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A. TEORI TENTANG GELOMBANG CAHAYA 

1. Teori Gelombang Cahaya Oleh CHRISTIAN HUYGEN (1678) 

Prinsip Huygen menyatakan bahwa gelombang cahaya dapat mengalami pemantulan dan 

pembiasan. 

2. THOMAS YOUNG dan AGUSTIN FRESNEL (1733 - 1829) 

Percobaan Young dan Fresnel dengan dua celah menyatakan bahwa cahaya dapat melentur 

dan berinteferensi dan cahaya adalah gelombang transversal. 

3. Percobaan JAMES CLERK MAXWELL (1831 - 1879) 

Maxwell menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, yang dihasilkan oleh 

perubahan medan magnet dan medan listrik. 

4. HEINRICK RUDOLF HERTZ (1857 - 1894) 

Hertz melakukan percobaan untuk membuktikan pernyataan Maxwell bahwa cahaya adalah 

gelombang elektromagnetik yang dapat mangalami pemantulan, pembiasan, interferensi dan 

difraksi serta polarisasi dan membuktikan gelombang elektromagnetik adalah gelombang 

transversal, Hertz juga menghitung frekuensi gelombang radio, satuan frekuensi di ambil dari 

Hertz. 

5. Teori Dan Percobaan MAXPLANCK (1858-1947) Tentang Radiasi dan: 

a. Cahaya adalah paket-paket yang dinamakan kuanta (disebut teori kuantum cahaya) 

b. Kuantum (jamak dari Kuanta) energi cahaya di sebut foton dengan energi foton E = hf,     (f = 

frekuensi cahaya = di berbagai medium tetap) 

c. 


c
f   , c = cepat rambat cahaya,   = panjang gelombang cahaya. 

 

6. Teori ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955) 

Tentang sifat dualisme bahwa cahaya yang memiliki sifat sebagai partikel dan dapat bersifat 

sebagai gelombang elektromagnetik (gejala foto listrik). 

 

B. INTERFERENSI CAHAYA 

Interfrensi cahaya adalah perpaduan dua gelombang cahaya yang koheren (frekunsi sama, selisih 

fase tetap). 

1. Interferensi Celah Ganda Young dan Fresnel 

 
 Gambar 3.1 Inteferensi Celah Ganda Young 



 
 

 

Pada gambar 3.1 percobaan interferensi celah ganda Young dan gambar 3.2 percobaan 

interferensi Fresnel, Pola interferensi yang di hasilkan oleh kedua percobaan tersebut adalah garis-

garis terang dan garis-garis gelap pada layar yang silih berganti. Garis terang terjadi jika kedua 

sumber cahaya mengalami interferensi yang saling menguatkan atau interferensi maksimum. 

Adapun garis gelap terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling 

melemahkan atau interferensi minimum. 

Persamaan interferensi maksimum: 

∆𝑥 = 𝑛𝜆  

∆𝑥 = 𝑑 sin 𝜃 , 𝜃 ≪, maka sin 𝜃 = tan𝜃 =
𝑦𝑡𝑛

𝐿
 

∆𝑥 = 𝑑 
𝑦𝑡𝑛

𝐿
= 𝑛𝜆  

𝑦𝑡𝑛 =  
𝑛𝜆𝐿

𝑑
   ................................................................................................................................ 3.1 

Jarak antara dua terang yang berdekatan adalah : 

Δ𝑦 = 𝑦𝑡 𝑛+1 − 𝑦𝑡𝑛 =
 𝑛+1 𝜆𝐿

𝑑
−

𝑛𝜆𝐿

𝑑
=

𝜆𝐿

𝑑
  

Δ𝑦 =
𝜆𝐿

𝑑
   .................................................................................................................................. 3.2 

Persamaan interferensi minimum: 

∆𝑥 =  𝑛 −
1

2
 𝜆 =  2𝑛 − 1 

1

2
𝜆  

∆𝑥 = 𝑑 sin 𝜃 , 𝜃 ≪, maka sin 𝜃 = tan𝜃 =
𝑦𝑔𝑛

𝐿
 

∆𝑥 = 𝑑 
𝑦𝑔𝑛

𝐿
=  2𝑛 − 1 

1

2
𝜆   

𝑦𝑔𝑛 =   2𝑛 − 1 
𝜆L 

2𝑑
  ................................................................................................................... 3.3 

Jarak antara dua gelap berdekatan adalah : 

Δ𝑦 = 𝑦𝑔 𝑛+1 − 𝑦𝑔𝑛 =
 2 𝑛+1 −1 𝜆𝐿

2𝑑
−  2𝑛 − 1 

𝜆L 

2𝑑
=

𝜆𝐿

𝑑
  

Δ𝑦 =
𝜆𝐿

𝑑
   ............................................................................................................... 3.4 

Jarak antara gelap dan terang yang berdekatan adalah : 

Δ𝑦 = 𝑦𝑡𝑛 − 𝑦𝑔𝑛 =
𝑛𝜆𝐿

𝑑
−  2𝑛 − 1 

𝜆L 

2𝑑
=

𝜆𝐿

2𝑑
  

Δ𝑦 =
𝜆𝐿

2𝑑
 ..................................................................................................................................... 3.5 

                                                                  
Dengan:           

   

𝑦𝑡𝑛   = Jarak antara terang pusat dengan terang ke-n. 

𝑦𝑔𝑛  = Jarak antara terang pusat dengan gelap ke-n. 

Δ𝑦 = Jarak antara dua terang berdekatan atau jarak antara dua gelap berdekatan atau jarak antara 

terang dan gelap berdekatan. 

Gambar 3.2.  Interferensi Fresnel 



𝜆 = Panjang gelombang.   

L  = Jarak antara celah dengan layar. 

d  = Jarak antar celah. 

 n = Orde interferensi (n = 1,2,3, …) 

 

Contoh 3.1 Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan interferensi celah ganda young. 

Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5.000 Å melewati celah ganda yang 

terpisah pada jarak 2 mm. Jika jarak celah ke layar 1 m, tentukanlah jarak terang pusat dengan 

garis terang orde ketiga pada layar. 

Penyelesaian : 

Diketahui: d = 2 mm = 2 x 10
-3

 m; L = 1 m;  = 5.000 Å = 5 x 10
-7

 m dan n = 3. 

Ditanya : 𝑦𝑡3  = ? 

Jawab: 

𝑦𝑡𝑛 =  
𝑛𝜆𝐿

𝑑
  

𝑦𝑡3 =  
3∗5 ∗ 10−7∗1

2 ∗ 10−3 𝑚 = 7,5 ∗ 10−7+3𝑚 = 7,5 ∗ 10−4𝑚 = 0,75 ∗ 10−3𝑚 == 0,75𝑚𝑚  
           Jadi, jarak garis terang pusat ke garis terang orde ketiga adalah sebesar 0,75 mm. 

 

2. Interferensi Oleh Lapisan Tipis 

Amatilah oleh anda pantulan cahaya matahari oleh lapisan minyak di atas permukaan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selisih yang dilalui oleh cahaya adalah : 

Δ𝑥 = 𝑛 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 − 𝐴𝐷  

sin𝜃 = 𝑛 sin 𝛽  

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 =
𝑑

cos 𝛽
 , 𝐴𝐷 = 2𝐴𝐵 sin 𝛽 sin 𝜃 = 2

𝑑

cos 𝛽
sin 𝛽 sin 𝜃 = 2

𝑑

cos 𝛽
sin 𝛽 𝑛 sin 𝛽  

 

Interferensi maksimum sinar pantul pada lapisan tipis akan memenuhi persamaan berikut 

Sinar pantul dan sinar bias dari lapisan tipis berlawanan fase. 

Δ𝑥 = 𝑛 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 − 𝐴𝐷  

Δ𝑥 = 𝑛  
𝑑

cos 𝛽
+

𝑑

cos 𝛽
 − 2

𝑑

cos 𝛽
sin𝛽 𝑛 sin𝛽 =

2𝑛𝑑

cos 𝛽
 1 − sin2 𝛽 =

2𝑛𝑑

cos 𝛽
cos2 𝛽 = 2𝑛𝑑 cos𝛽    

Δ𝑥 =  𝑚 −
1

2
 𝜆  

2𝑛𝑑 cos𝛽 =  𝑚 −
1

2
 𝜆  ............................................................................................................. 3.6 

Dengan:      n =  Indeks bias lapisan tipis 

 d =  Tebal lapisan 

 β =  Sudut bias 

 m =  Orde interferensi ( 1, 2, 3, …) 

 =  Panjang gelombang sinar 

 

Persamaan interferensi minimum. 

Gambar 3.4  Interferensi cahaya karena lapisan sabun Gambar 3.3 Geometris pada lapisan tipis 

 



Sinar pantul dan sinar bias dari lapisan tipis sefase. 

Δ𝑥 = 𝑚𝜆  

2𝑛𝑑 cos𝛽 = 𝑚𝜆  ....................................................................................................................... 3.7 

  

Contoh 3.2 Menentukan salah satu besaran yang terkait interferensi oleh lapisan tipis. 

Tentukanlah panjang gelombang sinar yang digunakan, jika terjadi interferensi minimum orde 

2 pada lapisan tipis di udara dengan ketebalan µm, sudut bias 600, dan indeks bias lapisan 1,5. 

Penyelesaian : 

Diketahui: n = 1,5 ; d = 10
-6 m ; r = 600; m = 2. 

Ditanya : λ = …? 

Jawab : 

2𝑛𝑑 cos𝛽 = 𝑚𝜆  

2.1,5. 10
-6

. (cos600) = 2 

3. 10
-6

. 
1

2
 m= 2 

   = 0,75 x 10
-6

 m= 750 10
-9

 m= 750 nm  

Jadi, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 750 nm. 

 

C. DIFRAKSI CAHAYA 

Peristiwa yang sama terjadi jika cahaya di lewatkan pada sebuah celah yang sempit sehingga 

gelombang cahaya itu akan mengalami lenturan. Peristiwa lenturan ini di sebut difraksi. Selain di 

sebabkan oleh kisi. Kisi adalah sebuah penghalang yang terdiri atas banyak celah sempit. Jumlah 

celah dalam kisi dapat mencapai ribuan pada daerah selebar 1cm. 

1. Difraksi Celah Tunggal 

Pola difraksi yang di sebabkan oleh celah tunggal dapat di jelaskan oleh Christian Huygens 

(1629 – 1695).  

Perhatikan gambar berikut ini: 

Beda lintasan ke titik P adalah 
𝑑

2
sin 𝜃 

dengan θadalah sudut antara garis tegak lurus 
terhadap celah dan garis dari pusat celah ke P. 

Apabila beda lintasan yang terjadi adalah 
1

2
𝜆, maka 

kedua cahaya (Gambar 3.5) akan saling
memperlemah dan menyebabkan terjadinya 
interferensi minimum sehingga pada layar terbentuk 
pola gelap. 
 

𝑑

2
sin𝜃 = 𝑚

1

2
𝜆  

 

𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  ............................................................................................................................ 3.8 
 

Persamaan pola difraksi maksimum dapat di tuliskan menjadi: 

𝑑 sin 𝜃 =  𝑚 +
1

2
 𝜆   ................................................................................................................. 3.9 

Dengan:     d  =   lebar celah 

                   m =   1, 2, 3, … 

 Contoh 3.3 Menentukan salah satu besaran yang terkait difraksi pada celah tunggal. 

