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 Di bab ini, kita akan mempelajari keterkaitan antara  suhu dengan 

 kalor serta pengaruhnya terhadap wujud benda. Dengan melakukan 

pengamatan dan percobaan sederhana, kalian diharapkan mampu 

menganalisis pengaruh  kalor terhadap perubahan  suhu dan wujud benda. 

Selain itu, kemampuan untuk menganalisis pengaruh  kalor terhadap 

ukuran benda juga perlu dikuasai. Setelah menyelidiki pengaruh  kalor 

terhadap benda, kita akan mempelajari cara perpindahan  kalor, baik 

secara  konduksi,  konveksi, maupun  radiasi. Dengan melakukan diskusi, 

kalian diharapkan mampu membedakan ketiga cara perpindahan tersebut 

dan dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bahasan 

selanjutnya adalah mengenai Asas Black yang menjelaskan tentang jumlah 

 kalor yang diserap dan dilepas oleh sebuah benda. Cara penggunaan 

kalorimeter untuk mencari  kalor jenis suatu benda juga perlu kalian kuasai 

dengan baik.  

A Suhu dan Kalor

 Istilah  suhu sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, terkadang kita mengacaukan pengertian  suhu sebagai panas. Padahal 

 suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya mempunyai 

kaitan yang sangat erat. Nah, untuk mengetahui beberapa peristiwa sehari-hari 

yang berkaitan dengan  suhu dan  kalor, lakukanlah diskusi untuk menemukan 

jawaban beberapa pertanyaan pada Eureka berikut. 

 Kata 
K u n c i

• Suhu

• Kalor

• Asas Black

• Kalor Jenis

• Konduksi

• Konveksi

• Radiasi

Eureka

 Diskusikan bersama teman sebangku kalian berberapa kejadian 

berikut dan jawablah pertanyaan yang diberikan. 

1. Ketika kita memanaskan air selama beberapa menit, 

bagaimanakah  suhu air dibandingkan  suhu semula? Apakah 

yang terjadi jika air dipanaskan terus menerus?

2. Kita dapat merasakan panasnya api unggun ketika berada di 

sekitarnya, walaupun berada beberapa meter dari sumber api. 

Demikian pula dengan matahari. Kita semua percaya bahwa 

matahari sangat panas. Panas ini dapat sampai ke bumi dan 

dapat kita rasakan. Menunjukkan apakah kedua peristiwa 

tersebut?

3. Jika kita memasukkan es batu ke dalam sebuah gelas, maka di 

bagian luar gelas akan terbentuk embun. Dari manakah embun 

ini berasal?

4. Sebuah benda yang dipanaskan atau diberi  kalor dapat 

mengalami perubahan bentuk. Misalnya, air yang dipanaskan 

akan berubah menjadi uap air. Sebutkan contoh yang 

menunjukkan adanya perubahan bentuk akibat penambahan 

atau pengurangan  kalor. 

 Presentasikan hasil yang kalian peroleh di depan guru dan teman-

teman lainnya.
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 Beberapa peristiwa yang telah kalian diskusikan pada Eureka tersebut 

berkaitan erat dengan pengertian  suhu dan  kalor. Ketika kita memanaskan 

air, berarti kita menambahkan sejumlah  kalor pada air. Akibat penambahan

kalor ini,  suhu air akan meningkat atau terjadi perubahan  suhu. Dari 

kenyataan ini, jelaslah bahwa  suhu dan  kalor adalah dua hal yang 

berbeda. 

Suhu menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya 

suatu benda. Sedangkan panas atau  kalor merupakan salah satu bentuk 

energi yang dapat menyebabkan perubahan  suhu. 

 Dari pengertian tersebut, benda yang panas mempunyai  suhu tinggi. 

Sementara, benda yang dingin akan mempunyai  suhu rendah. 

1. Alat Pengukur Suhu

 Tangan atau kulit kita sebenarnya dapat merasakan adanya perbedaan 

 suhu dari benda-benda di sekitar kita. Akan tetapi, kita tidak dapat 

menentukan secara pasti jumlah perbedaan  suhu dua benda dalam waktu 

bersamaan. Kita hanya dapat membedakan bahwa benda satu lebih panas 

atau lebih dingin dari benda lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengukuran 

 suhu menggunakan tangan atau kulit kurang akurat, karena orang yang 

berbeda akan mengatakan hal yang berbeda. 

 Contoh sederhana yang menunjukkan keterbatasan tangan untuk 

mengukur  suhu adalah dengan melakukan kegiatan pada Ekspedisi berikut.

 Dari hasil kegiatan pada Ekspedisi tersebut, kita semua menyadari 

bahwa tangan kita bukan alat pengukur  suhu yang baik. Buktinya kedua 

tangan kita merasakan hal yang berbeda saat berada di baskom ketiga. 

