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REMEDIAL UB-1  
FISIKA KELAS XII TAHUN 

AJARAN 2012-2013 
 
Kerjakan Soal-Soal Berikut Dan Tuliskan Cara Penyelesaiannya Secara Lengkap! 
1. Suatu gelombang merambat dengan 

persamaan: )2018sin(12 xty ⋅−⋅⋅= ππ  m. 
Besar kecepatan sudut dan amplitudonya 
berturut-turut adalah . . . 

a.  12 rad/s dan 18π m 
b.  12 rad/s dan 18 m 
c.  18 rad/s dan  12 m 
d.  18π rad/s dan 12 m 
e.  20π rad/s dan 12 m 

 
 
 

2. Gelombang yang merambat dengan 
persamaan gerak 

)5,018sin(20 xty ⋅−⋅⋅= ππ  memiliki 
panjang gelombang sebesar . . . 

a.  3 m 
b.  4 m 
c.  5 m 
d.  6 m 
e.  7 m 

 

3. Suatu gelombang merambat dari titik A 
hingga titik F seperti pada gambar. Besar 
panjang belombangnya adalah . . .  

  
a.  15 m 
b.  25 m 
c.  30 m 
d.  35 m 
e.  40 m 

 

4. Frekuensi suatu gelombang adalah 50 Hz, 
jika cepat rambatnya 120 m/s, maka 
panjang gelombangnya adalah . . . 

a.  2,4 m 
b.  6,0 m 
c.  60 m 
d.  24 m 
e.  70 m 
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5. Diketahui persamaan gelombang 
)410sin(15 xty ⋅−⋅⋅= ππ . Besarnya cepat 

rambat gelombang tersebut adalah . . .  
a.  2,0 m/s 
b.  2π m/s 
c.  2,5 m/s 
d.  10 m/s 
e.  4π m/s 

 

 

6. Ari berada pada jarak 10 m dari suatu 
sumber bunyi. Saat itu intensitas bunyi 
yang didengar Ari adalah 100 watt/m2. Jika 
Ari berpindah sejauh 5 meter mendekati 
sumber bunyi maka intensitas bunyi yang 
didengar oleh Ari menjadi sebesar . . . 

a.  300 watt/m2 
b.  400 watt/m2  
c.  500 watt/m2 
d.  600 watt/m2 
e.  700 watt/m2 

 

 

7. Sebuah mesin menghasilkan bunyi 
dengan intensitas sebesar 1000 watt/m2. 
Jika intensitas ambang pendengaran 10-12 
watt/m2, besarnya taraf intensitas bunyi 
tersebut adalah . . . 

a.  120 dB 
b.  130 dB 
c.  140 dB 
d.  150 dB 
e.  160 dB 

 

 

8. Taraf intensitas sebuah mesin adalah 80 
dB. Jika terdapat 100 buah mesin, maka 
taraf intensitas seluruh mesin tersebut 
adalah . . . 

a.  80 dB 
b.  90 dB 
c.  100 dB 
d.  120 dB 
e.  130 dB 
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9. Danu berada pada jarak 10 m dari suatu 
sumber bunyi saat mendengar suatu bunyi 
dengan taraf intensitas sebesar 100 dB. Jika 
danu berpindah menjauhi sumber bunyi dan 
berdiri pada jarak 100 m dari sumber bunyi, 
taraf intensitas bunyi yang didengar danu 
saat itu adalah . . . 

a.  40 dB 
b.  50 dB 
c.  60 dB 
d.  70 dB 
e.  80 dB 

 

10. Sebuah mobil membunyikan sirine dengan 
frekuensi sebesar 600 Hz. mobil tersebut 
bergerak mendekati andi dengan kecepatan 
40 m/s. jika andi diam dan kecepatan suara 
di udara 340 m/s. frekuensi suara yang 
didengar andi adalah . . . 

a.  600 Hz 
b.  610 Hz 
c.  650 Hz 
d.  680 Hz 
e.  700 Hz 

 

11. Ivan melaju 30 m/s dengan motornya 
menuju sebuah mesin yang bersuara 
dengan frekuensi sebesar 400 Hz. Jika 
cepat rambat bunyi di udara 300 m/s, 
besar frekuensi bunyi yang didengar Ivan 
adalah . . . 

a.  400 Hz 
b.  410 Hz 
c.  420 Hz 
d.  430 Hz 
e.  450 Hz 

 

12. Sebuah mobil polisi melaju dengan 
kecepatan 60 m/s mengejar penjahat 
yang mengendarai mobilnya dengan 
kecepatan 40 m/s. Jika sirine mobil polisi 
menghasilkan bunyi 560 Hz dan cepat 
rambat bunyi 340 m/s, besar frekuensi 
bunyi sirine yang didengar oleh penjahat 
adalah . . . 

a.  300 Hz 
b.  380 Hz 
c.  400 Hz 
d.  420 Hz 
e.  500 Hz 

 

 


