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1. EBTANAS-06-22 

Berikut ini merupakan sifat-sifat gelombang cahaya, 

kecuali .... 

A. Dapat mengalami pembiasan 

B. Dapat dipadukan 

C. Dapat dilenturkan 

D. Dapat dipolarisasikan 

E. Dapat menembus cermin cembung 
 

 

2. EBTANAS-02-37 

Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang 

gelombang terpendek adalah … 

A. sinar gamma 

B. gelombang radio 

C. sinar inframerah 

D. sinar X 

E. sinar ultra ungu 
 

 

3. EBTANAS-93-19 

Cahaya merupakan gelombang transversal, karena 

dapat mengalami … 

A. interferensi 

B. polarisasi 

C. difraksi 

D. refraksi 

E. dispersi 
 

 

4. EBTANAS-92-41 

Seberkas sinar putih berturut-turut dilewatkan pada dua 

filter cyan dan hijau. Sinar yang diteruskan oleh kedua 

filter dijatuhkan pada layar kuning sehingga telau cahaya 

yang tampak pada layar berwarna …… 

A. merah 

B. hijau 

C. kuning 

D. cyan 

E. biru 
 

 

5. EBTANAS-90-19 

Cahaya monokromatik melewati dua filter Sian (S) dan 

Biru (B). Cahaya yang diteruskan adalah … 

A. hijau 

B. biru 

C. kuning 

D. merah 

E. magenta 
 

 

6. EBTANAS-89-17 

Apabila cahaya putih dilewatkan dalam suatu gas akan 

dihasilkan spektrum… 

A. absorsi 

B. emisi 

C. pita 

D. warna 

E. garis 
 

 

7. EBTANAS-92-17 

Salah satu pasangan warna komplementer ialah … 

A. kuning dengan sian 

B. kuning dengan merah 

C. kuning dengan hijau 

D. sian dengan hijau 

E. sian dengan merah 
 

 



DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 

SMA NEGERI 10 PADANG 
Cahaya 

 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Guru :  Arnel Hendri, SPd., M.Si 
Nama Siswa :         ...............................................................  
Kelas :  ...............................................................  
Pertemuan ke :  ...............................................................  
 
8. EBTANAS-91-16 

Jika bendera berwarna merah disinari dengan lampu 

berwarna hijau, maka akan tampak berwarna … 

A. hijau 

B. merah 

C. hitam 

D. kuning 

E. magenta 
 

 

9. EBTANAS-86-33 

Percobaan lenturan cahaya pada kisi-kisi dapat 

diketahui bahwa penyimpangan cahaya biru lebih kecil 

dari cahaya kuning. Sedangkan penyimpangan kuning 

lebih kecil dari pada penyimpangan cahaya merah. 

Urutan cahaya dari panjang gelombang yang besar ke 

yang kecil adalah … 

A. biru – kuning - merah 

B. kuning – merah - biru 

C. merah – biru - kuning 

D. merah – kuning - biru 

E. kuning – biru - merah 
 

 

10. EBTANAS-87-05 

Yang termasuk pasangan komplementer ialah … 

A. kuning dan hijau 

B. kuning dan biru 

C. hijau dan jingga 

D. merah dan biru 

E. magenta dan biru 
 

 

11. EBTANAS-89-18 

Pasangan warna yang menghasilkan warna putih 

adalah … 

A. Magenta -Sian 

B. Kuning - Biru 

C. Merah -Biru 

D. Merah - Hijau 

E. Hijau - Biru 
 

 

12. EBTANAS-00-47 

Besaran yang tetap pada cahaya sewaktu melalui 

perbatasan dua medium, baik cahaya dipandang 

sebagai gelombang maupun sebagai partikel adalah … 

A.* energi 

B. amplitudo 

C. momentum 

D. percepatan 

E. kecepatan 

 

 

13. EBTANAS-97-32 

Pada percobaan Young digunakan dua celah sempit 

yang berjarak 0,3 mm satu dengan lainnya. Jika jarak 

layar dengan celah 1 m dan jarak garis terang pertama 

dari terang pusat 1,5 mm, maka panjang gelombang 

cahaya adalah … 

A. 4,5×10–3 m 

B. 4,5×10–4
 m 

C. 4,5×10–5
 m 

D. 4,5×10–6
 m 

E. *4,5×10–7
 m 

 

 

14. UAN-04-33 

Untuk menentukan panjang gelombang sinar 

monokhromatik digunakan percobaan Young yang 

data-datanya sebagai berikut : 
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• jarak antara kedua celah = 0,3 mm 

• jarak celah ke layar = 50 cm 

• jarak antara garis gelap ke-2 dengan garis gelap 

ke-3 pada layar = 1 mm 

Panjang gelombang sinar monokhromatik tersebut 

adalah … 

A. 400 nm 

B. 480 nm 

C. 500 nm 

D. 580 nm 

E. *600 nm 

 

