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Gelombang elektromagnetik  

1. Termasuk gelombang transversal yang dapat merambat di ruang hampa. 
2. Dalam perambatannya, kecepatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas 

listrik ( 0 ε ) dan permeabilitas magnetik ( )0µ  dalam medium 
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3. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat: 
a. tidak bermuatan listrik, 
b. tidak bermassa, 
c. merambat dalam lintasan lurus, 
d. dapat merambat di ruang hampa, 
e. dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi, dan 
f. kecepatan di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s. 

4. Spektrum gelombang elektromagnetik dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang 
gelombang. 

5. Jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik: 
a. sinar gamma, 
b. sinar-X, 
c. sinar ultraviolet, 
d. cahaya tampak, 
e. sinar inframerah, 
f. gelombang mikro, 
g. gelombang televisi, dan 
h. gelombang radio 

6. Muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya. 
7. Arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dapat menghasilkan 

medan magnet di sekitarnya. 
8. Teori Maxwell memprediksi bahwa gelombang elektromagnetik (EM) transversal dapat 

dihasilkan melalui percepatan muatan listrik, dan gelombang-gelombang ini akan merambat 
melalui ruang dengan laju cahaya, yang ditentukan dengan persamaan: 
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9. Gelombang elektromagnetik merupakan perpaduan gelombang medan listrik dan medan 
magnetik yang berjalan. 

10. Panjang gelombang λ dan frekuensi f gelombang elektromagnetik berhubungan dengan 
kecepatannya c, yang dinyatakan dalam persamaan: 

c = f .λ 
11. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas gelombang-gelombang elektromagnetik 

dengan variasi panjang gelombang yang luas, mulai dari gelombang mikro dan gelombang 
radio, hingga cahaya tampak, sinar-X, dan sinar- γ , yang semuanya merambat di ruang 
hampa dengan kecepatan gerak sebesar c = 3 x 108 m/s. 

12. Hipotesis Maxwell adalah perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan 
listrik dan sebaliknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. 

13. Cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya di ruang hamba 
yang besarnya 3 × 108 m/s. 

14. Kelebihan gelombang elektromagnetik adalah dapat merambat di ruang hampa, merupakan 
gelombang trasversal, mengalami pemantulan (refleksi), mengalami pembiasan (refraksi), 
mengalami interferensi, mengalami lenturan (difraksi), dan arah rambatannya tidak 
ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. 
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15. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang berfrekruensi terkecil sampai yang 
terbesar adalah gelombang radio, gelombang televisi, gelombang radar/mikro, sinar infra 
merah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar-X, dan sinar gamma. 

16.  Perubahan medan listrik dan medan magnet menimbulkan gelombang elektromagnetik. 
17. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik yaitu: 
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18. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. 
19. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. 
20. Arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik dan 

medan magnet. 
21. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 
22. Gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang hanya bergantung pada sifat-sifat 

listrik dan magnet medium. 
23. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa memerlukan tetapan umum dan 

nilainya: c = 3 x 108 m/s  
24. Gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. 
25. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, 

interferensi, dan difraksi (lenturan). 
26. Gelombang elektromagnetik merambat dalam arah garis lurus. 
27. Gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan oleh medan listrik maupun medan magnet 

karena tidak bermuatan listrik. 
28.  Hipotesis Maxwell 

Gejala-gejala kelistrikan dan kemagnetan erat hubungannya satu sama lain. hal ini tampak pada 
gejala-gejala sebagai berikut. 
1.  Muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik disekitarnya, yang besarnya diperlihatkan 

oleh hukum Coulumb.  
2.  Arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet disekitarnya yang 

besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Bio-Savart atau hukum Ampere.  
3.  Perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan 

listrik Dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. 
Dan disimpulkan bahwa  
 ”perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya 

perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet” 
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