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: Efek Doppler, Intensitas, dan Taraf Intensitas
Bunyi
: 3.10 Menerapkan konsep dan prinsip gelombang gelombang bunyi dan cahaya
dalam teknologi
4.10 Melakukan percobaan tentang gelombang gelombang bunyi dan/atau cahaya,
berikut presentasi hasil percobaan dan
makna fisisnya misalnya sonometer dan
kisi difraksi.

Tujuan

Menyelidiki gejala intensitas dan taraf
intensitas bunyi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Menganalisis hubungan antar variabel pada
fenomena Intensitas dan Taraf Intensitas
Bunyi

Alat dan Bahan
1. KIT Praktikum Gelombang Bunyi (GEMBI).
2. Smartphone yang terinstal aplikasi Phypox, Physics Toolbox dan Frequency
Generator dan Frequency meter.

Landasan Teori
1. Intensitas Bunyi
Gelombang yang merambat pada suatu medium membawa energi dan daya
disetiap waktunya. Daya yang dibawa oleh gelombang pada luas penampang
tertentu disebut dengan intensitas. Intensitas dapat diukur dengan menempatkan
medium yang saling tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Intensitas
suatu gelombang sebanding dengan daya yang dibawa dan berbanding terbalik
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dengan luas area yang dilalui oleh gelombang tersebut yang secara matematis
dinyatakan sebagai berikut:
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(1)

keterangan:
I : Intensitas Bunyi (W/m2)
P : Daya (W)
A : Luas Penampang (m2)
Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium
untuk merambat. Sifat (padat, cair dan gas) dan bentuk dari medium perambatan
juga berpengaruh terhadap perambatan gelombang. Medium perambatan
gelombang bunyi dapat dikelompokan menjadi medium dua dimensi dan tiga
dimensi. Gelombang bunyi di udara memiliki permukaan tiga dimensi karena tidak
ada batasan tertentu mengenai volume udara di atmosfer. Berdasarkan kondisi
tersebut maka dapat dinyatakan bahwa volume udara adalah menyerupai volume
bumi. Jika diasumsikan volume udara di atmosfer bersifat isentropik (sama ke
segala arah), maka gelombang yang berada di udara juga bergerak ke segala arah
(menyerupai bola).
Intensitas gelombang bunyi dalam suatu medium memiliki nilai yang berbeda
pada setiap titik. Hal ini karena pengaruh dari luas penampang yang dilaluinya.
Berdasarkan persamaan 1 terlihat bahwa intensitas memiliki hubungan yang
berbanding terbalik dengan luas penampang. Daya yang dipancarkan sumber bunyi
diasumsikan bernilai konstan sehingga semakin besar jarak pengamat ke sumber
nilai intensitas akan berkurang.
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Luas penampang (A) pada persamaan 1 diganti menjadi 4πr2 pada persamaan 2
dikarenakan luas penampang yang ditinjau adalah luas penampang bumi yang
menyerupai bola. Berdasarkan persamaan 2 dapat dinyatakan bahwa besar
intensitas bunyi yang diterima berbanding terbalik dengan kuadrad jarak (r) titik uji
dari sumber bunyi. Jika dibandingkan besar intensitas bunyi pada jarak sejauh r
maka diperoleh persamaan baru:
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karena r sumber adalah sumber itu sendiri, maka rsumber bernilai 1 dan persamaan 3
disederhanakan menjadi:
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I Sumber  ruji2 .I ujir
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I ujir 
2. Taraf Intensitas Bunyi