15. EBTANAS-88-21 

Dua celah sempit yang terpisah pada jarak 0,2 mm disinari 

tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang 

ke nol pada layar yang jaraknya 1 m dari celah. Panjang 

gelombang sinar yang dipakai 

adalah… 

A. 2,5.× 10–4
 mm 

B. *5,0 × 10–4
 mm 

C. 1,5 × 10–3
 mm 

D. 2,5 × 10–3
 mm 

E. 5,0 × 10–3
 mm 

 

 

16. EBTANAS-96-15 

Seberkas cahaya jatuh tegak lurus mengenai 2 celah 

yang berjarak 0,4 mmm. Garis terang tingkat ke-3 yang 

dihasilkan pada layar berjarak 0,5 mm dari terang 

pusat. Bila jarak layar dengan celah adalah 40 cm, 

maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah … 

A. 1,0 × 10–7
 m 

B. 1,2 × 10–7
 m 

C. 1,7 × 10–7
 m 

D. 2,0 × 10–7
 m 

E. 4,0 × 10–7
 m 

 

 

17. EBTANAS-02-38 

Diameter pupil mata (d) sangat kecil menyebabkan 

batas pandang untuk terbatas membedakan 2 lampu 

mobil di tempat sejauh (L). Fenomena tersebut 

merupakan inter-ferensi cahaya oleh mata disebut daya 

urai (D) dirumus-kan … 

A.  𝐷 =
1,22 𝜆𝐿

𝑑
 

B.  𝑑 =
1,22 𝜆𝐷

𝐿
 

C.  𝜆 =
1,22 𝐿𝐷

𝑑
 

D.  𝐿 =
𝜆𝑑

1,22𝐷
 

E.  𝐿 =
1,22 𝐷𝑑

𝜆
 

 

 

18. EBTANAS-01-44 

Jarak dua lampu sebuah mobil 122 cm. Panjang gelombang rata-

rata cahaya yang dipancarkan kedua lampu itu 500 nm. Jika 

ternyata kedua lampu itu diamati oleh seseorang yang diameter 

pupil matanya 2 mm, maka jarak maksimum mobil dengan orang 

tersebut supaya nyala kedua lampu masih tampak terpisah adalah 

… 

A. 250 m 

B. 400 m 

C. 2.500 m 

D. 4.000 m 

E. 5.000 m 
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19. EBTANAS-98-35 

Jarak 2 lampu mobil = 1,5 m. Lampu diamati oleh orang yang 

diameter pupil matanya 1,22 mm. Panjang gelombang cahaya 

yang dipancarkan kedua lampu mobil itu rata-rata 4500 A. Jarak 

mobil maksimum supaya nyala lampu itu masih dapat dipisahkan 

oleh mata adalah … 

A. 4,5 × 103
 m 

B. 3,3 × 103
 m 

C. 1,8 × 103
 m 

D. 1,5 × 103
 m 

E. 1,2 × 103
 m 

 

 

20. EBTANAS-00-45 

Jika pupil mata memiliki diameter 4 mm, panjang 

gelombang cahaya rata-rata di udara 500 nm dan 

indeks bias mata 1,33. Jarak minimum antara dua 

sumber titik (daya urai) yang masih dapat dibedakan 

oleh mata pada jarak 50 cm dari mata adalah … 

A. 1,15 × 10–5
 m 

B. 2,24 × 10–5
 m 

C. 5,75 × 10–5
 m 

D. 7,63 × 10–5
 m 

E. 13,5 × 10–5
 m 

 

 

21. EBTANAS-95-18 

Di bawah ini adalah pola interferensi pada celah ganda 

bila digunakan cahaya monokromatis dengan panjang 

gelombang λ. 

 
Jarak antara dua titik terang yang berurutan dari diagram 

interferensi cahaya pada celah ganda di atas adalah … 

A.   𝑝 =
 𝜆𝐿

𝑑
 

B.   𝑝 =
𝜆𝑑

𝐿
 

C.  𝑝 =
𝑑  

𝜆𝐿
 

D.  𝑝 =
𝑑

𝜆
 

E.   𝑝 = 𝜆𝐿𝑑 
 

 

22. EBTANAS-93-18 

Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit, 

menghasilkan interferensi minimum orde ketiga 

dengan sudut deviasi 30𝑜 . Jika cahaya yang 

dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 A, 

maka lebar celahnya adalah … 

A. 1,3 × 10–6
 m 

B. 1,8 × 10–6
 m 

C. 2,1 × 10–6
 m 

D. 2,6 × 10–6
 m 

E. *3,6 × 10–6
 m 

 

 

23. EBTANAS-92-18 

Seberkas cahaya lewat celah sempit dan menghasilkan 

interferensi minimum orde ke dua dengan sudut deviasi 30
0
. 

