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SIFAT-SIFAT GELOMBANG 

 

Gelombang memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut : 

1. Pemantulan (Refleksi) 

Dalam kehidupan sehari-hari kamu sering melihat pemantulan gelombang air kolam oleh dinding 

kolam, atau pun gelombang ombak laut oleh dinding kolam. Dapat diterimanya sms atau pun 

telfon dari temanmu itu akibat gelombang radio yang dipantulkan ke atmosfer bumi dan menuju 

ke handponemu. 

Untuk mempelajari pemantulan gelombang, perhatikan gambar berikut. 

 
     (a)   (b) 

Sebuah gelombang merambat pada tali, jika ujung tali diikatkan pada suatu penopang 

(Gambar a), gelombang yang mencapai ujung terikat tersebut memberikan gaya ke atas pada 

penopang. Penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah tali. Gaya ke 

bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. 

Pada gambar b, ujung yang bebas tidak ditahan oleh sebuah penopang. Gelombang cenderung 

melampaui batas. Ujung yang melampaui batas memberikan tarikan ke atas pada tali dan inilah 

yang membangkitkan gelombang pantul yang tidak terbalik. 

  

Pemantulan gelombang tidak hanya terjadi pada tali, tapi gelombang cahaya pun dapat 

dipantulkan. Bila kamu menyoroti sinar senter ke kaca yang rata, sinar tersebut akan memantul 

sempurna.  

Gelombang cahaya yang mengenai benda rata, sudut antara cahaya datang dengan benda rata 

akan sama besarnya dengan sudut antara cahaya pantul dengan benda rata tersebut. Seperti 

gambar di bawah ini.  
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Hukum pemantulan ini ditemukan oleh seorang ahli matematika dan perbintangan Belanda 

Willebrord Snell, sehingga bisa disebut hukum Snellius yang berbunyi, “Gelombang datang, 

gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut datang akan sama dengan 

sudut pantul” 

2. Pembiasan (Refraksi) 

Ketika kamu memasukkan sebagian pinsil ke dalam air, apa yang akan terjadi? Seakan-akan 

pinsilmu menjadi patah. Mengapa demikian? 

 
Gelombang cahaya akan menembus pada benda bening, misalnya air dan kaca. Pada pristiwa 

pinsil yang seolah-olah patah, hal ini disebabkan berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam 

air akan mengalami pembelokan sehingga cahaya yang berada di dalam air akan terlihat bias. 

Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Hal ini disebabkan medium udara dan air memiliki 

kerapatan optik yang berbeda. 

Jadi, kamu dapat menyimpulkan bahwa pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua 

medium yang berbeda kerapatan optiknya. 

Jika dilihat dari gambar berikut yang menunjukkan sudut datang dan sudut bias gelombang 

akan terlihat bahwa sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar datang dari medium 

kurang rapat (udara) ke medium yang lebih rapat (air) sinar bias akan menjauhi garis normal 

ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat (air) ke medium yang kurang rapat (udara).  
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3. Penggabungan Gelombang (Interferensi) 

Kamu pernah melihat riak air di kolam? Ketika air tersebut beriak gelombangnya akan 

menuju ke pinggiran kolam kemudian memantul, pantulan gelombang ini akan menuju ke pusat 

riakannya. Sehingga antara gelombang yang menuju pinggir kolan dengan gelombang yang 

menuju pusat riakan akan bertemu dan bergabung. Digambarkan seperti di bawah ini.  

 
 Interferensi ada 2 jenis, yaitu interferensi Konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi 

konstruktif adalah penggabungan dua buah gelombang transversal atau lebih bila bertemu bukit 

dengan bukit. Sedangkan interferensi destruktif adalah penggabungan dua buah gelombang 

trasversal atau lebih bila bertemunya bukit dengan lembah.   

4. Pelenturan Gelombang (Difraksi) 

Peristiwa difraksi atau lenturan dapat terjadi jika sebuah gelombang melewati sebuah penghalang 

atau melewati sebuah celah sempit. Seperti gambar di bawah ini. 

 
Terlihat bahwa gelombang pada sebelah kiri sangat rapat sehingga berbentuk hampir lurus. 

Ketika melewati celah gelombang ini akan berubah bentuk sesuai dengan ukuran celahnya dan 

akan terus merambat seperti gelombang di sebelah kanan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa 

gelombang dapat dilenturkan. 

 

5. Penguraian Gelombang (Dispersi) 

Pernahkah kalian melihat pelangi? Ada yang bisa menjelaskannya? 

 

Interferensi 

Konstruktif 

Interferensi 

Destruktif 
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Pelangi terjadi akibat sinar matahari menembus/ melewati sisa-sisa hujan di atmosfer. Air 

hujan sama seperti air lainnya memiliki bentuk mikroskopis (bila dilihat dengan mikroskop 

elektron) prisma atau limas. 

Sinar matahari yang biasa disebut sinar tampak atau sinar putih, sebenarnya terdiri dari 

penggabungan sinar berwarna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu 

(MeJiKuHiBiNiU). Ketika sinar matahari ini melalui benda berbentuk prisma (sisa-sisa hujan) 

akan teruraikan menjadi masing-masing warna penggabungnya. 

Warna-warna inilah yang disebut warna pelangi, dan pristiwanya disebut terjadinya pelangi. 

 

 

 

 

 

 


