
 1

BAB VI  

B U N Y I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN BERBAGAI JENIS ALAT MUSIK YANG DAPAT GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN BERBAGAI JENIS ALAT MUSIK YANG DAPAT GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN BERBAGAI JENIS ALAT MUSIK YANG DAPAT GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN BERBAGAI JENIS ALAT MUSIK YANG DAPAT 

MENIMBULKAN BUNYI. PERPADUAN DI ANTARA MEREKA DAPAT MEMBUAT SUARA MENIMBULKAN BUNYI. PERPADUAN DI ANTARA MEREKA DAPAT MEMBUAT SUARA MENIMBULKAN BUNYI. PERPADUAN DI ANTARA MEREKA DAPAT MEMBUAT SUARA MENIMBULKAN BUNYI. PERPADUAN DI ANTARA MEREKA DAPAT MEMBUAT SUARA 

MUSIK YANG INDAH. MUSIK DAPAT MEWARNAI KEHIDUPAN INI DAN MENGISI MUSIK YANG INDAH. MUSIK DAPAT MEWARNAI KEHIDUPAN INI DAN MENGISI MUSIK YANG INDAH. MUSIK DAPAT MEWARNAI KEHIDUPAN INI DAN MENGISI MUSIK YANG INDAH. MUSIK DAPAT MEWARNAI KEHIDUPAN INI DAN MENGISI 

KESUNYIAN DUNIA INI.KESUNYIAN DUNIA INI.KESUNYIAN DUNIA INI.KESUNYIAN DUNIA INI.    

BAGAIMANA GENDANG DAPAT MENIMBULKAN BUNYI ?, MENGAPA DAPAT BAGAIMANA GENDANG DAPAT MENIMBULKAN BUNYI ?, MENGAPA DAPAT BAGAIMANA GENDANG DAPAT MENIMBULKAN BUNYI ?, MENGAPA DAPAT BAGAIMANA GENDANG DAPAT MENIMBULKAN BUNYI ?, MENGAPA DAPAT 

TERDENGAR BUNYI SERULING?  SALAH SATU SEBABNYA ADALAH TERJADINYA TERDENGAR BUNYI SERULING?  SALAH SATU SEBABNYA ADALAH TERJADINYA TERDENGAR BUNYI SERULING?  SALAH SATU SEBABNYA ADALAH TERJADINYA TERDENGAR BUNYI SERULING?  SALAH SATU SEBABNYA ADALAH TERJADINYA 

RESONANSI UDARA DENGAN ALATRESONANSI UDARA DENGAN ALATRESONANSI UDARA DENGAN ALATRESONANSI UDARA DENGAN ALAT----ALAT MUSIK TERSEBUTALAT MUSIK TERSEBUTALAT MUSIK TERSEBUTALAT MUSIK TERSEBUT    

DALAM BAB INI ANDA AKAN MEMPELAJARI KARAKTERISTIK BUNYI, RESONANSI DALAM BAB INI ANDA AKAN MEMPELAJARI KARAKTERISTIK BUNYI, RESONANSI DALAM BAB INI ANDA AKAN MEMPELAJARI KARAKTERISTIK BUNYI, RESONANSI DALAM BAB INI ANDA AKAN MEMPELAJARI KARAKTERISTIK BUNYI, RESONANSI 

BUNYI HINGGA PEMBUNYI HINGGA PEMBUNYI HINGGA PEMBUNYI HINGGA PEMANFAATAN BUNYI DALAM KEHIDUPANANFAATAN BUNYI DALAM KEHIDUPANANFAATAN BUNYI DALAM KEHIDUPANANFAATAN BUNYI DALAM KEHIDUPAN    SEHARISEHARISEHARISEHARI----HARI HARI HARI HARI     

  

A. Membedakan Infrasonik, Ultrasonik dan Audiosonik 

 

Pembelajaran Bunyi pada bab ini bertujuan agar Anda dapat : 

� Membedakan Infrasonik, Ultrasonik dan Audiosonik 

� Memaparkan karakteristik gelombang bunyi 

� Menunjukan gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari 

� Memberikan contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari 

� Merencanakan percobaan untuk mengukur laju bunyi*)  



 2Gambar 6.2 Kelelawar dapat 

mendengar bunyi ultrasonik 

dan infrasonik 

Menurut teori partikel, setiap zat tersusun atas partikel-partikel zat. Partikel-partikel tersebut 

selalu dalam keadaan bergetar dan bergerak. Jadi, sebenarnya setiap zat selalu dalam keadaan 

bergetar (getaran alamiah). Padahal getaran merupakan sumber bunyi. Namun, kenyataannya 

bunyi yang dihasilkan oleh getaran partikel benda tidak dapat kita dengar. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak setiap bunyi dapat kita dengar.  

Bunyi-bunyi yang kita dengar masuk melalui lubang telinga, kemudian akan menggetarkan 

gendang telinga dan menghasilkan gelombang sinyal. Gelombang sinyal ini  menjadi kejutan 

syaraf pada rumah siput yang akan dikirim ke otak untuk diterjemahkan. Gambar 4.1 

menggambarkan bagian-bagian dari telinga. 

Telinga kita hanya dapat mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi tertentu. Bunyi yang 

dapat kita dengar dinamakan bunyi audio (Audiosonik). 

Bunyi audio (audiosonik) mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi, kita akan 

dapat mendengar suatu bunyi berkisar 20 Hz – 20.000 Hz. Bunyi di bawah 20 Hz atau di atas 

20.000 Hz tidak dapat kita dengar. Namun beberapa orang yang memiliki pendengaran tajam 

dapat saja mendengar bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz. Hal itu 

sebagai pengecualian saja. seiring bertambahnya usia, kemampuan pendengaran manusia 

berkurang, apalagi kalau sering mendengar suara yang bising dan gaduh, misalnya suara mesin 

pabrik, kendaraan bermotor, suara pesawat atau konser-konser musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut infrasonik, sedangkan bunyi yang 

frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi infrasonik dihasilkan oleh 

bergetarnya benda-benda beukuran besar, seperti gempa bumi, atau gunung meletus. Sehingga 

kalau akan terjadi gempa atau gunung meletus, ada hewan-hewan tertentu yang sudah dapat 

mendeteksi dan hewan tersebut akan lari mencari tempat yang aman. 

