
terus-menerus.

2.

Lubang Ozon
Pada 1950, para ilmuwan memperkenalkan senyawa baru bernama Chlorofluorocarbon
(CFC) dengan rumus kimia CF2Cl2 (freon). Sejak itulah dimulai proses kerusakan ozon dan
para peneliti telah menemukan adanya lubang ozon dalam atmosfer. Chlorofluorocarbon
(CFC) dapat berada di stratosfer selama 100 tahun tanpa mengalami penguraian. Di lapisan
ozon (akibat radiasi UV oleh Matahari) CFC terurai membebaskan atom-atom klorin (Cl)
dan bereaksi dengan ozon lalu mengubahnya menjadi oksigen biasa (O2). Pada proses
ini, klorin bertindak sebagai katalis sehingga dimungkinkan terbentuknya kembali atom
klorin di akhir reaksi.
2O3 + Cl + UV → 3O2 + Cl

2

Kata mengubah ozon menjadi oksigen biasa dikenal sebagai proses memusnahkan
ozon (O3) di mana satu atom klorin dapat memusnahkan ratusan ribu molekul atom ozon.
Berdasarkan reaksi kimia di atas, O2 yang terlepas dari ozon lalu membentuk ozon lagi
sangatlah lambat daripada pemusnahan ozon oleh klorin. Akibatnya penipisan lapisan
ozon berlangsung dengan cepat dan terus-menerus.
Selain penyebab utama penipisan lapisan ozon oleh CFC, diduga ada beberapa gas
yang juga dapat membuat ozon menipis, di antaranya adalah karbon monoksida (CO), gas
karbon dioksida (CO2), dan asap yang dihasilkan pabrik.

3.

Dampak Penipisan Lapisan Ozon
Berikut ini dampak penipisan lapisan ozon.
a.

Meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, merusak tanaman
pangan tertentu, memengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan
di laut, dan meningkatnya karbon dioksida akibat berkurangnya tanaman dan
plankton. Sebaliknya, terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer membantu
terjadinya kabut campur asap yang berkaitan dengan iritasi saluran pernapasan dan
penyakit pernapasan akut.

b.

Mengakibatkan pemanasan global (global warming). Gas karbon dioksida (CO2)
memiliki kontribusi paling besar sekitar 50% terhadap terjadinya pemanasan global,
diikuti cholorflourocarbon (CFC) 25%, gas metana (CH4) 10%, dan sisanya gas lain.

B. Efek Rumah Kaca
1. Rumah Kaca
Radiasi sinar matahari terdiri atas cahaya tampak, inframerah (IM), dan ultraviolet (UV).
Ketika sinar matahari mengenai sebuah rumah kaca (green house), radiasi dengan panjang
gelombang pendek (frekuensi besar), yaitu cahaya tampak dan UV dapat menembus kaca
dari rumah kaca karena energinya lebih besar. Sementara itu, inframerah (IM) dipantulkan
oleh kaca karena energinya yang kecil.
Kalor radiasi yang ditimbulkan cahaya tampak dan UV kemudian diserap oleh tanaman
dan tanah sehingga menjadikannya hangat. Tanaman dan tanah kemudian memancarkan
kembali inframerah yang diserapnya menjadi gelombang inframerah dengan panjang
gelombang lebih besar. Gelombang inframerah kedua ini tidak mampu menembus kaca
sehingga terperangkap di dalam rumah kaca. Akibatnya, suhu udara di dalam rumah kaca
tersebut menjadi meningkat dan tetap dipertahankan sehingga tanaman dalam rumah
kaca menjadi subur.
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2.