Apabila lebar celah 2,4 × 10–4
 cm maka panjang gelombang 

cahaya 

tersebut adalah … 

A. 4800 Å  

B. *6000 Å 

 



DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 

SMA NEGERI 10 PADANG 
Cahaya 

 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Guru :  Arnel Hendri, SPd., M.Si 
Nama Siswa :         ...............................................................  
Kelas :  ...............................................................  
Pertemuan ke :  ...............................................................  
 
C. 9600 Å  

D. 14400 Å  

E. 19200 Å 
 

24. EBTANAS-05-33 

Cahaya monokromatik jatuh tegak lurus pada kisi 

defraksi dengan 4.000 celah per cm. Bila spektrum 

orde kedua membentuk sudut 30o
 terhadap garis 

normal maka panjang gelombang cahaya yang 

digunakan adalah … 

A. 6.500 A 

B. *6.250 A 

C. 6.000 A 

D. 5.500 A 

E. 4.000 A 
 

 

25. EBTANAS-90-20 

Pada percobaan Young, dua celah berjarak 1 mm diletak 

kan pada jarak 1 meter dari sebuah layar. Bila 

jarak terdekat antara pola interferensi garis terang 

pertama dan garis terang kesebelas adalah 4 mm, maka 

panjang gelombang cahaya yang menyinari adalah … 

A. 1000 Å 

B. 2000 Å 

C. 3500 Å 

D. 4000 Å 

E. 5000 Å 
 

 

26. EBTANAS-91-17 

Jika seberkas cahaya monokromatis diarahkan pada sebuah 

kisi yang mempunyai 10
4

 garis/cm, garis terang 

pertama terjadi pada sudut deviasi 30
o
, maka panjang 

gelom bang cahaya yang dipakai adalah … 

A. 1000 Å 

B. 2000 Å 

C. 3000 Å 

D. 4000 Å 

E. *5000 Å 
 

 

27. EBTANAS-01-43 

Seberkas cahaya yang melalui kisi difraksi dengan 5000 

celah/cm menghasilkan spektrum garis terang orde kedua yang 

membentuk sudut 30o
 terhadap garis normalnya. Panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah … 

A. 5 × 10–7
 m 

B. 2,5 × 10–7
 m 

C. 5 × 10–6
 m 

D. 2,5 × 10–6
 m 

E. 4 × 10–4
 m 

 

 

28. Sebuah sinar monokromatis dengan panjang 

gelombang 5 x 10 
-7 

 m datang tegak lurus pada 

kisi. Jika spekrum orde kedua membuat sudut 

30
0
 dengan garis normal pada kisi maka garis 

per cm kisi adalah .... 

A. 2 x 10 
3
 

B. 4 x 10 
3
 

C. *5 x 10 
3
 

D. 2 x 10 
4
 

E. 5 x 10 
4
 

 

 
 

 

29. EBTANAS-91-44 

Jika E adalah kuat penerangan di suatu titik dan R adalah 
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jarak titik tersebut ke sumber cahaya, maka grafik 

yang bersesuaian untuk menyatakan hubungan E terhadap  
1

𝑅2 

adalah… 

 

A.    

 

 

 

 

 

B.  

 

 

 

 

 

C.  

 

 

 

 

D.  

 

 

 

 

E.  

 

 
 

30. UAN-04-43 

Sebuah kisi yang mempunyai 3000 garis tiap cm, kita 

gunakan untuk menentukan panjang gelombang 

cahaya. Sudut antara garis pusat dan garis orde 1 

adalah 8
o

 (sin 8
o

 = 0,140). Dari hasil di atas, berapakah 

panjang gelombang cahaya tersebut ? 
 

 

31. EBTANAS-06-34 

Seberkas sinar yang mempunyai panjang gelombang 

sebesar 8.350 A° ditujukan secara tegak lurus pada 

sebuah kisi difraksi, jika interferensi maksimum terjadi 

dengan membentuk sudut 30°, berapakah banyak 

goresan pada kisi tersebut setiap cm? 

 

 

32. EBTANAS-87-30 

Dalam peristiwa peruraian cahaya oleh prisma, warna 

ungu dibelokkan paling jauh 

SEBAB 

Indeks bias warna ungu adalah yang terbesar 

 

 

33. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang 

panjang gelombangnya 640 nm. Sebuah layar 

diletakkan 1,5 m dari celah. Jika jarak kedua celah 

0,24 mm maka jarak dua pita terang yang berdekatan 

adalah …. 

a. 4,0 mm c. 8,0 mm e. 9,6 mm 

b. 6,0 mm d. 9,0 mm 

 

 

34. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang 

gelombang 500 nm tegak lurus pada kisi difraksi. 

Jika kisi memiliki 400 garis tiap cm dan sudut 

deviasi sinar 30
0
 maka banyaknya garis terang yang 
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terjadi pada layar adalah …. 

a. 24 c. 26 e. 51 

b. 25 d. 50 

 

35. Sebuah kisi mempunyai konstanta kisi 4 x 10
5

 m-1. 