Meskipun telinga manusia tidak mampu menangkap gelombang bunyi infrasonik dan ultrasonik, 

hewan-hewan tertentu mampu menangkap gelombang tersebut. Hewan-

hewan itu memiliki kepekaan luar biasa misalnya: jangkrik, anjing, lumba-

Indikator: 
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lumba, dan kelelawar dapat mendengar infrasonik. Kelelawar juga dapat menghasilkan dan 

mendengar bunyi ultrasonik. 

Pada malam hari sering kamu mendengar suara jangkrik di kebun atau ladang. Cobalah kamu 

tangkap jangkrik yang sedang berbunyi di sarangnya. Biasanya jangkrik telah berhenti berbunyi 

sebelum langkah kakimu sampai di dekat sarangnya. Hal itu membuktikan bahwa bunyi langkah 

kaki yang sangat pelan dan tidak dapat didengar oleh telinga, ternyata dapat didengar oleh 

jangkrik. 

Getaran ultrasonik yang dipancarkan oleh kelelawar mempunyai peranan sangat penting. 

Mengapa demikian? Getaran ultrasonik merambat lebih cepat daripada kecepatan terbang 

kelelawar. Apabila getaran ultrasonik mengenai benda-benda di depannya, seperti tembok dan 

ranting pepohonan, getaran itu akan dipantulkan dan ditangkap kembali oleh kelelawar. 

Selanjutnya dengan gesit kelelawar beraksi sehingga terhindar dari tabrakan dengan benda-

benda yang ada di depannya. 

 

Manfaat Getaran ultrasonik 

Dalam era modern dewasa ini ultrasonik dapat diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu: 

1. Sistem Pertahanan 

Ultrasonik dimanfaatkan dalam alat sonar (sound navigation and ranging), yaitu sebagai alat 

detektor di bawah air. misalnya ultrasonik dipasang pada kapal pemburu untuk mengetahui 

posisi kapal selam atau sebaliknya dipasang pada kapal selam untuk mengetahui kedudukan 

kapal di permukaan laut. 

2. Kesehatan 

Fungsi ultrasonik hampir menyerupai sinar-X, yaitu untuk melihat organ-organ tubuh 

bagian dalam, khususnya organ tubuh yang tidak boleh dilihat dengan sinar-X, misalnya 

janin dalam rahim. Alat kesehatan itu dinamakan Ultrasonography (USG). 

3. Industri 

Dalam industri ultrasonik digunakan untuk meratakan campuran susu agar homogen, 

membersihkan benda yang halus, meratakan campuran besi dan timah yang dilebur dalam 

industri logam, untuk sterilisasi pada pengawetan makanan dalam kaleng dan sebagainya. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.3 Kapal Perang yang 

menggunakan Alat Sonar. 

Gambar. 6.4 Penggunaan 

USG dalam Alat kesehatan. 
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UJI KOMPETENSI 

1. Sebutkan perbedaan infrasonik, ultrasonik dan audiosonik dan batas frekuensinya masing-

masing. 

2. Berikan beberap contoh-contoh  dari artikel Koran tentang penggunaan infrasonic. 

3. Mengapa kelelawar dapat terbang bebas di malam hari tanpa menabrak benda-benda 

didepannya. 

4. Carilah artikel di Koran-koran tentang kegunaan ultrasonic dan jelaskan tentang 

kegunaannya. 

 

 

 

B. Gelombang Bunyi  

Setiap hari, kita dapat mendengar burung berkicau, bunyi pesawat terbang, bunyi kereta api yang 

sedang lewat. Klakson mobil atau kendaraan bermotor, dan sebagainya.  

Apakah sebenarnya bunyi itu ? bagaimana bunyi sampai terdengar oleh telinga kita? Untuk lebih 

memahami apa itu bunyi lakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 

Unjuk Kerja.6.1 

• Alat dan Bahan 

1) Gitar 

2) Gong/ tong 

3) Garpu tala 

• Kegiatan 1. Memetik Gitar 

1) Petiklah gitar hingga berbunyi 

2) Amatilah senar yang dipetik. Bergetarkah senar itu ? 

3) Pegang senar yang dipetik. Apakah yang kamu rasakan ? 

Masih dengarkah suara gitar dipetik ? 

• Kegiatan 2. Memukul Gong 

1) Pukulah gong atau tong hingga berbunyi 

2) Sentuhlah gong/ tong itu secara perlahan dengan jarimu. Bergetarkah gong/ tong itu ? 

3) Hentikan bunyi gong/ tong, dengan cara memegangnya 

Indikator: 

Memaparkan karakteristik gelombang bunyi 
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4) Pada saat gong/ tong tidak berbunyi, sentuhlah dengan jarimu. Apakah gong/ tong masih 

bergetar. 

• Kegiatan 3. Memukul garpu tala 

1) Peganglah  garpu tala 

2) Pukulah garpu tala dengan pensilmu hingga berbunyi 

Rasakan pada tanganmu, apakah garpu tala itu bergetar 

3) Setelah garpu tala tidak berbunyi, rasakan apakah garpu tala masih bergetar ? 

 

Dari kegiatan, kamu akan mendapatkan gong, senar dan garpu tala bergetar pada saat benda-

benda itu berbunyi. 

Namun pada saat benda-benda itu diam ternyata ketiga benda itu tidak bergetar lagi. Hal yang 

sama dapat kamu rasakan apabila kamu sedang berbicara atau mengeluarkan bunyi. Tempelkan 

jarimu pada batang tenggorokan maka akan terasa ada getaran. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. 