Dengan menggunakan penghalang celah tunggal, pada layar tampak pola difraksi. Garis 

terang pusat dan garis gelap keempat membentuk sudut 300 terhadap garis normal. Jika cahaya 

yang digunakan memiliki panjang gelombang 6.000 Å, tentukanlah lebar celah yang digunakan. 

  

Penyelesaian : 

Gambar 3.5.  Difraksi celah Tunggal 



Diketahui:  = 30º ; m = 4 ; dan  = 6.000. Å = 6.000.10
-10

 m = 6. 10
-7

 m. 

Ditanya : d = …? 

Jawab : 

𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  

𝑑 sin 30𝑜 = 4.  6. 10−7  m  

𝑑 ∗
1

2
= 4 ∗  6. 10−7  m  

d = 48*10
-7

 m = 4,8 m. 

 

2. Difraksi Pada Kisi 

 Jika seberkas cahaya monokromatis di lewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada 

layar berupa garis terang dan garis gelap yang silih berganti. Pola difraksi yang dihasilkan oleh 

kisi jauh lebih tajam dibandingkan pola interferensi celah ganda yang ditunjukkan oleh Young. 

Dengan memperbanyak celah dapat mempertajam geris gelap dan terang. Jika N menyatakan 

banyaknya garis/goresan (celah) per satuan panjang, maka : 

 

 𝑑 =
1

𝑁
  ............................................. 3.10 

 

Difraksi maksimum pada kisi 

menjadi seperti berikut: 

 

𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆   ................................. 3.11 

 

N = banyak garis per satuan panjang 

m = orde dari difraksi 

d  = jarak antar celah atau tetapan kisi. 

 

 

 

Untuk mendapatkan pola difraksi minimumnya, yaitu garis-garis gelap, bentuk persamaan untuk 

pola interferensi minimum dua celah adalah: 

𝑑 sin𝜃 =  𝑚 −
1

2
 𝜆   ............................................................................................................... 3.12 

 

Contoh 3.4 Menentukan salah satu besaran yang terkait kisi difraksi. 

Sebuah kisi memiliki 10.000 celah garis per cm. Pada kisi dilewatkan cahaya tegak lurus 

dengan panjang gelombang . Garis terang difraksi maksimum orde pertama membentuk sudut 

300 terhadap garis normal. Tentukanlah . 

 Jawab: 

Diketahui: cm
N

d
000.10

11
  =  10-6 m ; sin 30º = 

1

2
;  dan m = 1 

Ditanya : λ = ….? 

Jawab: 

 

𝑑 sin𝜃 = 𝑚𝜆  

10-6 . 
1

2
 m = (1)    = 0,5 x 10-6 m = 5.10

-7
 m =  500.10

-9
 m = 500 nm  

Jadi, panjang gelombang cahaya yang digunakan 500 nm. 

 

D. POLARISASI CAHAYA 

Gelombang yang dapat mengalami polarisasi hanyalah gelombang transversal. Gelombang 

transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus arah perambatannya. Terpolarisasi 

atau terkutub artinya memiliki satu arah getar tertentu saja. Polarisasi yang terjadi pada satu arah 

disebut polarisasi linear. 

 

Gambar 3.6  Kisi difraksi 



 

1. Polarisasi karena pemantulan dan pembiasan 

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan para ilmuwan Fisika menunjukkan bahwa 

polarisasi karena pemantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang dipantulkan 

dengan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90
o
. Di mana cahaya yang 

dipantulkan merupakan cahaya yang terpolarisasi sempurna, sedangkan sinar bias merupakan 

sinar terpolarisasi sebagian. Sudut datang sinar yang dapat menimbulkan cahaya yang dipantulkan 

dengan cahaya yang dibiaskan merupakan sinar yang terpolarisasi. Sudut datang seperti ini 

dinamakan sudut polarisasi (θ) atau sudut Brewster. Pada saat sinar pantul dan sinar bias saling 

tegak lurus (membentuk sudut 90
o
) akan berlaku ketentuan bahwa : 𝜃 + 𝛽 = 90𝑜  atau                

𝛽 = 90𝑜 − 𝜃. 

 

 

 

Menurut hukum Snellius, 

n1sin 𝜃 = n2sin𝛽, dengan 𝜃 + 𝛽 = 90𝑜  atau 

𝛽 = 90𝑜 − 𝜃  

Selanjutnya, menurut hukum Snellius, dapat 

dituliskan: 

n1sin 𝜃 = n2sin𝛽   ......................................... 3.13 

n1sin 𝜃 = n2sin 90𝑜 − 𝜃    

n1sin 𝜃 = n2 cos 𝜃  
n2

n1
= tan θ  ........................................... 3.14 

 

 

Jika n1 = 1 dan n2 = n, maka : 

n = tanθ    .............................................................................................................................. 3.15 

θ =  sudut polarisasi 

r =  sudut bias 

n1 = indeks bias medium 1 

n2 =  indeks bias medium 2                                

Sudut θ disebut juga sudut Brewster, yaitu sudut datang pada saat sinar bias dan sinar pantul 

membentuk sudut 90°.                                                                     

Sinar pantul terpolarisasi linear, sedangkan sinar bias mengalami polarisasi sebagian. 

 

Contoh 3.5  Menentukan besaran yang terkait polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. 

Seberkas sinar datang pada permukaan zat cair yang memiliki indeks bias  
3

4
 . Jika indeks bias 

udara = 1,tentukan besarnya sudut Brewster. 