Padahal,  suhu air pada baskom ketiga tetap tidak berubah. Hanya karena 

keadaan awal kedua tangan kita yang berbeda, kita merasakan adanya 

perbedaan  suhu pada baskom ketiga. Inilah salah satu bukti keterbatasan 

tangan atau kulit kita dalam mengukur  suhu. Untuk itulah diperlukan suatu 

alat pengukur  suhu yang kita sebut sebagai termometer. 

Gambar 7.1 Memanaskan 

benda berarti memberikan 

sejumlah  kalor yang akan 

mengakibatkan perubahan 

 suhu.

EEkspedisi
Lakukanlah kegiatan ini di rumah kalian. Sediakan 

tiga buah baskom atau tempat air lainnya. Isilah 

baskom pertama dengan air dingin, baskom kedua 

dengan air hangat, dan baskom ketiga dengan 

air biasa. Selanjutnya, masukkan tangan kanan 

kalian pada baskom pertama dan tangan kiri 

pada baskom kedua secara bersamaan selama 

kurang lebih 5 menit. Setelah itu, angkatlah kedua 

tangan dan segera masukkan ke baskom ketiga 

secara bersamaan. Apakah yang kalian rasakan? 

Apakah kedua tangan kalian merasakan  suhu air 

pada baskom ketiga sama? Buatlah kesimpulan 

dari hasil percobaan kalian.  
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 Termometer bekerja menggunakan bahan yang bersifat termo-
metrik. Artinya, sifat-sifat benda tersebut dapat berubah jika ada 
perubahan  suhu. Berdasarkan sifat ini, terdapat beberapa jenis 
termometer, yaitu:
a. Termometer zat cair yang bekerja berdasarkan pemuaian zat cair yang 

dipanaskan.
b. Termometer bimetal yang bekerja berdasarkan pemuaian logam yang 

dipanaskan.
c. Termometer hambatan yang bekerja karena bertambahnya hambatan 

listrik jika kawat logamnya dipanaskan. Kemudian, akan terjadi 
pulsa-pulsa listrik yang menunjukkan  suhu yang diukur.

d. Termokopel yang prinsipnya terjadi pemuaian dua logam karena 
ujungnya disentuhkan. Akibatnya timbullah gaya gerak listrik (GGL) 
dan inilah yang akan menunjukkan  suhu suatu benda

e. Pyrometer, merupakan alat ukur untuk  suhu yang tinggi (5000 C 
– 3.0000 C). Alat ini bekerja berdasarkan intensitas  radiasi yang 
dipancarkan oleh benda panas.

 Sementara itu, berdasarkan manfaat dan tempatnya ada beberapa 
jenis termometer, antara lain termometer badan, termometer maksimum- 
minimum, termometer dinding, dan termometer batang.

a. Termometer Badan

   Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk 
mengukur  suhu badan seseorang. Termometer ini biasa disebut 
termometer klinis atau termometer demam. Skala pada termometer 
ini berkisar antara 340 C atau 350 C sampai 420 C. Ini sesuai dengan 
 suhu tubuh normal manusia yakni 370 C. Ketelitian termometer 
badan mencapai 0,10 C. Termometer ini menggunakan bahan 
termometrik air raksa. Salah satu jenis termometer badan dapat 
kalian lihat pada Gambar 7.2. 

   Cara penggunaan termometer badan biasanya diletakkan di 
bawah lidah atau dikulum beberapa menit. Saat digunakan, air 
raksa akan naik melalui pipa sempit. Selanjutnya, air raksa itu akan 
berhenti dan menunjuk angka sesuai dengan  suhu badan orang yang 
sedang diukur. Satu hal yang perlu diingat adalah sebelum digunakan, 
termometer perlu dikibas-kibaskan atau digoncang-goncangkan 
perlahan dengan tujuan agar air raksa dalam termometer kembali ke 
keadaan semula. 

b. Termometer Maksimum-Minimum

   Seringkali kita mendengar perkiraan cuaca berikut  suhu kisaran 

di suatu daerah oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). 

Perkiraan suhunya meliputi  suhu maksimum dan  suhu minimum 

dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

   Pengukuran  suhu ini menggunakan termometer maksimum-

minimum. Termometer ini disebut juga dengan termometer Six 
Belani, sesuai nama penemunya yaitu  James Six dan   Bellani. 
Termometer ini menggunakan alkohol sebagai bahan termometrik. 

Gambar 7.2 Termometer badan dan 

cara penggunaannya.

do
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3. Masukkan termometer ke dalam air. Catat  suhu awal air tersebut.

4. Panaskan air dengan pemanas atau pembakar bunsen dalam wadah tahan panas/

gelas beker hingga mendidih. Ingat hati-hati dengan nyala apinya. Jangan sampai 

kalian kena apinya.

5. Ukurlah  suhu air setiap 3 menit. 

6. Ulangilah langkah 1 hingga 4 dengan massa air yang berbeda. Masukkan data yang 

kalian peroleh pada tabel berikut.