 

1. Bunyi adalah Gelombang Longitudinal 

Bagaimana bunyi-bunyian dapat sampai ke telinga kita, sehingga bunyi dapat kita dengarkan ? 

untuk menyelidikinya coba kamu lakukan kembali unjuk kerja 4.1 memukul garpu tala, sehingga 

timbul bunyi. 

Bunyi garpu tala menuju telinga dihantarkan oleh partikel-partikel udara. Pada waktu bunyi 

keluar dari garpu tala, langsung menumbuk molekul-molekul udara. Molekul-molekul udara 

menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadi rapatan dan regangan demikian 

seterusnya sampai ketelinga. 

Molekul-molekul udara tidak pindah, tetapi hanya merapat dan meregang. Bunyi sampai telinga 

merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan adalah 

gelombang longitudinal. Jadi, bunyi merambat berupa gelombang longitudinal. 

 

2. Gelombang bunyi merambat memerlukan medium 

Gelombang bunyi dapat didengar apabila ada zat antara atau medium untuk merambat sampai ke 

telinga kita. Medium apa sajakah yang dapat dilalui bunyi ? setiap hari, kita selalu bercakap-

cakap. Ketika hujan, kita sering mendengar suara petir. Pada saat di jalan raya sering kita dengar 

suara klakson mobil. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. 

Dengan membentangkan kawat yang diikat pada dua kaleng bekas, kamu dapat membuat 

telepon mainan. Seorang dari temanmu berbicara pada satu ujung dan suaranya dapat kamu 

dengar diunjung lainnya. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat. 
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Bagaimana untuk membuktikan bunyi merambat melalui zat cair ? Ketika di kolam renang, 

suruh temanmu menyelam lalu ketuk-ketuk dinding kolam renang. Dapatkah temanmu 

mendengar bunyi ketukan itu ? 

3. Bagaimanakah Bunyi dapat terdengar ? 

Bagaimana bunyi dapat didengar ? dari pembahasan di atas sumber bunyi ditimbulkan oleh 

benda-benda yang bergetar. Sehingga syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang 

bergetar. Astronaut yang berada di bulan apakah bisa bercakap-cakap langsung dengan 

temannya ? tentunya percakapannya dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat. Karena 

mereka tidak bisa mendengar. Hal itu disebabkan di bulan hanya udara (tidak ada medium 

perantara). Sehingga kita dapat mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan 

bunyi. 

Masih ada satu syarat lagi agar bunyi dapat didengar, yaitu ada pendengar atau penerima. 

Dengan demikian syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah : 

a) Ada sumber bunyi (benda yang bergetar) 

b) Ada medium yang merambatkan bunyi 

c) Ada penerima (pendengar) 

 

4. Kecepatan Merambat Bunyi 

Coba kamu amati ketika terjadi hujan badai. Bersamaankah terjadinya kilat dan guntur ? tentu 

tidak. Mengapa ? 

Sebenarnya kilat dan guntur terjadi dalam selang waktu bersamaan, namun mengapa kita dapat 

melihat kilat lebih dahulu, lalu baru mendengar guntur ? 

Kilat adalah gelombang cahaya, sedangkan guntur adalah gelombang bunyi. Kecepatan 

merambatnya tidak sama. Cahaya menrambat lebih cepat daripada bunyi. Oleh karena itu kamu 

akan menyaksikan kilat terjadinya lebih dahulu, kemudian disusul bunyi guntur. 

Semakin jauh pusat terjadinya kilat, semakin lama selang waktu antara kilat dan guntur. Jelaslah 

bahwa bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke 

tempat lainnya. jarak yang ditempuh bunyi dalam waktu satu sekon disebut Cepat Rambat 

Bunyi. Jika jarak yang ditempuh bunyi s dan waktu yang diperlukan t, cepat rambat bunyi v 

dapat dirumuskan : 

   

V =
t

S
         V= cepat rambat bunyi (m/s)  s = Jarak tempuh bunyi (m)  

    t= waktu yang diperlukan (s) 

Pada pembahasan gelombang waktu yang diperlukan untuk satu gelombang adalah  Periode t = 

T sedangkan jarak tempuh bunyi adalah panjang gelombang s = λ, sehingga : 
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V =
t

S
  = 

T

λ
  = λ .f     karena f  = 

T

1
  Dimana :   V  =  cepat rambat bunyi (m/s) 

  T   = Periode (s) 

   λ  = Panjang gelombang (m) 

   f =  frekuensi gelombang (Hz) 

Contoh soal : 

1. Pada suatu saat terlihat kilat dan 20 sekon kemudian baru terdengar gunturnya. Jika cepat 

rambat bunyi di udara adalah 340 m/s. berapa jarak asal suara dengan pengamat ? 

Diketahui : V = 340 m/s 

   t = 20 sekon 

Ditanyakan : S =  …….? 

Jawab      S=V . t 

    = 340 m/s . 20 s 

    = 6.800 m 

   S = 6,8 km 

2. Berapakah panjang gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 2 KHz yang merambat di 

udara. Jika cepat rambat bunyi diudara adalah 340 m/s ? 

 Diketahui : f = 2 KHz = 2000 Hz 

     V = 340 m/s 

Ditanyakan : λ =  …….? 

 Jawab            λ = 
f

v
 = 

2000

340
= 0,17 m 

Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Medium udara, air, zat 

padat dan suhu akan menghasilkan cepat rambat bunyi yang berbeda-beda. 

Semakin padat suatu medium makin rapat pula partikel dalam medium dan makin kuat gaya 

kohesi diantara partikel medium tersebut. Sehingga suatu bagian dari medium yang bergetar 

akan menyebabkan bagian lain ikut bergetar secara cepat. 

Demikian pula dengan suhu suatu medium. Makin tinggi suhu suatu medium, makin cepat 

getaran partikel-partikel dalam medium tersebut, sehingga proses perpindahan getaran semakin 

cepat. Berikut ini tabel 6.1 cepat rambat bunyi  berbeda-beda pada medium yang kepadatan dan 

suhu berbeda. 
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Tabel 6.1 Cepat Rambat Bunyi pada beberapa medium 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Resnick, Fisika, 1997 

 Diskusi 6.1 

� Bagaimanakah menurut pendapatmu, apakah setiap benda yang bergetar selalu 

menghasilkan bunyi ? 