Terang orde kedua didifraksikan pada sudut 37
0
 

(tan 37
0
 = ¾ ) terhadap normal. Panjang gelombang 

cahaya yang digunakan adalah …. 

a. 5,6 x 10-7
 m c. 7,5 x 10-7

 m e. 8,0 x 10-7
 m 

b. 6,5 x 10-7
 m d. 7,8 x 10-7

 m 

 

 

36. Diketahui jarak dua celah ke layar 1,5 m dan panjang 

gelombang yang digunakan 4 x 10-7
 m. Jarak 

antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Jarak 

antara kedua celah adalah …. 

a. 3 x 10-5
 m c. 1,5 x 10-4

 m     e. 3 x 10-4
 m 

b. 4,5 x 10-5
 m d. 2 x 10-4

 m 

 

 

37. Cahaya monokromatik dari sumber yang jauh datang 

pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3,00 nm. 

Jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama 

sama dengan 1,80 mm. Cahaya tersebut memilik 

panjang gelombang …. 

a. 320 nm c. 550 nm e. 900 nm 

b. 480 nm d. 600 nm 

 

 

38. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang 

gelombang 5 000 A datang tegak lurus pada kisi. 

Jika spektrum orde kedua membentuk sudut deviasi 

30
0
, jumlah garis per cm kisi adalah …. 

a. 2 000 goresan c. 5 000 goresan e. 50 000 goresan 

b. 4 000 goresan d. 20 000 goresan 

 

 

39. Perhatikan gambar di samping! Berkas cahaya 

monokromatik digunakan untuk menyinari secara 

tegak lurus suatu kisi. Berdasakan diagram tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang cahaya 

yang digunakan adalah …. 

a. 400 nm 

b. 480 nm 

c. 500 nm 

d. 540 nm 

e. 600 nm 

 

 

 

 

 

 

 

40. Gambar di samping memperlihatkan difraksi 

oleh celah ganda. Seberkas cahaya dengan 

panjang gelombang 6 000 A didatangkan pada 

celah ganda yang jarak antar celahnya 0,06 

mm. Jarak antar pita terang (P) adalah …. 

a. 8 mm d. 2 mm 

 



DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 

SMA NEGERI 10 PADANG 
Cahaya 

 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Guru :  Arnel Hendri, SPd., M.Si 
Nama Siswa :         ...............................................................  
Kelas :  ...............................................................  
Pertemuan ke :  ...............................................................  
 

b. 6 mm e. 1 mm 

c. 4 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Perhatikan diagram difraksi celah ganda (kisi) 

dengan data berikut ini. Jika panjang gelombang 

berkas cahaya 6000 A dan jarak antar kisi 0,6 mm, 

maka jarak antara terang pusat dengan gelap pertama 

pada layar adalah …. 

 
a. 0,2 mm d. 0,9 mm 

b. 0,4 mm e. 1.2 mm 

c. 0,6 mm 

 

42. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang 

terdiri dari 5 000 goresan tiap cm. Sudut deviasi orde 

kedua adalah 30
0
. Panjang gelombang cahaya 

yang digunakan adalah …. 

a. 2 500 A    c. 5 000 A       e. 7 000 A 

b. 4 000 A    d. 6 000 A 

 

 

43. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang 

gelombang 500 nm tegak lurus pada kisi difraksi. 

Jika kisi memiliki 400 garis tiap cm dan sudut 

deviasi sinar 30
0
, banyaknya garis terang yang terjadi 

pada layar adalah …. 

a. 24            c. 26            e. 51 

b. 25            d. 50 

 

 

44. Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 

garis/cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya 

pada layar yang berjarak 1 m dari kisi. Jika jarak 

antara dua garis terang berturutan pada layar 2,4 cm, 

maka panjang gelombang cahaya yang digunakan 

adalah …. 

a. 400 nm c. 480 nm e. 600 nm 

b. 450 nm d. 560 nm 

 

 

45. Sebuah kisi memiliki 12 500 garis per cm. Seberkas  
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sinar monokromatis datang tegak lurus pada kisi. 