Penyelesaian : 

Diketahui:  𝑛1 = 1 ; dan 𝑛2 =  
4

3
 

Ditanya : θ = …? 

 
n2

n1
= tan θ   

4

3

1
= tan θ  

tan θ =
4

3
           

𝜃 = 53𝑜   

Gambar 3.7  Polarisasi karena 

pemantulan dan pembiasan 



Jadi, sudut Brewster-nya adalah 53° 

 

2. Polarisasi karena bias kembar 

Bias ganda merupakan sifat yang dimiliki beberapa 

Kristal tertentu (terutama kalsit) untuk membentuk dua sinar 

bias dari suatu sinar datang tunggal. Sinar bias (ordinary ray) 

mengikuti hukum-hukum pembiasan normal. Sinar bias lain, 

yang dinamakan sinar luar biasa (extraordinary ray), 

mengikuti hukum yang berbeda. Kedua sinar tersebut 

bergerak dengan kelajuan yang sama, di mana cahaya sinar 

biasa terpolarisasi tegak lurus terhadap cahaya sinar luar 

biasa. 

 

 

3. Polarisasi karena absorbsi selektif 

Polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang cahaya dan 

hanya melewatkan salah satu bidang getar. Seberkas sinar yang telah melewati Polaroid hanya 

akan memiliki satu bidang getar saja sehingga sinar yang telah melewati polaroid  adalah sinar 

yang terpolarisasi. Peristiwa polarisasi ini disebut polarisasi karena absorbsi selektif. Polaroid 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk pelindung pada kacamata dari 

sinar matahari (kacamata sun glasses) dan polaroid untuk kamera. 

 Gambar 3.5 menujukkan susunan dua keping Polaroid keping Polaroid yang pertama 

disebut polarisator, sedangkan keeping Polaroid yang kedua disebut analisator. 

 

a) Polarisator dan analisator dipasang 

sejajar. Cahaya yang diteruskan 

sampai dibelakang analisator akan 

terpolarisasi linear. 

b) Polarisator dan analisator di pasang 

bersilang. Cahaya tidak akan 

diteruskan sampai di belakang 

analisator. 

Secara umum, intensitas yang 

melewati analisator di nyatakan 

dengan persamaan: 

 

 𝐼2 =
𝐼0

2
cos2 𝜃   ............. 3.16 

Dengan I adalah intensitas 

cahaya yang lewat analisator,adalah 

inensitas awal cahaya  sebelum 

masuk polarisator dalam  adalah 

sudut antara arah polarisasi  

polarisator dan arah polarisasi 

analisator.  

 

Contoh 3.6.  Menentukan salah satu besaran yang terkait polarisasi karena absorbs selektif.  

Seberkas cahaya alamiah dilewatkan pada dua keeping kaca Polaroid yang arah polarisasi satu 

sama lain membentuk sudur 60°. Jika intensitas cahaya alamiahnya 100 Wcm-2, tentukanlah 

intensitas cahaya yang telah melewati kedua kaca Polaroid itu. 

Jawab: 

Diketahui: = 60° ; dan I0 = 100 Wcm-2 

Ditanya : I2 = …? 

Jawab :  

Gambar 3.9  Polarisasi karena absorbsi selektif 

Gambar 3.8  Bias kembar 



Dengan menggunakan Persamaan 3-16, diperoleh. 

𝐼2 =
𝐼0

2
cos2 𝜃  

𝐼2 =
100

2
cos2 60𝑜𝑊 𝑐𝑚 −2 =

100

2
 

1

2
 

2
𝑊 𝑐𝑚 −2  

 

𝐼2 =
100

8
𝑊 𝑐𝑚 −2 = 12,5 𝑊 𝑐𝑚 −2  

Jadi, intensitas cahaya yang dilewatkan adalah 12,5 Wcm-2. 

 

4. Polarisasi karena hamburan 

Polarisasi cahaya karena peristiwa hamburan dapat 

terjadi pada peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh 

partikel-partikel debu di atmosfer yang menyelubungi Bumi. 

Cahaya matahari yang terhambur oleh partikel debu dapat 

terpolarisasi. Itulah sebabnya pada hari yang cerah langit 

kelihatan berwarna biru. Hal itu disebabkan oleh warna cahaya 

biru dihamburkan paling efektif dibandingkan dengan cahaya-

cahaya warna yang lainnya. 
 

E. DISPERSI CAHAYA 

menggambarkanseberkas cahaya yang melewati sebuah prisma. Gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa berkas sinar tersebut dalam prisma mengalami dua kali pembiasan sehingga 

antara berkas sinar masuk ke prisma dan berkas sinar keluar dari prisma tidak lagi sejajar. Sudut yang 

dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut sudut deviasi 

diberi lambing  𝛿 

 

Perhatikan gambar 3.11!. 

Seberkas cahaya merah (monokromatis) 

melewati prisma segitiga. Untuk segiempat 

ABCF: maka   𝛽+ <  𝐴𝐵𝐶 = 180𝑜   . Pada 

segitiga ABC, r1 + i 2 + < ABC = 180
o
, 

sehingga diperoleh : 

𝛽+ <  𝐴𝐵𝐶 = 𝑟1 + 𝑖2+ <  𝐴𝐵𝐶  

𝛽 = 𝑟1 + 𝑖2   ........................................... 3.17 

Pada segitiga ACD, terdapat hubungan < 𝐶𝐴𝐷+< 𝐴𝐶𝐷+< 𝐴𝐷𝐶 = 180O , dimana < 𝐶𝐴𝐷 =

𝑖1 − 𝑟1 dan < 𝐴𝐶𝐷 = 𝑟2 − 𝑖2, sehingga 𝑖1 − 𝑟1 + 𝑟2 − 𝑖2+< 𝐴𝐷𝐶 = 180O ,  

< 𝐴𝐷𝐶 = 180O +  𝑖2 + 𝑟1 −  𝑖1 + 𝑟2 . 