� Apa perbedaan antara suara dan bunyi ? 

� Ketia terbang, nyamuk atau lebah mengeluarkan suara. Darimanakah suara itu berasal ? 

 

5. Tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi 

 Untuk lebih memahami tinggi atau rendahnya bunyi, lakukan unjuk kerja  berikut ini 

Unjuk Kerja 6.2 

1. Siapkan tiga garpu tala yang berbeda frekuensinya.misalnya 440 Hz400 Hz dan 360 Hz.  

2. Getarkan garpu tala secara bergantian 

3. Perhatikan dan bandingkan bunyi yang terdengar! 

Dari kegiatan di atas semakin tinggi frekuensi sumber bunyi, maka makin tinggi bunyi yang 

dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh besar atau kecilnya 

frekuensi sumber bunyi. 

Pada orang dewasa, suara perempuan akan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Suara 

perempuan terdiri dari kumpulan gelombang bunyi dengan frekuensi tinggi, sedangkan pada pria 

mengandung kumpulan bunyi dengar frekuensi rendah. 

Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga 

ikut bergetar lebih cepat.  

Medium Suhu Cepat rambat bunyi 

Udara 

Udara 

Oksigen 

Air 

Air 

Timah 

Tembaga 

Alumunium 

Besi 

0 
o
C 

  15 
o
C 

0 
o
C 

15 
o
C 

25 
o
C 

20 
o
C 

20 
o
C 

20 
o
C 

20 
o
C 

331,3 

340 

317,2 

1.450 

1.490 

1.230 

3.560 

5.100 

5.130 
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Gambar 6.5 Gitar dengan 

senar nomor 1 sampai 6 dan 

kolom kolomnya 

Selanjutnya Coba getarkan garpu tala yang frekuensinya 400 Hz pelan-pelan, dengarkan bunyi 

garpu tala tersebut! Sekarang getarkan garpu tala tersebut dengan kuat-kuat, dengarkan! 

Semakin keraskah? Mengapa demikian. 

Garpu tala yang digetarkan pelan-pelan menghasilkan simpangan yang kecil, sehingga 

amplitudo gelombang yang dihasilkan juga kecil. Hal ini menyebabkan bunyi garpu tala 

terdengar lemah. Pada saat garpu tala digetarkan kuat-kuat menghasilkan simpangan yang besar 

dan amplitudo gelombang yang dihasilkan juga besar, sehingga bunyi garpu tala terdengar keras. 

Jadi, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. 

Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah pada alat elektronik seperti radio dan tape, 

anda cukup dengan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. 

Suara yang sangat keras dapat merusak gendang telinga. 

 

Kegiatan Berkelompok (masing-masing kelompok minimal 3 orang) Tulislah jawaban dari 

pertanyaan dalam kegiatan berikut ini pada lembar folio. 

Menentukan faktor-faktor yang menentukan Tinggi rendah nada dawai atau senar.   

( Hukum Mersenne) 

1. Sediakan  sebuah gitar. Petiklah secara bergantian senar no 1, 3, 6 (senar semakin besar). 

Dengar bunyi yang dihasilkan masing-masing senar. Apakah bunyi yang dihasilkan semakin 

tinggi atau rendah ?. Semakin besar tali dawai maka semakin …….frekuensi bunyi yang 

dihasilkan. 

2. Gaya tegang pada dawai no 6 diperbesar dengan memutar setelannya. Petiklah senarnya dan 

dengarkan nada yang dihasilkan. Kendorkan/kurangi gaya tegang senar dengan memutar 

setelannya. Kemudian petik senarnya. 

Bandingkan bunyi senar yang dihasilkan ketika 

gaya tegang diperbesar dan dikurangi. Apakah 

frekuensi bunyinya semakin besar ketika gaya 

tegang diperbesar ?. Semakin besar gaya tegang 

pada tali dawai maka semakin …. Frekuensi 

bunyi yang dihasilkan. 

3. Petiklah senar no 6 dengan menekan senar pada 

kolom 2, 3, dan 4 (panjang senar semakin 

pendek) secara bergantian. Bandingkan bunyi yang dihasilkan. Apakah semakin pendek 

senarnya semakin tinggi frekuensi bunyinya. ? 

4. Berdasarkan kegiatan 1,2 dan 3 Buatlah kesimpulan tentang faktor-faktor apa saja yang 

dapat memperbesar frekuensi nada pada senar.  
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6. Nada 

Nada merupakan bunyi yang frekuensinya berubah-ubah secara teratur. Misalnya nada yang 

dihasilkan alat-alat musik piano, gitar dan biola. Sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak 

teratur contohnya. desiran angina, bunyi ombak di laut , dan desah. 

Beberapa deret nada yang berlaku standart  

Deret Nada c d e f g a  b c 

Bacanya do re mi fa sol la  si do 

Frekuensi 264 297 330 352 396 440 495 528 

Perbandingan  24 27 30 32 36 40 45 48 

   

7. Warna atau Kualitas bunyi 

Bandingkan suara gitar yang dimainkan dengan biola ketika mengiringi sebuah lagu.. Apakah 

ada perbedaan antara suara gitar dengan biola? Padahal nada yang dimainkan sama. Kedua alat 

musik tersebut akan mengeluarkan suara yang khas. Suara khas yang dihasilkan oleh gitar dan 

biola disebut kualitas bunyi atau sering disebut dengan timbre atau warna bunyi. 

Suara manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki suara 

merdu atau serak-serak basah. 

 

UJI KOMPETENSI 

1. Apakah yang dimaksud dengan bunyi. 

2.  Bagaimanakah bunyi sampai terdengar oleh kita. 

3. Jelaskan mengapa bunyi termasuk gelombang longitudinal. 

4. Apakah bunyi dapat merambat dalam air, besi dan ruang hampa. Jelaskan. Manakah cepat 

rambat bunyi yang paling besar air, udara dan besi. 