Bila spectrum orde pertama membuat sudut 30
0
 

dengan garis normal pada kisi, maka panjang 

gelombang sinar tersebut (1 A = 10
-10

 m) adalah …. 

a. 4 x 10
-7

 A c. 4 x 10
-3

 A e. 4 x 10
5
 A 

b. 4 x 10
-5

 A d. 4 x 10
3
 A 

 

46. Perhatikan diagram berikut! Seberkas cahaya 

melewati celah sempit dan menghasilkan interferensi 

minimum  orde kedua pada layar. Apabila lebar 

celah 3 x 10-4
 cm (1 Α = 10-10

 m). maka panjang 

gelombang cahaya tersebut adalah …. 

 
a. 3 000 A d. 7 500 A 

b. 4 000 A e. 12 000 A 

c. 6 000 A 

 

 

47. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang 

gelombang 5.000 A (1 Α = 10-10 m) melewati celah 

tunggal menghasilkan pola difraksi orde terang 

pertama seperti gambar. Lebar celahnya adalah …. 

 
a. 0,001 mm 

b. 0,004 mm 

c. 0,012 mm 

d. 0,017 mm 

e. 0,019 mm 

 

 

48. Seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang 

gelombang 6.000 A (1 Α = 10
-10

 m) mengenai 

celah sempit selebar d. Agar pola difraksi orde gelap 

ke-2 terjadi pada sudut 30
0
, besar d adalah …. 

a. 2,4 . 10
-3

 mm c. 0,8 . 10
-3

 mm e. 1,8 . 10
-7

 mm 

b. 1,8 . 10
-3

 mm d. 2,4 . 10
-7

 mm 

 

 

49. Perhatikan gambar di samping! Celah tunggal S 

selebar 0,2 mm disinari berkas cahaya sejajar dengan 

λ = 500 nm (1 nm = 10
-9

 m). Pola difraksi yang 

terjadi ditangkap pada layar yang berjarak 60 cm dari 

celah. Jarak antara garis gelap kedua dan garis terang 
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pusat adalah …. 

 
 

a. 3,0 mm d. 5,8 mm 

b. 3,6 mm e. 6,0 mm 

c. 4,8 mm 

 

50. Pada percobaan Young (celah ganda), 

jika jarak antara dua celahnya dijadikan dua 

kali semula, maka jarak antara dua garis gelap 

yang berurutan menjadi …. 

A. 4 kali semula 

B. 2 kali semula 

C. ½ kali semula 

D. ¼ kali semula 

E. tetap tidak berubah 

 

 

51. Dua celah sempit ysng terpisah pada 

jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Garis terang 

ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang ke-nol 

pada layar yang jaraknya 1 m dari celah. 

Panjang gelombang sinar yang dipakai adalah 

…. 

A. 2,5 x 10−4mm D. 2,5 x 10 −3mm 

B. 5,0 x 10 mm E. 5,0 x 10 mm 

C. 1,5 x 10 mm 

 

 

52. Dalam melakukan percobaan Young, untuk 

memperkecil jarak dua garis terang yang 

berdekatan dapat dilakukan dengan cara : 

(1) memperbesar jarak antar dua celah 

(2) memperbanyak orde garis terang 

(3) mengganti cahaya yang panjang 

gelombangnya lebih kecil 

(4) menjauhkan layar dari celah 

A. jika 1, 2, 3 dan 4 benar 

B. jika 1, 2, 3 benar 

C. *jika 1 dan 3 benar 

D. jika 2 dan 4 benar 

E. jika 4 benar 

 

 

53. Pada percobaan Young, dua celah 

berjarak 1 mm diletakkan pada jarak 1 meter 
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dari sebuah layar. Bila jarak terdekat antara 

pola interferensi garis terang pertama dan garis 

terang kesebelas adalah 4 mm, maka panjang 

gelombang cahaya yang menyinari adalah …. 

A. 1000 Å D. 4000 Å 

B. 2000 Å E. 5000 Å 

C. 3500 Å 

54. Cahaya dengan panjang gelombang 5x10-7m 

datang pada celah kembar Young yang 

jaraknya 2 x 10-4mm. Pola yang terjadi 

ditangkap pada layar yang berada 1 meter dari 

celah kembar. Jarak antara dua buah garis 

terang …cm 

A. 0,10          D. 1,00 

B. 0,25          E. 2,50 

C. 0,50 

 

 

55. Bila cahaya matahari mengenai suatu lapisan 

tipis minyak yang ada di atas permukaan air, 

maka warna-warna yang terlihat timbul karena 

.... 

A. difraksi         D. polarisasi 

B. refraksi         E. reflaksi 

C. interferensi 
 

 

56. Sebuah sinar monkromatik dengan panjang 

gelombang 6000 Å didatangkan vertikal pada 

selaput minyak yang indeks biasnya = 1,2. 

Agar terjadi pelemahan sinar, tebal minimum 

lapisan minyak tersebut 

adalah .... 

A. 15 x 10
-4

 cm D. *25 x 10
-6

 cm 

B. 25 x 10
-4

 cm E. 25 x 10
-7

 cm 

C. 25 x 10
-5

 cm 

 

 

57. Suatu berkas sinar sejajar mengenai tegak lurus 

suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Di belakang 

celah diberi lensa positif dengan jarak titik api 

40 cm. Garis terang pusat (orde nol) dengan 

garis gelap pertama pada layar di bidang titik 

api lensa berjarak 0,56 mm. Panjang 

gelombang sinar adalah 

.... 