Besar sudut deviasi adalah : 

𝛿 = 180O−< 𝐴𝐷𝐶   

𝛿 = 180O −  180O +  𝑖2 + 𝑟1 −  𝑖1 + 𝑟2    

𝛿 =  𝑟2 + 𝑖1 −  𝑖2 + 𝑟1   

𝛿 =  𝑟2 + 𝑖1 − 𝛽  ................................................................................................................. 3.18 

Jika i1 = r2 atau  i2= r1, maka diperoleh deviasi minimum  𝛿𝑚   sebagai berikut: 

𝛿𝑚 = 2𝑖1 − 𝛽 , 𝑖1 =
 𝛿𝑚 +𝛽

2
  dan  𝛽 = 𝑟1 + 𝑖2 , 𝛽 = 2𝑟1, 𝑟1 =

𝛽

2
 

Gambar 3.10  Hamburan 

Gambar 3.11  Pembiasan pada 

prisma segitiga 



Menurut Snellius tentang pembiasan : 

𝑛1 sin 𝑖1 = 𝑛2 sin 𝑟1  

sin 𝑖1

sin 𝑟1
=

𝑛2

𝑛1
  

sin  
 𝛿𝑚 +𝛽

2
 

sin  
𝛽

2
 

=
𝑛2

𝑛1
  

𝑛1sin 
 𝛿𝑚 +𝛽

2
 = 𝑛2sin  

𝛽

2
   ........................................................................ 3.19 

Untuk sudut pembias yang sangat kecil  𝛽 ≤ 15𝑜  akan berlaku persamaan: 

𝑛1sin 
 𝛿𝑚 +𝛽

2
 = 𝑛2sin  

𝛽

2
   

𝑛1  
 𝛿𝑚 +𝛽

2
 = 𝑛2  

𝛽

2
   

 𝛿𝑚 =  
𝑛2

𝑛1
− 1 𝛽  ........................................................................................................ 3.20 

Dengan: 

δm =  sudut deviasi minimum 

β =  sudut pembiasan prisma(sudut puncak) 
n

2 =  indeks bias prisma 

n
1 =  indeks bias medium 

Indeks bias medium (n
1
) untuk udara adalah 1 dan indeks bias prisma (n) sehingga : 

 

 𝛿𝑚 =  𝑛 − 1 𝛽  ............................................................................................................... 3.21         
Selain mengalami deviasi atau pembelokan,cahaya polikromatis juga terurai menjadi komponen-

komponen warna cahaya. Komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila 

dan ungu. Peristiwa penguraian warna cahaya menjadi komponen-komponen disebut dispersi 

cahaya. 

LATIHAN 
A. Kerjakanlah pada buku latihan ! 

1. Sebuah celah ganda memiliki jarak antar celah 5 mm. Dibelakang celah dengan jarak 2 m 

ditempatkan sebuah layar. Celah disinari sinar monokromatis dengan panjang gelombang 475nm. 

Berapakah jarak garis terang orde keempat dan orde kedua sinar pada layar? 

2. Seberkas cahaya melewati dua celah  sempit yang satu sama lain berjarak 4 mm. jarak celah ke layar 

1 m dan jarak antara dua garis terang pada layar 1,5 x 10-2 cm. Berapakah panjang gelombang 

cahaya yang digunakan? 

3. Suatu lapisan minyak di atas permukaan air memantulkan warna merah. Hal ini berarti warna biru 

mengalami interferensi minimum dan hilang dari spectrum. Jika indeks bias minyak sama dengan 

1,25, sedangkan panjang gelombang warna biru 5.000 A, tentukanlah tebal minimum lapisan minyak 

tersebut. 

4. Sudut garis terang orde dua dari difraksi oleh kisi dengan celah 6.250 Å garis per cm adalah 53°. 

Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? 

5. Difraksi orde ke dua yang dihasilkan oleh kisi membentuk sudut deviasi 30°. Jika panjang 

gelombang cahaya yang digunakan 6.400Å. Tentukan jarak antara celah pada kisi tersebut? 
 

 
 



 
  

A. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar !

1. PP I 1980 

Pada suatu percobaan Young dipergunakan 

cahaya hijau. Apakah yang dapat dilakukan 

untuk memperbesar jarak antara dua celah 

garis terang yang berdekatan pada layar? 

1) Menjauhkan layar dari kedua celah 

2) Mengganti cahaya hijau menjadi cahaya 

kuning 

3) Memperkecil jarak antara kedua celah 

4) Mengganti cahaya hijau menjadi cahaya 

merah 

Pernyataan yang benar adalah ……. 

a. 1,2 dan 3            d. 4 saja 

b. 1 dan 3                       e.1, 2, 3, dan 4 

c. 2 dan 4 

 

2. UMPTN 2001 Rayon C 
Suatu cahaya menerangi celah ganda yang 

memiliki jarak antara celah 0,10 cm demikian 

hingga terbentuk pola gelap-terang pada layar 

yang berjarak 60 cm. ketika pemisahan 

antarpola terang adalah 0,048 cm, maka 

panjang gelombang cahaya yang digunakan 

tersebut adalah….(dalam nm) 

a. 200         c.  400           e. 800 

b. 300        d.  600  

3. Cahaya suatu sumber melalui dua celah 

sempit yang terpisah 0,1 mm. jika jarak antara 

dua 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  c. 590  e. 440  

b. 1080  d.480  

 

4. UMPTN 1992 Rayon A 

Untuk menentukan panjang gelombang sinar 

monokromatik digunakan percobaan young 

yang data-datanya sebagai berikut: jarak 

antara kedua celahnya = 0,3 mm, jarak antara 

celah ke layar = 50 cm dan jarak antara garis 

gelap ke-2 dengan garis gelap ke-3 pada layar 

= 1 mm. Panjang gelombang sinar 

monokromatik adalah…. 

a. 400 nm            d. 580 nm         

b. 480 nm   e. 600 nm 

c. 500 nm             

 

5. PP I 1980 

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. Dispresi  e. Refleksi 

c. Interverensi 

 

6. UMPTN 1993 Rayon B 

Sinar monokhromatik (panjang gelombang di 

udara ) yang tiba tegak lurus pada selaput 

tipis (tebal selaput d dan indeks bias untuk 

sinar itu n) dan selaput berada di udara,maka 

pemantulan sinar itu akan mengalami 

interferensi minimum (gelap) bila d adalah…. 