5. Suara guntur terdengar 5 detik setelah terjadinya kilat. Jika cepat rambat cahaya 3 x 10
8
 m/s 

dan cepat rambat bunyi ketika itu 340 m/s. Tentukan jarak terjadinya kilat dari pendengar. 

6. Suatu bunyi infrasonik di dalam air dapat ditangkap oleh seekor ikan lumba-lumba dengan 

frekuensi 5 Hz. Jika panjang gelombang bunyi yang dipancarkan 300 m. Hitunglah cepat 

rambat bunyi infrasonik tersebut. 

7. Seekor kelelawar terbang dengan memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 25 

kHz. Berapa panjang gelombang yang dipancarkan jika cepat rambat gelombang 

electromagnet c = 3 x 10
8
 m/s. 

8. Apakah yang dimaksud dengan Nada 

9. Apakah yang mempengaruhi kuat atau lemahnya bunyi. 

10. Sebutkan faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya bunyi. 

11.  Sebutkan factor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi pada dawai. 

12. Sebutkan factor yang menyebabkan perbedaan bunyi gitar, gendang dan seruling.  
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C. Resonansi 

Tahukah kamu mengapa kentongan (kayu berongga) menghasilkan bunyi yang lebih nyaring 

(keras) daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul? Bunyi yang dihasilkan akan lebih 

keras lagi jika volume rongga diperbesar. Gejala seperti ini juga terjadi pada alat-alat musik 

seperti gitar, seruling, dan gendang. Mengapa gejala seperti itu terjadi? 

Pada pembahasan tentang gelombang telah diketahui bahwa bunyi merupakan getaran yang 

merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Getaran tersebut mempengaruhi medium di 

sekitarnya. Artinya medium yang dilalui bunyi ikut bergetar. Salah satu akibat pengaruh getaran 

terhadap medium di sekitarnya (udara) adalah timbulnya bunyi yang semakin keras. Gejala 

seperti ini dinamakan resonansi. 

Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Bunyi akan terdengar kuat ketika panjang kolom 

udara mencapai kelipatan ganjil dari seperempat panjang gelombang bunyi. 

Untuk memahami gejala resonansi lakukan Unjuk Kerja pada ayunan berikut: 

Unjuk Kerja  6.3 Resonansi pada ayunan 

1. Siapkan 5 buah bandul, 2 tiang pendukung, kawat, dan benang. Seperti gambar 6.6 

2. Gantungkan bandul-bandul seperti pada gambar. 

Panjang benang pada bandul A sama dengan panjang benang pada bandul C dan panjang 

benang pada bandul B sama dengan panjang benang pada bandul D. 

3. Ayunkan bandul A, lalu amati yang terjadi pada bandul lainnya. 

4. Ulangi dengan mengayunkan bandul B, C, dan seterusnya. 

Ketika bandul A diayunkan, maka lama-kelamaan bandul C ikut berayun, sedangkan bandul 

yang lainnya diam. Jika bandul B yang diayunkan, hanya bandul D yang ikut berayun seirama 

dengan B. Jadi, hanya bandul yang panjang benangnya sama atau frekuensinya sama yang ikut 

berayun. 

Jadi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran benda lain 

yang memiliki frekuensi sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator: 

Menunjukan gejala resonansi dalam kehidupan sehari-hari 

A 
B 

C 

D 

E 

Gambar 6.6. Resonansi 

Ayunan 
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1. Resonansi berbagai alat musik 

Beberapa alat musik  yang berkaitan dengan penggunaan prinsip resonansi. 

a. Gamelan 

Gamelan terdiri dari kotak resonansi yang di atasnya terdapat lempengan-lempengan logam 

yang berfungsi sebagai penghasil getaran jika dipukul. Apabila lempeng logam gamelan 

dipukul, getarannya menyebabkan udara yang ada di bawahnya ikut bergetar atau 

beresonansi sehingga menghasilkan nada yang lebih tinggi. Yang termasuk gamelan antara 

lain: saran, gambang, gender, dan gong. 

b. Alat musik pukul 

Gendang tambur dan rebana termasuk alat musik pukul yang menggunakan selaput tipis. Di 

bagian sisi atau bawahnya diberi lubang agar udara di dalamnya bebas bergetar. Apabila 

gendang atau tambur dipukul, selaput tipisnya bergetar dan udara di dalamnya beresonansi. 

Selaput tipis sangat mudah beresonansi, sumber getar yang frekuensinya lebih besar ataupun 

lebih kecil dapat menyebabkan selaput tipis ikut bergetar. Jadi tidak selalu frekuensi kedua 

benda harus sama. 

Telinga manusia memiliki selaput tipis, yaitu selaput gendang telinga. Selaput itu mudah 

sekali bergetar apabila di luar terdapat sumber getar meskipun frekuensinya tidak sama 

dengan frekuensi selaput gendang telinga. 

c. Alat musik tiup 

Yang termasuk alat musik tiup adalah seruling, terompet, klarinet, trombon, dan saksofon. 

Apabila ditiup, kolom udara di dalamnya beresonansi. Perbedaan antara alat musik tiup 

yang satu dengan yang lain terletak pada cara mengubah panjang kolom udara dalam pipa. 

d. Alat musik petik/gesek 

Apabila senar getar dipetik, getaran sinar menyebabkan udara dalam kotak gitar 

beresonansi. Hal itu juga terjadi pada biola. 

 

2. Kerugian akibat resonansi 

Resonansi sangat menguntungkan karena dapat memperkuat bunyi aslinya. Dengan demikian, 

alat-alat musik dapat dibuat dengan memanfaatkan efek resonansi. Namun, di balik itu dapat 

terjadi beberapa kerugian, antara lain sebagai berikut: 

1. Bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun kaca tidak terkena langsung pecahan 

bom. 