A. 6,4 x 10 m  D. 1,6 x 10 m 

B. 5,6 x 10 m  E. 11,2 x 10 m 

C. 4,0 x 10 m 

 

 

58. Seseorang bermata normal (titik dekatnya 25 

cm) menggamati benda dengan mata 

berakomodasi maksimum. Diameter pupil 

matanya 2 mm dan mata peka terhadap cahaya 

550.10–6
 mm. Batas daya urai mata orang itu 
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adalah .... 

A. 0,01 mm D. 1 mm 

B. 0,08 mm E. 2 mm 

C. 0,2 mm 

 

59. Jarak dua lampu adalah 122 cm. Diameter 

pupil mata 1,5 mm dan panjang gelombang 

cahaya lampu 3000 Å. Jarak lampu tersebut ke 

pengamat yang paling jauh supaya lampu 

masih dapat dilihat terpisah adalah .... 

A. 2000 m D. 4000 m 

B. 2500 m E. 5000 m 

C. 3500 m 

 

 

60. Dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin 

mempelajari suatu spectrum cahaya matahari. 

Yang mana diantara warna-warna cahaya 

berikut yang paling lemah dilenturkan …. 

A. biru D. kuning 

B. violet E. merah 

C. hijau 

 

 

61. Sebuah kisi yang mempunyai 2 x 10 garis/cm 

menerima seberkas sinar monokromatis. Sudut 

deviasi garis terang pertama yang dipakai 30°. 

Panjang gelombang sinar monokromatis yang 

digunakan …. 

A. 1000 nm D. 250 √3 nm 

B. 750 nm E. 250 nm 

C. 500 nm 

 

 

62. Cahaya merupakan gelombang transversal. Hal 

ini dibuktikan berdasarkan percobaan yang 

menunjukkan adanya .… 

A. difraksi        D. refraksi 

B. polarisasi     E. refleksi 

C. interferensi 

 

 

63. Jika terjadi polarisasi pada pemantulan 

sinar oleh suatu permukaan batas medium 

tembus cahaya, maka … 

(1) sudut antara berkas sinar jatuh dan 

      berkas sinar pantul 90O
 

(2) sudut pantul 57O
 

(3) sinar sudut jatuh adalah kebalikan 

     dari indeks bias 

(4) sudut antara berkas sinar pantul 

     dan sinar bias 90O
 

Yang benar adalah .... 

A. semua        D. 2 dan 4 

B. 1, 2, dan 3         E. 4 saja 
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C. 1 dan 3 

 

64. Dua buah kristal tourmalin, satu sama 

lain bersilangan dengan sudut 60O. Intensitas 

cahaya mula-mula yang mengenai kristal I 

adalah 20 watt/m
2
. maka intensitas cahaya 

yang keluar dari kristal II adalah … 

A. 10 watt/m
2
 

B. 10√3 watt/m
2
 

C. 5 watt/m
2
 

D. 5√3 watt/m
2
 

E. *2,5 watt/m
2
 

 

 

65. UMPTN 1989 RAYON C 

Dua gelombang cahaya koheren berinteraksi. 

Di tempat-tempat terjadinya sinar yang terang, 

beda sudut fase kedua gelombang tadi sama 

dengan ….( n = 1, 2, 3, …) 

A. 
1

2
 2𝑛 + 1 𝜋 

B.  𝑛 + 1 𝜋 

C.  2𝑛 + 1 𝜋 

D. 2 𝑛 + 1 𝜋 

E. 
1

2
 𝑛 + 1 𝜋 

 

66. Tes ITB 1976 

Dalam percobaan interferensi dua celah 

(percobaan Young) dipakai sinar kuning 

monokromatis, maka pada layar terlihat …. 

A. Garis kuning dan gelap berselang-seling 

dengan garis di tengah kuning 

B. Garis kuning dan gelap berselang-seling 

dengan garis di tengah gelap 

C. Garis berwarna seperti pelangi dengan di 

tengah kuning 

D. Garis berwarna seperti pelangi dengan di 

tengah gelap 

E. Garis terang dan gelap berselang-seling 

dengan garis di tengah putih 

 

 

67. UMPTN 1989 RAYON B 

 
Hasil percobaan Young dengan sinar 

monokromatis dilukiskan seperti terlihat pada 
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gambar. Garis terang pada P terjadi jika PM – 

PL sama dengan …. 

A. 
1

2
𝜆 

B. 𝜆 

C. 
3

2
𝜆 

D. 2𝜆 

E. 
5

2
𝜆 

 

68. PP I IPA Terpadu 1983 

Pada percebaan Young (celah ganda), jika 

jarak antara kedua celah dijadikan dua kali 

semula, maka jarak antara dua garis gelap yang 

berurutan menjadi …. 