1) /4n 

2) /n 

3) 3/4n 

4) /2n 

Pernyataan yang benar adalah …… 

a. 1, 2, dan 3  d. 1 saja  

b. 1 dan 3   e. 1, 2, 3, dan 4 

c. 1 dan 4 

 

7. PP I 1983 

Suatu bekas sinar sejajar mengenai tegak 

lurus suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Di 

belakang celah diberi lensa posotif 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 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 

 

8. UMPTN 1997 Rayon A 

Jika cahaya putih dilewatkan pada sebuah kisi 

difraksi maka akan dihasilkan tiga orde 

pertama sprektrum pada layar. Warna 

spektrum pusat tersebut adalah…. 

a. Putih                  d. Merah dan violet                

b. Ungu                 e. Hijau 

c. Merah 

 

9. PP I 1980 

Warna biru langit terjadi karena cahaya mata 

hari mengalami…. 

UJI KOMPETENSI 3 



a. Difraksi   d. Pemantulan  

b. Hamburan   e. Pembiasan  

c. Interferensi 

 

10. PP I 1982 

Seberkas sinar monokromatik dengan panjang 

gelombang 5 x 10-7 m datang tegak lurus 

pada kisi. Jika sperktrum orde kedua mebuat 

sudut 30° dengan garis normal pada kisi maka 

jumlah garis per cm kisi adalah…. 

a. 2 x10³    c. 5 x10³  e. 5 x10³   

b. 4 x10³    d. 2 x10³ 

 

11. 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° (sin 8° 

=0,140). Dari hasil di atas,panjang gelombang 

cahaya itu ialah.. 

a. 2,70 x 10-8 m           d. 4,25 x 10-7 m  

b. 4,63 x 10-8 m           e. *4,67 x 10-7 m  

c. 3,70 x 10-7 m 

 

12. PP I 1981 

Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi 

yang terdiri dari 5000 garis tiap cm.sudut bias 

orde kedua 30°. Maka panjang gelombang 

cahaya yang dipakai adalah…. 

a. 1250 A          c. 4000 A         e. 7000 A   

b. 2500 A          d. 5000 A 

 

13. PP I 1983 

Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat: 

1) Refleksi 

2) Refraksi 

3) Absorpsi selektif 

4) Hamburan 

  Pernyataan yang benar adalah … 

a. 1,2, dan 3       d. 1 saja 

b. 3   e. 1,2,3, dan 4  

c. 4 

14. SIPENMARU 1984 

Cahaya yang tidak terpolarisasi dapat 

dijadikan cahaya terpolarisasi dengan…. 

1) Pemantulan 

2) Bias kembar 

3) Absorpsi selektif 

4) Interferesi 

 Pernyataan yang benar adalah …. 

a. 1,2, dan 3       c. 4           e. 1,2,3, dan 4 

b. 3          d. 1 saja  

 

15. PP I 1981 

Jika analisator dan polarisator membuat sudut 

α, maka intensitas sinar yang diteruskan 

sebanding dengan…. 

a. tg²α  c. cos²α e. sin α   

b. sin²α  d. tg α  

 

16. Dua gelombang cahaya koheren 

berinterferensi.  Di tempat-tempat terjadinya 

sinar yang terang, beda fase kedua gelombang 

tadi adalah….. 

a. ½ (2n + 1)π  d. 2 (n + 1) π  

b. (n + 1)π  e. ½ (n + 1)π 

c. (2n + 1) π 

 

17. Suatu berkas cahaya monokromatis setelah 

melalui sepasang celah yang 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  d. *6,7 x 10
-7

 m  

b. 2,2 x 10
-7

 m  e. 10,6 x 10
-7

 m 

c. 3,3 x 10
-7

 m 

 

18. Suatu cahaya menerangi celah ganda yang 

memiliki jarak antara celah 0,10 cm 

sedemikian hingga 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……..nm 

a. 200  c. 400     e.* 800 

b. 300  d. 600    

 

19. Cahaya suatu sumber melalui dua celah 

sempit yang terpisah 0,1 mm.  Jika jarak 

antara dua 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……mm 

a. 2100  c. 590     e. 440 

b. 1080  d. 480    

 

20. Dua celah yang berjarak 1 mm, disinari 

cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 

x 10
-7

 m.  Garis gelap terang dapat diamati 

pada layar yang berjarak 1 m dari celah.  Jarak 

antara garis gelap ketiga dan terang kelima 

adalah……….mm 

a. 0,85  c. 2,55   e. 4,87  

b. 1,62  d. 3,25 

 

 



21. 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 

 

22. 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
o
 maka banyaknya garis terang 

yang terjadi pada layar adalah …. 

a. 24                     c. 26                    e. 51 
b. 25                     d. 50 

 

23. Sebuah kisi mempunyai konstanta kisi 4 x 10
5
 m

-1
. 

Terang orde kedua didifraksikan pada sudut 
37

o
(tan 37

o
 = 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 

 

24. 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 

 

25. 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 
 

26. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang 

gelombang 5 000 A datang tegak lurus pada kisi. 