Telinga manusia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mendeteksi
rangsangan berupa bunyi. Telinga manusia secara kuantitas mampu mendengarkan
bunyi yang memiliki intensitas 10 -12W.m-2 sampai 1 W.m-2 atau dengan interval
sejauh 1012 W.m-2. Telinga manusia juga memiliki keterbatasan dalam medeteksi
rangsangan terutama bunyi dengan intensitas kurang dari 10-12 W.m-2 atau lebih dari
1 W.m-2. Bunyi yang memiliki intensitas lebih dari 1 W.m-2 akan menyebabkan
kerusakan pada telinga. Kuantitas intensitas minimum pendengaran disebut dengan
intensitas ambang pendengaran sedangkan kuantitas intensitas maksimum
disebut dengan intensitas ambang perasaan.
Intensitas pendengaran berdasarkan pada persamaan 5 memiliki hubungan
dengan kuadrat jarak ke sumber dan akan semakin berkurang seiring dengan
bertambahnya jarak. Intensitas ini kemudian ditransformasikan kedalam besaran
yang menyatakan tingkat intensitas yang didengar oleh pengamat dengan pola
pengurangan berupa logaritmik. Intensitas bunyi yang didengar oleh telinga
manusia dinamakan taraf intensitas dan dirumuskan sebagai berikut:
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Taraf Intensitas Bunyi (dB)
Intensitas Bunyi (W/m2)
Intensitas Ambang (W/m2)

Satuan dB (dibaca desiBell) untuk taraf intensitas bunyi diberikan sebagai
penghargaan kepada penemu telepon Alexander Graham Bell. Subtitusi persamaan
3,4, dan 5 kedalam persamaan 6 menghasilkan hubungan antara taraf intensitas
dengan jarak sebagai berikut:
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Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja dan juga dapat berjumlah berapa
saja. Sekelompok lebah dapat menghasilkan taraf intensitas bunyi yang jauh lebih
besar dibandingkan dengan sekelompok cicak. Faktor apa saja yang mempengaruhi
hal tersebut? Misalkan seekor lebah dapat menghasilkan bunyi dengan intensitas
sebesar I. Sekelompok lebah yang berjumlah n ekor lebah dapat menghasilkan
intensitas sebesar nI dan dengan menggunakan persamaan 6 maka dapat diperoleh
nilai dari taraf intensitas sebagai berikut:
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TI( n)  TIsumber  10 log n  TI0  10 log n
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dengan n merupakan banyak sumber bunyi.

Prosedur Percobaan

n=2

n=3

n=1

r=0,25 m

r=0,5 m

..............

r=1,5 m

Gambar 1.Set Praktikum
1. Tempatkan smartphone di ujung lintasan dengan mengaktifkan aplikasi
Physics Toolbox – sound meter dan catatlah data hasil pengukuran.
2. Simpan sumber bunyi (Buzzer) pada jarak 1 meter untuk menentukan intensitas
awal sumber bunyi.
3. Variasikan jarak (0,25m, 0,5m, 0,75m, 1m, 1,25m, 1,5m) dari sumber ke
pengamat dan catat datanya.
4. Variasikan banyak sumber bunyi dan catat datanya (1-4).
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Hasil Percobaan
Pengukuran yang dilakukan dengan memanfaatkan software Physics Toolbox
memberikan hasil pengukuran dalam satuan dB.
Percobaan

Pengaruh
jarak
Pengaruh
banyak
sumber

No.

Jarak (m)

Intensitas Awal
(dB)

Hasil
Pengukuran
(dB)

Jumlah
sumber
bunyi

1
2
3
1
2
3

Perhitungan Data
Lakukan perhitungan secara teoretik dengan menggunakan persamaan 9 untuk
variasi jarak dan persamaan 11 untuk variasi jumlah sumber bunyi.
1. Pengaruh Jarak
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2. Pengaruh Jumlah Sumber Bunyi
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Analisis Data
1. Faktor apa saja yang bekerja pada gejala intensitas dan taraf intensitas bunyi
dan bagaimanakah hubungan antar variabel yang dihasilkan?
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2. Bagaimanakah grafik hubungan antar variabel?

Taraf Intensitas (dB)

Pengaruh jarak

Jarak (m)
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Taraf Intensitas (dB)

Pengaruh banyak sumber

Jumlah (n)
TI (dB)

KESIMPULAN
Berdasarkan data percobaan yang diperoleh, diskusikan dengan kelompok
dan buatlah kesimpulannya.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

9