A. 4 kali semula 

B. 2 kali semula 

C. 
1

4
 kali semula 

D. 
1

2
 kali semula 

E. Tetap tidak berubah 

 

 

69. PP I 1982 

Suatu berkas cahaya monokromatis setelah 

melalui sepasang celah sempit yang jaraknya 

0,3 mm membentuk pola interferensi pada 

layar yang jaraknya 0,9 m dari celah tadi. 

Bila jarak antara garis gelap kedua terhadap 

pusat pola 3 mm, maka panjang gelombang 

cahaya adalah …. 

A. 1,3 x 10
-7

 m 

B. 2,2 x 10
-7

 m 

C. 3,3 x 10
-7

 m 

D. 6,7 x 10
-7

 m 

E. 10,6 x 10
-7

 m 

 

70. UMPTN 2001 Rayon C 

Suatu cahaya menerangi celah ganda yang 

memiliki jarak antar celah 0,10 cm sedemikian 

sehingga terbentuk pola gelap-terang pada 

layar yang berjarak 60 cm. Ketika pemisahan 

antar pola terang adalah 0,048 cm, maka 

panjang gelombang cahaya yang digunakan 

tersebut adalah …. ( dalam nm) 

A. 200 

B. 300  

C. 400 

D. 600 

E. 800 

 

71. UMPTN 1989 Rayon C 

Dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin 

mengetahui suatu spectrum cahaya matahari. 

Yang mana di antara warna-warna cahaya yang 
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paling kuat dilenturkan …. 

A. Biru 

B. Violet 

C. Hijau 

D. Kuning 

E. merah 

72. UMPTN 1993 Rayon C 

Cahaya suatu sumber melalui dua celah sempit 

yang terpisah 0,1 mm. Jika jarak antara celah 

sempit terhadap layar 100 cm dan jarak antara 

garis gelap pertama dengan garis terang 

pertama adalah 2,95 mm, maka panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah 

….(dalam mm) 

A. 2100 

B. 1080 

C. 590 

D. 480 

E. 440 

 

73. UMPTN 1993 Rayon B 

Sinar monokromatis (panjang gelombang di 

udara λ) yang tiba tegak lurus pada selaput 

tipis (tebal selaput d dan indeks bias untuk 

sinar itu n) dan selaput berrada di udara, maka 

pemantulan itu akan mengalami interferensi 

minimum (gelap) bila d adalah …. 

1. 
𝜆

4𝑛
 

2. 
𝜆

𝑛
 

3. 
3𝜆

4𝑛
 

4. 
𝜆

2𝑛
 

 

74. SIPENMARU 1988 KODE 71 

Sebuah kisi yang memiliki 3000 garis tiap cm 

kita gunakan untuk menentukan panjang 

gelombang cahaya. Sudut antara garis pusat 

dan garis pada orde pertama adalah 8
0
 (Sin 8

0 
= 

0,014). Dari Hasil di atas, panjang gelombang 

cahaya itu ialah …. 

A. 2,70  x 10
-8

 m 

B. 4,63  x 10
-8

 m 

C. 3,70  x 10
-7

 m 

D. 4,25  x 10
-7

 m 

E. *4,67 x 10
-7

 m 

 

 

75. PP I 1981 

Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi 

yang terdiri dari 5000 garis tiap cm. Sudut bias 

orde kedua adalah 30
0
. Maka panjang 

gelombang cahaya yang dipakai adalah …. 

A. 1250 A 

B. 2500 A 

C. 4000 A 

D. *5000 A 

E.   7000 A 

 

 

76. PP I 1980  



DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 

SMA NEGERI 10 PADANG 
Cahaya 

 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Guru :  Arnel Hendri, SPd., M.Si 
Nama Siswa :         ...............................................................  
Kelas :  ...............................................................  
Pertemuan ke :  ...............................................................  
 

Warna biru langit terjadi karena cahaya 

matahari mengalami …. 

A. difraksi 

B. *hamburan 

C. interferensi 

D. pemantulan 

E.   pembiasan 

 

77. PP I 1983 

Suatu berkas sinar sejajar mengenai tegak lurus 

suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Di belakang 

celah diberi lensa positif dengan jarak titik api 

40 cm. Garis terang pusat (orde nol) dengan 

garis gelap pertama pada layar di belakang titik 

api lensa berjarak 0,56 mm. Panjang 

gelombang sinar adalah … 

A. 6,4  x 10
-7

 m 

B. 6,0  x 10
-7

 m 

C. 5,2  x 10
-7

 m 

D. *5,6  x 10
-7

 m 

E. 0,4  x 10
-7

 m 

 

 

78. UN- 2013 Paket 1-22 

Diagram berikut mengambarkan percobaan 

Young, d adalah jarak antar celah, p2 adalah 

garis terang orde kedua. Jika panjang 

gelombang yang digunakan adalah 400 nm ( 1 

nm =10
-9

 m), maka jarak antara dua celah 

adalah …. 