Efek Rumah Kaca
Pada prinsipnya, rumah kaca dalam pembahasan pemanasan global ini hampir sama
dengan konsep rumah kaca di atas, di mana lapisan atmosfer diibaratkan rumah kaca dan
Bumi diibaratkan tanamannya. Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari
Matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk
cahaya tampak. Ketika tiba di permukaan Bumi, energi tersebut akan berubah dari cahaya
menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi akan menyerap sebagian
panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi
inframerah gelombang panjang.
Oleh karena ada gas rumah kaca di atmosfer (di antaranya karbon dioksida (CO2),
metana (CH4), dan nitro oksida (N2O)), sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga
Bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat (16oC) bagi hewan, tanaman, dan manusia
untuk bisa bertahan hidup. Mekanisme inilah yang disebut efek gas rumah kaca.
Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer Bumi akibat menumpuknya
jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana
yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan
kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi. Akibatnya panas tersebut akan
tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan
suhu rata-rata tahunan Bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana
gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer,
semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.
Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di Bumi.
Tanpa efek rumah kaca tersebut, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu
rata-rata sebesar 15°C, Bumi sebenarnya telah lebih panas 33°C dari suhunya semula. Jika
tidak ada efek rumah kaca, suhu Bumi hanya -18°C sehingga es akan menutupi seluruh
permukaan Bumi. Sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan
mengakibatkan suhu permukaan Bumi meningkat lebih besar yang dikenal dengan istilah
pemanasan global.

C. Pemanasan Global
Pemanasan global (global warming) adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata
atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Selama seratus tahun terakhir, suhu rata-rata global
pada permukaan Bumi telah meningkat (0,74 ± 0,18)°C. Menurut Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak
pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi
gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia.
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Seiring dengan meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan
perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya
intensitas fenomena cuaca yang ekstrem, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi
(curah hujan dalam bentuk yang berbeda). Akibat-akibat pemanasan global yang lain
adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis
hewan.
Pemanasan global terkait dengan aktivitas manusia di seluruh dunia. Hal ini juga
berkaitan dengan pertambahan populasi penduduk dan pertumbuhan teknologi
dalam sektor industri. Adapun aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadi dan
mendorong pemanasan global yaitu sebagai berikut.
1.

Konsumsi energi bahan bakar fosil sebagai penyumbang emisi karbon.

2.

Sampah organik yang banyak menyumbang gas rumah kaca yaitu metana (CH4).

3.

Kerusakan hutan akibat pembakaran dan illegal logging, di mana fungsi tumbuhan
yaitu menyerap karbon dioksida (CO2) lalu mengubahnya menjadi oksigen (O2) telah
hilang. Gas karbon dioksida ini disinyalir sumber pemanasan global utama.

4.

Pertanian dan peternakan yang berkontribusi terhadap peningkatan gas metana
(CH4) melalui proses pembakaran dan pembusukan sisa-sisa zat.

5.

Model rumah modern yang didominasi kaca sehingga kebanyakan cahaya matahari
memantul langsung tanpa adanya penyerapan oleh permukaan Bumi.

D. Dampak Pemanasan Global
Ada beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi
permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia, di
antaranya sebagai berikut.
1.

Iklim mulai tidak stabil
Selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan Bumi utara akan
meningkat temperaturnya. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan
akan mengecil. Es yang terapung akan lebih sedikit di perairan utara tersebut.
Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan, mungkin tidak akan
mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi
salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair.
Selain itu, ketidakstabilan iklim menyebabkan musim tanam yang lebih
panjang di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari cenderung akan
meningkat. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembap karena lebih banyak air
yang menguap dari lautan.
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Para ilmuwan belum begitu yakin apakah kelembapan tersebut akan
meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi. Hal ini disebabkan
karena uap air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya akan
meningkatkan efek insulasi pada atmosfer. Akan tetapi, uap air yang lebih banyak
juga akan membentuk awan yang lebih banyak, sehingga akan memantulkan cahaya
matahari kembali ke angkasa luar. Hal ini akan menurunkan proses pemanasan.
Kelembapan yang tinggi akan meningkatkan curah hujan, secara rata-rata, sekitar
1% untuk setiap derajat Fahrenheit pemanasan. Curah hujan di seluruh dunia telah
meningkat sebesar 1% dalam seratus tahun terakhir ini. Badai akan menjadi lebih
sering. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya beberapa
daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih
kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh
kekuatannya dari penguapan air, akan menjadi lebih besar.
Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi, beberapa periode yang sangat
dingin mungkin akan terjadi. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih
ekstrem.
2.

