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ABSTRAK 

Walaupun sangat dekat dengan kita, masyarakat awam terkadang mengabaikan 

dan cenderung menganggap bunyi hanyalah fenomena alam yang tidak menarik untuk 

dibahas dan dipelajari. Kita sering mendengar dan bahkan mengeluarkan bunyi itu 

sendiri. Salah satu cara agar kita bisa mengeluarkan bunyi adalah dengan bernyanyi. 

Suara yang dikeluarkan oleh setiap orang berbeda-beda. Misalnya, penyanyi A dan B 

diminta untuk menyanyikan nada Do. Meskipun nada yang dinyanyikan sama yaitu nada 

do tapi frekuensi yang dikeluarkan berbeda-beda. Hal ini juga terjadi pada hewan. 

Mengapa frekuensi suara yang dikeluarkan oleh setiap orang berbeda? Akan sangat 

menarik jika kita bisa mengukur frekuensi suara atau frekuensi tersebut dalam sebuah 

pembelajaran, tapi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti Zelscope.  

 

Kata Kunci : Frekuensi, bunyi, Zelscope 

 

1. PENDAHULUAN 

 Bunyi adalah suatu fenomena telah dikenal manusia sejak lahir, bahkan janin  

dalam kandunganpun sudah mampu membedakan bunyi.  

Sebelum ilmu fisika berkembang lebih jauh, manusia hanya mengetahui bahwa bunyi 

adalah hasil getaran dari sebuah benda atau hasil tumbukan dari dua buah benda..Sangat 

menarik jika bunyi dapat diamati, terutama hal ini sangat membantu didalam sebuah 

pengajar di kelas. 
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Sekarang, pengukuran tentang bunyi sudah berkembang dengan pesat. Banyak alat-alat 

pengukur bunyi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Baik perangkat keras 

maupun lunak banyak disajikan untuk bisa menamati bunyi. Namun kesemuanya 

memerlukan biaya yang mahal dan kerepotan tersendiri, terutama jika kita ingin 

menyajikan dalam sebuah pengajaran. Sesuai dengan perkembang tehnologi kemudian 

ditemukanlah suatu perangkat lunak sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur 

bunyi dan mengetahui besar frekuensi dari sumber bunyi tersebut. Perangkat lunak untuk 

mengamati bunyi yang sederhana ini tersebut dikenal dengan nama Zelscope. 

 

2. KONSEP BUNYI DALAM FISIKA 

a. Bunyi 

Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longutidunal yang 

merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, 

gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batubara, atau udara. 

Kebanyakan suara yang kita dengar adalah merupakan gabungan berbagai sinyal. Tetapi 

suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang 

dukur dalam Hertz (Hz) dan amplitude atau kenyaringan bunyi dengan decibel. 

Berbagai istilah yang dikenal bunyi : 

• Gelombang bunyi 

Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar maju-mundur. 

Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. 

• Kecepatan bunyi 

Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1.224 km/jam. Bunyi merambat lebih 

lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di udara tipis dan dingin pada 

ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1.000 km/jam. Di air, kecepatannya 5400 

km/jam, jauh lebih cepat dari pada diudara. Cepat rambat bunyi v dapat dinyatakan 

dengan, 

   v = s.t         .........................................................................( 1 ) 

 Dengan s adalah panjang gelombang bunyi dan t adalah waktu. 

 

b. Frekuensi 
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 Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu 

yang diberikan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, 

menghitung jumlah kejadian peristiwa, dann membagi hitungan tersebut dengan panjang 

jarak waktu. Satuan Hertz diambil dari nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz 

yang menemukan fenomena itu pertama kali. Frekuensi sebesar 1Hz menyatakan bahwa 

dalam satu detik terjadi peristiwa tersebut satu kali. 

Secara alternatif, seseorang bisa mengukur waktu antara dua buah kejadian/peristiwa ( 

dan menyebutnya sebagai periode), lalu memperhitungkan frekuensi (f) sebagai hasil 

kebalikan dari periode (T): 

   f= 1/T                     ....................................................( 2) 

c. Zelscope 

Zelscope adalah suatu perangkat lunak yang bekerja di bawah Windows. Perangkat lunak 

tersebut mengkonversi PC  menjadi sebuah osiloskop sederhana  yang mampu merekam 

data, menyimpan dan menganalisis spektrum data. Secara prinsip Zelscope bekerja 

seperti osiloskop tradisional, sehingga mudah di operasikan dimana saja dan tidak 

memerlukan peralatan yang rumit, karna Zelscope menggunakan fasilitas audio yang ada 

di PC.  
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Gambar1. Zelscope 

II. EKSPERIMEN 

Eksperimen disusun seperti dalam gambar 2 dengan menggunakan alat-alat sebagai 

berikut :  

1. Microphone audio 

2. Sampel bunyi 

3. Perangkat lunak Zelscope 

4. Komputer / note book 

 

Eksperimen dilakukan dengan menghubungkan terlebih dulu mikrophone pada komputer, 

kemudian mengaktifkan software pada komputer. Kemudian terlebih dulu mengatur 

setting pengambilan data yang dilakukan akan dinyatakan sebagai fungsi tegangan atau 

frekuensi. Lalu membiarkan sampel bunyi, dalam penelitian ini sampel bunyi berupa 

suara wanita menyanyikan nada do, suara pria menyanyikan nada do dan suara anak 

ayam. Setelah siap lalu klik star dan simpan hasil pengamatan dengan format BMP atau 

sesuai yang diinginkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dari hasil ekperimen yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Suara wanita menyanyikan nada do  

 
Gambar 2. gambar spektrum suara dalam BMP 
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Data yang diambil sudah dinyatakan dalam tegangan dan frekuensi dengan 

menggunakan FFT, sehingga di dapat diamati dalam gambar  sampel suara wanita 

bersuara do terdapat frekuensi dominan sebesar 295 HZ, 395 Hz, dan 590 Hz. 

Sedangkan frekuensi-frekuensi tercatat yang lain yang mempunyai amplitudo 

dibawah 0,1 V merupakan suara gangguan (noise) yang terekam saat pengambilan 

data. 

b. Suara pria menyanyikan nada do 

 
Data dinyatakan dalam tegangan vs frekuensi. Sedangkan untuk pria nada do yang 

dihasilkan tercatat disusun dari beberapa frekuensi dominan yaitu 150 Hz, 300 Hz, 

450 Hz, 750 Hzdan 930 Hz. Sedangkan frekuensi lain yang muncul merupakan suara-

suara lain yang terekam saat pengambilan data. 

c. Suara anak ayam 
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Suara anak ayam disimpan dalam data bentuk text dan frekuensi dominan yang 

terekam adalah 850 Hz.  

Dan frekuensi tercatat lainnya merupakan frekuensi suara lain yang terekam saat 

pengambilan data 

 

4. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan nada do 

yang dinyanyikan oleh wanita A mempunyai frekuensi 295 HZ, 395 Hz, dan 590 Hz dan 

bagi pria B mempunyai frekuensi sebesar 150 Hz, 300 Hz, 450 Hz, 750 Hzdan 930 Hz, 

untuk anak ayam 850 Hz.  

 Zelscope dapat digunakan untuk mengukur bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita 

dengan mudah sehingga pembelajaran tentang bunyi bukan hanya sekedar secara teori 

tetapi dapat juga diamati oleh siswa. 
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