2. Amplitudo resonansi yang besar yang dihasilkan dari sumber getar, misalnya getaran mesin 

pabrik dan kereta api, dapat meruntuhkan bangunan. 
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3. Sepasukan prajurit tidak boleh melintasi jembatan dengan cara berbaris dengan langkah 

yang bersamaan sebab amplitudo resonansi yang ditimbulkannya menjadi bertambah besar 

sehingga dapat meruntuhkan jembatan. 

Salah satu contoh kerugian akibat resonansi adalah kejadian yang menimpa jembatan gantung 

Selat Tacoma di Washington, Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Juli 1940 hanya empat bulan 

setelah peresmian, jembatan itu ditiup angin sehingga menimbulkan getaran. Karena getaran 

menimbulkan resonansi pada jembatan, akhirnya jembatan bergoyang dan patah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI KOMPETENSI 

1. Apakah yang dimaksud dengan Resonansi. 

2. Berikan contoh alat musik yang menggunakan prinsip resonansi. 

3. ` Dalam suatu percobaan resonansi panjang gelombang bunyi yang digunakan 20 cm. Berapa 

panjang kolom udara ketika terjadi resonansi untuk pertama kalinya. 

 

 

 

 

 

 

D. Pemanfaatan  dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-

hari 
 

1. Pemantulan bunyi 

Mengapa bunyi (suara) di ruang tertutup terdengar lebih keras daripada di ruang terbuka? 

Mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing seperti ada yang menirukan suara kita? Peristiwa-

peristiwa seperti ini merupakan akibat adanya pemantulan bunyi (ingat, gelombang mempunyai 

sifat dapat dipantulkan). 

Untuk memahami pemantulan gelombang bunyi, lakukan kegiatan Unjuk Kerja berikut: 

 

 

Indikator: 

*.Memberi 

kan contoh pemanfaatan dan dampak pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-

hari 

* Merencana kan percobaan untuk mengukur laju bunyi*)  

 

Gambar 6.7 Jembatan Selat 

Tacoma. Runtuh akibat 

Resonansi 
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Unjuk Kerja 6.5 Menyelidiki pemantulan bunyi 

1. Sediakan sumber misalnya sebuah jam weker, dua buah paralon kecil yang agak panjang, 

balok, papan pemantul. 

2. Susunlah alat-alat seperti gambar 6.8 di bawah ini: 

3. Hadapkan/tempelkan jam weker pada salah satu pipa. 

4. Aturlah pipa yang lain sedemikian rupa sehingga kamu dapat mendengar suara jam weker 

yang paling jelas. 

5. Gambarlah lintasan bunyi datang dan bunyi pantul, kemudian ukurlah sudut datang bunyi 

dan sudut pantulnya. 

6. Ulangi kegiatan 4 dan 5, tetapi dengan sudut datang berbeda-beda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa pada bunyi berlaku hukum pemantulan bunyi yaitu: 

1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 

2. Sudut pantul sama dengan sudut datang (r = i). 

 

2. Manfaat pemantulan bunyi 

Dengan memahami sifat pemantulan bunyi maka banyak sekali manfaatnya yang dapat 

diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh manfaat pemantulan bunyi: 

a. Mengukur cepat rambat bunyi 

Untuk lebih jelasnya lakukan kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan 6.6 Mengukur cepat rambat bunyi 

1. Dengan membawa sebuah stopwatch. Ajaklah temanmu ke sebuah gua atau dinding yang 

tinggi, kemudian berdirilah di depan mulu goa atau  sebuah dinding gedung yang tinggi.. 

2. Suruh temanmu berteriak, pada saat itu juga kamu hidupkan stopwatchnya. 

3. Matikan stopwatch ketika kamu  mendengar bunyi pantulan,  catat waktu yang ditunjukkan 

stopwatch. 

4. Ukurlah jarak mulut gua ke dinding goa. Atau jarak kamu dan temanm ke dinding gedung. 

Gambar 6.8 Sumber bunyi 

dengan sudut dating i dan pantul 

r. 
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Gambar 6.9 

Mengukur 

kedalaman 

laut.Bunyi yang 

dipancarkan 

kembali setelah 

dipantulan  

5. Ulangi kegiatan 2 dan 3  berkali-kali.. 

6. Dari percobaan di atas berapa cepat rambat bunyi di udara?  

Dengan mengetahui jarak orang ke dinding dan waktu yang ditunjukkan stopwatch, maka cepat 

rambat dapat dihitung sebagai berikut: 

 

S = 
2

tV ×
 

 di mana: 

 

b. Mengukur kedalaman laut 

Untuk mengukur kedalaman laut, dilakukan dengan cara 

memancarkan bunyi ke dasar laut. Di dasar kapal diberi 

detektor untuk mendeteksi bunyi pantul yang dipancarkan 

dari dasar laut. Dengan mengukur waktu yang diperlukan 

sejak bunyi dipancarkan sampai ditangkap detektor, maka 

kedalaman laut dapat ditentukan menggunakan rumus  

d = 
2

tV ×
  

 

 

c. Mengukur panjang lorong gua 

Untuk mengukur kedalaman suatu gua yang belum pernah dijamah manusia, dapat dilakukan 

dengan menggunakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut dipancarkan dari mulut gua 

kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan jika mengenai dinding gua. Dengan mengukur 

waktu yang diperlukan gelombang kembali ke pengirim dapat ditentukan panjang goa tersebut. 

 

Contoh soal 

Gelombang bunyi dikirimkan ke dasar laut dari sebuah transmitter. 4 detik kemudian ditangkap 

bunyi pantulannya oleh hidrofon. Jika cepat rambat bunyi di dalam air 1.500 m/s. Berapakah 

dalamnya laut tersebut? 