Jika spektrum orde kedua membentuk sudut 
deviasi 30

o
, jumlah garis per cm kisi adalah …. 

a. 2 000 goresan         d. 20 000 goresan 

b. 4 000 goresan         e. 50 000 goresan  

c. 5 000 goresan 

 

27. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus ada kisi 

yang terdiri dari 5.000 goresan tiap cm, sudut 

deviasi orde kedua adalah 30
o
, panjang 

gelombang cahaya yang digunakan        

adalah … Å. 
A. 2.500 

B. 4.000 

C. 5.000 

D. 6.000 

E. 7.000 

UN-2009-22 

 

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 yang 

berurutan 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 

UN-2011-Paket 12-38 

 
29. 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
o
, 

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 

 

30. Perhatikan gambar di bawah! 

 
Celah tunggal S selebar 0,2 mm disinari 

berkas cahaya sejajar dengan λ = 500 nm 

(1nm=10
-9

m). Pola difraksi yang terjadi 

ditangkap pada layar yang berjarak 60 cm dari 

celah. Jarak antara garis gelap kedua dan garis 

terang pusat adalah …. 
A. 3,0 mm 

B. 3,6 mm 
C. 4,8 mm 

D. 5,8 mm 

E. 6,0 mm 

UN-2012-C61-27 

 

31. Diagram di bawah menggambarkan 

percobaan Young. 

 

 
 

Jika d adalah jarak antara dua celah, L adalah 

jarak celah ke layar dan P2 adalah jarak garis 

terang ke 2 dari terang pusat, maka panjang 

gelombang cahaya yang digunakan (1Å = 10
-

10
 m) adalah …. 

A. 3000 Å 
B. 4000 Å 

C. 5000 Å 

D. 5500 Å 
E. 6000 Å 

UN-2013-55-23 

 



32. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang 

gelombang 500 nm (1n = nano = 10
-9

) datang 

tegak lurus pada kisi. Jika terang keempat 

membentuk sudut deviasi 30
0
, jumlah garis 

per cm kisi adalah …. 
A. 3000  

B. 2500 
C. 1250 

D. 1000 

E. 250 

UN-2014-01-24 

 

33. Berkas cahaya dengan panjang gelombang 

500 nm (1n = nano = 10
-9

) datang tegak lurus 

pada kisi yang berada pada jarak 80 cm dari 

layar. Pola interferensi yang terbentuk pada 

layar diukur, ternyata jarak antara dua terang 

berdekatan adalah 10 mm. Banyaknya garis 

tiap cm kisi adalah …. 
A. 500 

B. 400 

C. 250 

D. 200 

E. 125 

UN-2014-02-24 

 

34. Seberkas cahaya monokromatik dengan 

panjang gelombang 5 x 10
-7

 m mengenai kisi 

yang terdiri N garis/mm. Jika sudut deviasi 

orde pertama sebesar 30
o
, maka nilai N  

adalah …. 
A. 1000 garis/mm 

B. 500 garis/mm 
C. 100 garis/mm 

D. 50 garis/mm 

E. 10 garis/mm 

UN-2015-01-17 

 

35. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan 

pada dua celah sempit, sehingga terjadi 

interferensi yang dapat terlihat di layar. Dari 

pernyataan berikut: 

(1) semakin dekat jarak layar ke celah 

semakin jauh jarak antar pita 

(2) semakin dekat jarak layar ke celah 

semakin dekat jarak antar pita 

(3) semakin jauh dari terang pusat intensitas 

semakin kecil 

(4) semakin jauh dari terang pusat intensitas 

semakin besar 

 

Pernyataan yang benar adalah …. 
A. (3) dan (4) 

B. (2) dan (4) 
C. (2) dan (3) 

D. (1) dan (4) 

E. (1) dan (3) 
 

UN-2015-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL – SOAL MID SEMESTER 

 

 

1. Sebuah gelombang menjalar ke arah kanan 

dengan persamaan y = 4 sin (x-t), dengan y 

dan x dalam cm dan t dalam detik, maka: 

1) Amplitudonya 4 cm 

2) Panjang gelombangnya 1 cm 

3) Frekuensi sudutnya 1 rad/s 

4) Laju rambatnya 1 m/s 

Pernyataan yang benar adalah... 

a. 1 dan 2        c. 1 dan 3            e. 2 dan 3 

b. 2 dan 4        d. 1,2 dan 4   
 

2. Suatu gelombang diam digambarkan sebagai 

berikut : 

 
                        S              

          

          
 

Jarak simpul pertama dan ke-4 adalah 24 cm. 

Panjang gelombang adalah... 

a. 36 cm         c. 15 cm           e.   8 cm 

b. 12 cm        d.  18 cm 

   

3. Gelombang berjalan dari A ke B dengan 

amplitudo 0,05 m dan kecepatan merambat 0,2 

m/s. Frekuensi getarannya 10 Hz. Saat A 

bergetar 2 detik maka titik P yang berjarak 0,1 

m dari A mempunyai simpangan... m 

a. 0,10  c. 0,025       e.   0 

b. 0,05  d.  0,01    

 

4. Gelombang seperti gambar di bawah ini 

 

 
A        B        C  D               E          F 

       

       100 cm 
 

Jika jarak AF = 10 cm dan frekuensi 

gelombang adalah 5 Hz maka laju gelombang 

adalah... 

a. 0,04  b. 0,5      c. 1      d.  2      e.  2,5 
 

5. Sebuah gelombang merambat dari sumber S 

ke kanan dengan laju 8 m/s, frekuensi 16 Hz, 

amplitudo 4 cm. Persamaan gelombang yang 

diberikan adalah... 

a. y = 2sin (8πt – π.x) cm 

b. y = 2sin (16πt + 4π.x) cm 

c. y = 4sin (d t - 4π.x) cm 

d. y = 4sin (16πt - 2π.x) cm 

e. y = 4sin (32π + 4π.x) cm 

 

6. Seutas dawai panjangnya 2 m dan massanya 

10 gram di dalamnya terjadi perambatan 

gelombang secara transversal dengan 

kecepatan 10 m/s. Tegangan dawai tersebut 

adalah... 

a. 0,25 N  c. 1,0 N e. 2,5 N 

b. 0,5 N  d. 2,0 N  

 