 
A. 1,6  x 10

-1
 mm 

B. 1,6  x 10
-2

 mm 

C. 2,0  x 10
-2

 mm 

D. *1,6  x 10
-3

 mm 

E.  2,0  x 10
-3

 mm 

 

 

79. UN 2012-paket C61-27 

Perhatikan gambar di samping! 

Celah tunggal S selebar 0,2 mm disinari berkas 

cahaya sejajar dengan λ = 500 nm (1 nm =10
-9

 

m). Pola difraksi yang terjadi ditangkap layar 

yang berjarak 60 cm dari celah. Jarak antara 

garis gelap kedua dan garis terang pusat adalah 

… 
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A. 3,0  mm 

B. 3,6  mm 

C. 4,8  mm 

D. 5,8  mm 

E.  6,0  mm 

 

80. UN-2009-22 

Seberkas cahaya jatuh tegah lurus pada kisi 

yang terdiri daeri 5000 goresan tiap cm. Sudut 

deviasi orde kedua adalah 30
0
. Panjang 

gelombang cahaya yang digunakan adalah …. 

A. 

A. 2500 

B. 6000 

C. 4000 

D. 7000 

E.  5000 

 

 

81. Cahaya dan bunyi mempunyai persamaan dan 

perbedaan sebagai berikut :  

1. Keduanya adalah gejala gelombang  

2. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik, 

sedangkan bunyi gelombang mekanik.  

3. Cahaya adalah gelombang transversal, 

sedangkan bunyi gelombang longitudinal  

4. Kecepatan perambatannya sama.  

Pernyatan yang benar adalah....  

A. *1, 2 dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 4 saja 

E.  1, 2, 3, dan 4 

 

 

82. UN-2014-24 

Sebuah kisi difraksi disinari cahaya dengan 

panjang gelombang 5000 A (1A= 10
-10

m). Bila 

sudut bias 30
0
 menghasilkan garis terang orde 

pertama, konstanta kisi yang digunakan 

adalah…. 

A. 1 x 10
-6

 m 

B. 4 x 10
-6

 m 

C. 5 x 10
-6

 m 

D. 4 x 10
-7

 m 

E.  8 x 10
-7

 m 

 
 

 

83. UN-2008-22 

Seorang siswa mengurutkan spectrum gelombang 
elektromagnetik dari energi foton besar ke kecil 
sebagai berikut : 

1.) cahaya tampak 
2.) infra merah 
3.) televisi 
4.) sinar gamma 
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Susunan spectrum yang benar seharusnya adalah… 
A.  (4) > (1) > (2) > (3) 

B. (4) > (1) > (3) > (2) 
C. (1) > (4) > (2) > (3) 

D. (1) > (2) > (4) > (3) 
E.  (1) > (2) > (3) > (4) 

 
 

84. UN-2010-19 

Urutan jenis gelombang elektromagnetik dari 
frekuensi besar ke kecil adalah .... 
A. gelombang radio, infra merah, cahaya 

tampak, sinar x 

B. sinar y, ultra violet, infra merah, 
gelombang mikro 

C. sinar y, infra merah, ultra violet, 
gelombang radio  

D. gelombang mikro, cahaya tampak, ultra 
violet, sinar x 

E. gelombang mikro, cahaya tampak, infra 
merah, sinar x 

 

 

85. UN-2008-24 
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 …. 

A. 400 nm 
B. 450 nm 

C. 500 nm 

D. 560 nm 

E. 600 nm 

 

 

86. UN-2008-22 

Seberkas sinar monokromatis dengan panjang 
gelombang 5.000 A datang tegak lurus pada 
kisi. Jika spektrum orde kedua membentuk 
sudut deviasi 30° maka jumlah garis per cm kisi 
adalah .... 
A. 2 x 103 goresan 

B. 4 x 103 goresan  
C. 5 x 103 goresan  

D. 2 x 104 goresan 

E. 5 x 104 goresan  
 

 

 

87. UN-2010-22 

Perhatikan diagram difraksi celah ganda (kisi) 

dengan data berikut ini. 

 
Jika panjang gelombang berkas cahaya 

6000 A dan jarak antar  celah  0,6 mm, 
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maka jarak antara terang pusat dengan 

gelap pertama pada layar adalah .... 

A.  0,2 mm 

B. 0,4 mm 

C. 0,6 mm 

D. 0,9 mm 

E. 1,2 mm 

 

88. UN-2011-Paket 39-28 

Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 

garis/cm digunakan untuk mendifraksikan 

cahaya pada layar yang berjarak 1 m dari kisi. 

Jika jarak antara dua garis terang berturutan 

pada layar 2,4 cm, maka panjang gelombang 

cahaya yang digunakan adalah.... 

A. 400 nm  

B. 450 nm  

C. 480 nm  

D. 560 nm  

E. 600 nm  

 

 

 