Diketahui: t = 4 sekon 

Ditanya: S = …? m 

Jawab:  S  =  
2

4s . m 500.1
 

    S = 3.000 m 

 

 

S = jarak (m) 

t = waktu (s) 

v = kecepatan 

d = kedalam laut (m)         t = waktu (s) 

v = kecepatan bunyi dalam air 
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Gaung dan gema 

Apabila kita sedang berada di dalam gedung yang cukup luas sambil berteriak, sering suara kita 

diulang. Pernahkah kamu mendengarkan suara pengulangan seperti itu? Siapakah yang 

menirukan suara itu? Hal itu terjadi karena pada saat suaramu membentur dinding, maka suara 

tersebut akan dipantulkan menuju telingamu kembali. 

Pemantulan bunyi semacam itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaung dan gema. Bagaimana 

cara membedakannya? 

a. Gaung 

Jika kita mengucapkan suatu kata dengan keras dalam suatu ruangan gedung yang luas (aula), 

kita akan mendengarkan kata tersebut kurang jelas terdengar. Hal ini disebabkan sebagian bunyi 

pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi seperti inilah yang disebut gaung atau 

kerdam. 

Misalkan kita mengucapkan kata “matahari.” 

Bunyi asli     : Ma - ta - ha  -   ri 

Bunyi pantul :   Ma -ta - ha- ri 

Terdengar        : Ma - ri 

Suku kata yang jelas kita dengar adalah suku kata pertama (ma) dan suku kata terakhir (ri), 

sedangkan suku kata di antaranya terdengar kabur. 

Bagaimana cara menghindari terjadinya gaung? Untuk menghindari terjadinya gaung, pada 

dinding ruangan yang besar harus dilengkapi peredam suara. Peredam suara terbuat dari bahan 

karet busa, karton tebal, karpet, dan bahan-bahan lain yang bersifat lunak. Biasanya bahan-bahan 

tersebut sering kita jumpai di gedung bioskop, studio TV atau radio, aula, studio rekaman, dsb. 

 

Diskusi 6.2 

• Mengapa kita sering mendengar suara guntur secara berurutan? 

• Apa tujuan di langit-langit gedung pertunjukan dipasang alat peredam suara? 

b. Gema 

Jika kita berteriak di lereng bukit dari jarak yang cukup jauh, maka kita akan mendengar bunyi 

dua kali secara berurutan. Bunyi pertama merupakan bunyi asli (keras), sedangkan bunyi yang 

kedua merupakan bunyi pantul. Bunyi seperti inilah yang disebut dengan gema. Jadi gema 

adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. 

Misalkan kita mengucapkan kata “matahari” 

Bunyi asli : Ma -ta -ha-ri 

Bunyi pantul  Ma – ta  -ha - ri 

Terdengar : Ma - ta  - ha – ri -  Ma – ta - ha - ri 
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Jika jarak antara pendengar dan bidang pemantul sangat dekat maka bunyi pantul dapat 

memperkuat bunyi asli. Misalnya suara pemain drama dalam gedung terater. Suara pemain 

drama lebih keras dibandingkan di tanah lapangan yang terbuka. 

 

UJI KOMPETENSI 

1. Sebutkan contoh pemanfaatan pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagaimanakah mengukur cepat rambat bunyi dalam gua dan dalam air laut. 

3. Aisya dan Tony berada didekat mulut gua. Ketika itu  Toni bertepuk tangan, setelah 0,3 

sekon kemudian suara tepukan tangan terdengar kembali. Hitung cepat rambat bunyi dalam 

gua tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RINGKASAN 

� Bunyi menurut frekuensinya dibedakan menjadi Ultrsonik, Audiosonik dan Infrasonik. 

� Kuat lemahnya bunyi tergantung dari amplitude 

� Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi 

� Pemantulan bunyi dapat berupa gaung, gema, bunyi asli yang memperkuat bunyi pantul. 

� Gema digunakan untuk mengukur kedalaman laut. 

� Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensinya sama dengan benda lain. 

 

 SOAL-SOAL EVALUASI KOMPETENSI BAB VI 

 

SOAL ESSAY 

 

1. Sebutkan perbedaan infrasonik, audiosonik dan ultrasonik serta batas-batas frekuensinya. 

2. Sebutkan binatang yang dapat mendengarkan:  

a. infrasonik b. audiosonik  c. ultrasonik 

KILASAN  SAINS 

STETOSKOP 

ALAT YANG BIASA DIGUNAKAN DOKTER UNTUK 

MEMERIKA ORGAN TUBUH. MISALNYA JANTUNG, 

PARU-PARU. GINJAL, DAN LAIN SEBAGAINYA. 

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDENGAR BUNYI 

DETAK JANTUNG. PERTAMA KALI DITEMUKAN 

FISIKAWAN FRANCIS. STETOSKOPE MODERN 

DITEMUKAN FISIKAWAN AMERIKA BERNAMA 

GEORGE PHILIP CAMMANN  
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3. Sebutkan manfaat bunyi ultrsonik dalam dunia kesehatan dan industri. 

4. Apakah bunyi dapat merambat di ruang hampa udara? Apakah sebabnya. 

5. Bagaimanakah prosesnya bunyi dapat terdengar oleh telingga. 

6. Pada suatu saat terlihat kilat dan 10 sekon kemudian baru terdengar gunturnya. Jika cepat rambat 

bunyi di udara adalah 340 m/s. berapa jarak asal suara dengan pengamat ? 

7. Berapakah panjang gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 1 KHz yang merambat di udara. 

Jika cepat rambat bunyi diudara adalah 340 m/s ? 

8. Mengapa kelelawar yang terbang malam hari tidak pernah menabrak benda didepannya.? 

9. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1.300 m/s dan bunyi pantul terdengar setelah 0,5 s. Berapa 

kedalaman laut tersebut? 

10. Sebuah pistol ditembakan ke atas diantara dua dinding vertikal. Bunyi pertama terdengar 1 detik 

setelah ditembakan dan bunyi pantulan kedua terdengar setelah 3 sekon. Jika cepat rambat bunyi 

340 m/s. Tentukan jarak kedua dinding tersebut. 