7. Pemancar radio memancarkan gelombangnya 

dengan daya 100 W. Perbandingan intensitas 

gelombang yang diterima dari jarak 10 km dan 

jarak 20 km adalah... 

a. 1 : 1  c. 2 : 1   e.4 : 1 

b. 1 : 2  d. 1 : 4 

 

8. Dua buah sumber bunyi dengan taraf 

intensitas masing-masing β1 = 60 dB dan   β2 = 

80 dB. Dari data ini dapat diketahui bahwa 

nilai  
1

2

I

I    adalah...   

a. 14  c. 100  e. 480 

b. 48  d. 140 

 

9. Intensitas bunyi dapat ditingkatkan dengan 

dengan cara... 

a. Memperbesar frekuensi dan amplitudo 

b. Memperbesar frekuensi 

c. Memperkecil frekuensi 

d. Memperbesar amplitudo 

e. Memperkecil  amplitudo dan frekuensi 

 

10. Sepotong tali panjangnya 1 m dan massanya 

10 gram ditegangkan dengan lomabgaya 400 

N, maka besarnya frekuensi dana dasarnya 

adalah... Hz 

a. 400  c. 200  e. 250 

b. 300  d.150 

 

11. Suatu sumber bunyi bergerak dengan 

kecepatan 20 m/s mendekati seseorang yang 

diam. Frekuensi sumber bunyi 380 Hz, cepat 

rambat bunyi di udara 400 m/s. Frekuensi 

gelombang bunyi yang didengar orang 

tersebut adalah... 

a. 400 Hz  c. 460 Hz e.480 Hz 

b. 420 Hz  d.  440 Hz  

 

12. Suatu pipa organa terbuka menghasilkan nada 

atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Cepat 

rambat bunyi di udara 340 m/s. Panjang pipa 

organa tersebut adalah... 

a. 20 cm  c. 50 cm e. 50 cm 



b. 25 cm  d. 40 cm   
 

13. Larutan gula tebu mempunyai sifat optik aktif 

karena kadar gula dalam larutan gula tebu 

ditentukan melalui peristiwa... 

a. Dispersi       c. Interferensi    e.Refraksi 

b. Polarisasi     d. Difraksi  
 

14. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi 

yang terdiri 5000 goresan tiap cm. Panjang 

gelombang cahaya tersebut adalah... A 

a. 4000  c. 6000  e. 7000 

b. 2500  d. 5000  

15. Taraf intensitas satu sumber bunyi pada jarak 

1 meter adalah 60 dB. Jika ditambah sembilan 

sumber bunyi identik yang dibunyikan secara 

bersama-sama dan kemudian didengarkan 

pada jarak 10 m, maka taraf intensitas total 

yang terdengar adalah... dB 

a. 10  c. 50  e. 500 

b. 30  d. 300  

 

16. Gelombang bunyi yang merambat di udara 

merupakan gelombang... 

a. Berdiri      d.Stasioner  

b. Berjalan   e.Transversal 

c. Longitudinal     

 

17. Untuk mengukur kedalaman laut, sebuah 

kapal memancarkan gelombang dengan 

kecepatan 340 m/s. Gelombang tadi diterima 

kembali kapal setelah 0,2 detik. Kedalaman 

laut tersebut adalah... 

a. 17 m  c. 57 m  e. 102 m 

b. 34 m  d. 68 m 

  

18. Gelombang elektromagnet yang mempunyai 

daerah frekuensi (10
16

 – 10
20

) Hz dan 

digunakan untuk teknologi kedokteran 

adalah... 

a. Gelombang radio    d.Sinar ultraviolet 

b. Sinar υ          e. Inframerah 

c. Sinar x 

 

19. Warna yang kita lihat pada sebuah layar putih 

jika disinari cahaya merah dan hijau secara 

bersamaan adalah... 

a. Biru           c. Hitam           e. Cokelat 

b. Putih          d. Kuning   

 

20. Pembuatan gambar-garam tiap dimensi 

dengan menggunakan laser disebut... 

a. Holografi  d. Fotogram   

b. Fotografi   e. Optografi 

c. Hologram  

21. Gelombang elektromagnet merambat dengan 

kelajuan 3 x 10
8
 m/s. Jika panjang gelombang 

dari gelombang elektromagnetik tersebut 

adalah 200 nm, maka frekuensi dari 

gelombang tersebut adalah... 

a. 3 x 10
15      

d.1,5 x 10
17

  

b. 1,5 x 10
15

   e.  3 x 10
18

 

c.  
3 x 10

16 
   

        
 

 

22. Komputer optik lebih unggul dibanding 

komputer elektronik, hal ini disebabkan pada 

komputer optik menggunakan sistem 

pemrosesan... 

a. Seri           c. Campuran     e. Analog 

b. Parallel         d. Digital 

 

23. Seberkas cahaya monokromatik setelah 

melalui dua celah sempit yang berjarak 0,2 

cm, membentuk pola interferensi pada layar 

yang berjarak 8 m dari celah tadi. Jika pada 

layar terang tersebut adalah... 

a. 6,9 x 10
-7

 m  d. 7,8 x 10
-7

 m 

b. 7,2 x 10
-7

 m  e. 8,1 x 10
-7

 m 

c. 7,5 x 10
-7

 m 
 

24. Celah tunggal sebesar 0,1 mm disinari berkas 

cahaya sejajar dengan 8000 A. Pola difraksi 

yang terjadi yang ditangkap oleh layar pada 

jarak 1 meter dari celah. Jarak antara garis 

gelap kedua dari garis terang pusat adalah... 

mm 

a. 2          c. 16        e. 1 

b. 18   d.12           

 

25. Terjadinya pelangi disebabkan adanya 

peristiwa... 

a. Pemantulan  d. Interferensi  

b. Pembiasan     e. Dispersi 

c. Difraks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