Peningkatan permukaan laut
Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 – 25 cm selama abad ke-20,
dan para ilmuwan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) memprediksi
peningkatan lebih lanjut 9 – 88 cm pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka laut akan
sangat memengaruhi kehidupan di daerah pantai. Ketika tinggi lautan mencapai
muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Bahkan sedikit
kenaikan tinggi muka laut akan sangat memengaruhi ekosistem pantai.

3.

Suhu global cenderung meningkat
Pemanasan global mengakibatkan gelombang panas menjadi semakin sering terjadi
dan semakin kuat. Gelombang panas ini juga menyebabkan kekeringan parah dan
kegagalan panen merata. Bumi yang hangat akan menguntungkan untuk beberapa
tempat, tetapi tidak untuk beberapa tempat yang lain. Sebagai contoh, lahan
pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh.
Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang
jauh dapat mengalami ganguan pertumbuhan. Tanaman pangan dan hutan dapat
mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat.

4.

Gangguan ekologis
Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek
pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan
global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan.
Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena
habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan
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menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan
yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati.
Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub
mungkin juga akan musnah.
5.

Dampak sosial dan politik
Krisis mata air dapat memicu konflik di beberapa daerah sehingga stabilitas
keamanaan terancam.

6.

Perubahan cuaca dan lautan
Perubahan cuaca yang ekstrem serta peningkatan permukaan air laut dapat
mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas
(heat stroke) dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan
gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi, dapat menyebabkan
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam (banjir, badai, dan
kebakaran), dan kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam biasanya disertai
dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian di mana sering
muncul penyakit, seperti diare, malnutrisi, penyakit kulit, dan lain-lain.

E.

Pengendalian Pemanasan Global
Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan
langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim pada masa depan. Ada dua
pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca.
1.

Mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut
atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut menghilangkan karbon.
Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah
dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon,
terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang
sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam
kayunya. Di seluruh dunia, tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang
mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali
karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain,
seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Langkah untuk
mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam
mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca.

2.

Mengurangi produksi gas rumah kaca, antara lain:
a.

efisiensi energi;

b.

penggunaan energi terbarukan; dan

c.

mencegah hilangnya hutan salah satunya dengan cara reboisasi.
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F.
1.

Perjanjian Internasional
IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change)
IPCC adalah sebuah panel antarpemerintah yang terdiri atas ilmuwan dan ahli dari
berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini
yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan
ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk informasi mengenai
sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan serta strategi yang perlu
dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. IPCC bersekretariat
di Jenewa (Swiss) dan bertemu satu tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas
tiga hal utama. Pertama, pemberitaan informasi ilmiah mengenai perubahan iklim. Kedua,
membahas dampak, adaptasi, dan kerentanan. Ketiga, upaya perubahan iklim.

2.

Protokol Kyoto
Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC atau FCCC), yang ditujukan untuk
melawan pemanasan global. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan hidup internasional
dengan tujuan mencapai“stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer”. Protokol Kyoto
awalnya diadopsi tanggal 11 Desember 1997 di Kyoto-Jepang dan mulai berlaku tanggal
16 Februari 2005. Tercatat pada April 2010, sebanyak 191 negara telah menandatangani
dan meratifikasi Protokol Kyoto yang mengarah pada pengurangan emisi gas karbon dan
lima gas rumah kaca yang lainnya. Jika setiap negara komitmen akan perjanjian ini, maka
diprediksi Protokol Kyoto rata-rata cuaca global akan berkurang antara 0,02°C hingga
0,28oC pada 2050.

3.

Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APPCDC)
Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate, dikenal dengan APP, merupakan
kerja sama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang,
Tiongkok, dan Korea Selatan yang mengumumkan pembentukannya pada 28 Juli 2005.
Menteri luar negeri, lingkungan, dan energi dari negara-negara peserta sepakat untuk
bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan
pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat
internasional lainnya seperti Protokol Kyoto.
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