 

 PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR  

1 Dibawah ini merupakan sifat-sifat bunyi, kecuali… 

A. Merupakan hasil getaran 

B. Dapat dipantulkan 

C. Merambat melalui zat antara 

D. Merambat di ruang hampa 

2 bunyi akan merambat atau terdengar apabila … 

A. Ada zat antara  

B. Tidak ada zat antara 

C. Tidak ada medium 

D. Ada zat yang memindahkan 

3 Garpu tala dipukul, maka daunnya itu bergetar dan bunyi terdengar. Maka kesimpulannya … 

A. Bunyi ditimbulkan oleh benda bergetar 

B. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang dipukuli 

C. Bunyi ditimbulkan dari garpu tala yang dipukuli 

D. Bunyi ditimbulkan dari semua benda  

4 Garpu tala, gitar, angklung, dan gong merupakan … 

A. Alat pembantu bunyi 

B. Sumber bunyi 

C. Pemantul bunyi 

D. Perambat bunyi 

5 Perhatikan tabel dibawah ini ! 
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Suhu (
0
C) 30 35 36 

Cepat rambat bunyi (m/s) 332 340 347 

Dari data itu membuktikan bahwa sifat bunyi dipengaruhi oleh … 

A. Keadaan   

B. Derajat Celcius  

C. Lamanya merambat 

D. D. Suhu 

6 Zat antara yang manakah yang lebih baik untuk merambatkan bunyi? 

A. Zat udara  C.  Zat cair 

B. Zat gas  D.  Padat 

7 Pernyataan manakah yang benar? 

A. Bunyi merambat memerlukan waktu 

B. Bunyi merambat tidak baik pada zat padat. 

C. Sambil menyelam memukul-mukul batu, maka bunyi tidak dapat didengar 

D. Bersamaan dengan adanya kilat terjadi guruh 

8 frekuensi getaran mempengaruhi… 

A. Tinggi rendah bunyi 

B. Kuat lemah bunyi 

C. Waktu bunyi 

D. Cepat lambat bunyi 

9 Amplitudo mempengaruhi … 

A. Tinggi rendah bunyi 

B. Kuat lemah bunyi 

C. Waktu bunyi 

D. Cepat lambat bunyi 

10 Berikut ini yang mempengaruhi kuat bunyi, kecuali … 

A. Jarak   

B. Dinding pemantul  

C. Zat perantara 

D. Resonansi 

11 Turut bergetarnya suatu benda terhadap benda lain yang sedang bergetar disebut … 

A. Resonansi  C.  Gema 

B. Narasi  D.  Audiosonik 

12 Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut… 

A. Infrasonik  C.  Ultrasonik 

B. Supersonik  D.  Audiosonik 

13 Makhluk yang dapat mendengar infrasonik diantaranya … 
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A. Manusia dan ikan 

B. Anjing dan jengkrik 

C. Jengkrik dan kelelawar 

D. Manusia dan kelelawar 

14 Telingan manusia yang normal dapat mendengar bunyi yang frekuensinya … 

A. Kurang dari 20 Hz 

B. Lebih dari 20 Hz 

C. 20 Hz – 20.000 Hz 

D. Lebih dari 20.000 Hz 

15 Bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20 KHz disebut … 

A. Supersonik  C.  Parasonik 

B. Audiosonik  D.  Infrasonik 

16 Hewan yang dapat menimbulkan dan mendengar ultrasonik di antaranya … 

A. Manusia dan kelelawar 

B. Kelelawar dan ikan lumba-lumba 

C. Anjing dan ikan 

D. Ikan dan jengkrik 

17 Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut … 

A. Supersonik  C.  Infrasonik 

B. Audiosonik  D.  Ultrasonik 

24. Berkut ini yang bukan manfaatnya ultrasonik adalah … 

A. Industri susu 

B. Industri pengalengan makanan 

C. Industri peleburan logam 

D. Indutri penemuan logam 

25. Frekuensi tiap detik selalu sama dinamakan … 

A. Nada  C.  Dentum 

B. Bunyi  D.  Desah 

26. Nada A sebagai nada dasar yang frekuensinya 440 Hz, maka interval nada A itu adalah … 

A. 44  B. 40  C. 45  D. 46 

 

 

27. Dibawah ini merukan pernyataan terjadinya resonansi, kecuali… 

A. Frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getaran. 

B. Untuk ayunan, tali penggantung sama panjang. 

C. Selaput tipis mudah beresonansi 

D. Selaput suara mudah beresoansi 
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28. Bunyi pantul yang hanya sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak jelas, dinamakan 

… 

A. Gaung  C.  Bunyi pantul keras 

B. Gema  D.  Bunyi datang 

29. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai dinamakan … 

A. Kerdam  C.  Gema 

B. Bunyi datang  D.  Gaung 

30. Akustik adalah.… 

A. Mengukur kedalaman laut 

B. Mengukur ketebalan dinding pemantulan 

C. Mengukur volume air bendungan 

D. Mengukur panjangnya laut 

31. salah satu manfaat dari gema adalah.… 

A. Mengukur kedalaman laut 

B. Mengukur ketebalan dinding pemantulan 

C. Mengukur volume air bendungan 

D. Mengukur panjangnya laut 

32. Mengapa anjing dan jangkrik peka terhadap suara? 

A. Termasuk infrasonik 

B. Termasuk audiosonik 

C. Ultrasonik 

D. Panasonik  

33. Dua puluh detik setelah ada petir didengar suara. Berapa jarak kita dengan tempat terjadinya petir jika cepat 

rambat di udara 340 m/detik? 

A. 700 m C.  3400 m 

B. 6800 m D.  1700 m 

34. Alat untuk menyelidiki hubungan frekuensi dengan panjang senar, bahan senar dan tegangan senar 

adalah.… 

A. Sonometer C.  Guitar 

B. Monometer D.  Biolameter  

35. Berikut ini faktor penentu tinggi nada menurut hukum Mersenne, kecuali.… 

A. Senar besar, frekuensi kecil 

B. Senar semakin pendek, makin tinggi nada 

C. Senar makin tegang, makin tinggi nada 

D. Senar makin panjang, makin tinggi nada 

 

 