Massa Air Menit ke Suhu Perubahan Suhu (Δt = t – t
0
)

0

3

6

9

dst

E. Pembahasan 

1. Buatlah grafik antara waktu dengan  suhu air untuk setiap massa air. 

2. Buatlah grafik antara perubahan  suhu dengan massa air.

3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari eksperimen ini?

 Buatlah laporan hasil eksperimen kalian dengan menggunakan cara penulisan laporan yang baik 

dan benar dan kumpulkan hasilnya kepada guru. 

 Berdasarkan hasil Eksperimen yang telah dilakukan, kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa pemberian  kalor mengakibatkan perubahan 

 suhu benda. Pada percobaan tersebut, semakin lama air dipanaskan berarti 

jumlah  kalor yang diberikan semakin besar. Dengan demikian, semakin 

besar  kalor yang diberikan semakin besar pula kenaikan  suhu benda. 

Selain itu, kenaikan  suhu tidak hanya ditentukan oleh jumlah  kalor yang 

diberikan, tetapi juga tergantung pada massa benda. Semakin besar massa 

benda, semakin kecil perubahan  suhu yang terjadi. Dengan kata lain, 

perubahan  suhu berbanding terbalik dengan massa benda. Dari hasil 

percobaan, kita dapat menuliskan:

  

Δ

Δ

T
Q
m

Q m T

∝

∝
    

 Kesebandingan tersebut, dapat diubah menjadi bentuk persaman 

dengan menambahkan konstanta yang disebut   kalor jenis (c). 

Kalor jenis zat didefinisikan sebagai jumlah  kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan atau menurunkan  suhu 1 kg massa zat  sebesar 1C0 atau 1 K.  

 Jadi, kita mempunyai bentuk persamaan: 

  Q = m c T 

Keterangan: Q  =  kalor yang diperlukan atau dibuang (J atau kal)

      m  = massa benda (kg)

      c  =  kalor jenis benda (J/ kgC )

      T  = T
1
 –T

0
 = perubahan  suhu benda ( C)

M o z a i k

Besarnya  kalor jenis suatu 

zat dapat kalian lihat pada 

tabel berikut.

Nama zat Kalor jenis 

pada 20oC 

(J/kg·oC)

Air (15oC) 4.186

Es (- 5oC) 2.100

Aluminium 900

Tembaga 390

Besi atau baja 450

Perak 230

Kayu 1.700

Alkohol 2.400

Air raksa 140

Giancolli, 2001, hlm. 492
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Q
T

=
Δ
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 Nah selanjutnya, untuk menguji pengetahuan kalian, selesaikanlah 

soal-soal pada Uji Kompetensi berikut. 

 Uji Kompetensi
1. Jelaskan perbedaan  suhu dan  kalor. 

2. Menurut sifat termometriknya, termometer dibagi dalam 

beberapa jenis. Sebutkan dan jelaskan masing-masing jenis 

termometer tersebut.

3. Amir mengukur  suhu air dan memperoleh  suhu 45 C. Menunjukkan 

skala berapakah  suhu air tersebut jika menggunakan termometer 

Fahrenheit, termometer Reamur, dan termometer Kelvin?

4. Suhu inti matahari kira-kira 6.000 K. Hitunglah  suhu matahari jika 

dinyatakan dalam Celcius, Reamur, dan Fahrenheit.

5. Hitunglah  kalor yang harus diberikan untuk menaikkan  suhu 

dari 25 C sampai 90 C pada penggorengan yang terbuat dari 

aluminium  dengan massa 1,5 kg, dan  kalor jenisnya 900 J/kg C.

6. Air raksa sebanyak 500 g bersuhu 12  C. Jika diberi  kalor sebesar 

110 kkal, berapakah  suhu air raksa sekarang?

7. Suatu benda mempunyai  kalor jenis  840 J/kg C . Apabila zat 

tersebut mempunyai massa 100 g, berapakah kapasitas  kalor 

benda tersebut?

B Asas Black dan Perubahan Wujud Zat

 Ketika kita mencampurkan segelas air panas dengan segelas air 

dingin, maka suatu saat akan didapatkan  suhu akhir. Suhu akhir ini 

berada di antara  suhu air dingin dan  suhu air panas. Demikian pula jika 

dua buah zat/benda dengan  suhu berbeda, dicampurkan  suatu saat akan 

mempunyai  suhu yang sama. Ini terjadi karena benda dengan  suhu tinggi 

akan melepaskan  kalor. Kalor yang dilepaskan ini akan diserap oleh benda 

yang bersuhu lebih rendah. Jika kedua benda terisolasi dengan baik, maka 

jumlah  kalor yang dilepas sama dengan jumlah  kalor yang diterima. 

Pernyataan inilah yang disebut sebagai  Asas Black. 

1. Asas Black dan Kalorimeter

 Asas Black merupakan bentuk lain dari Hukum Kekekalan Energi. 

Asas Black dapat dituliskan dalam bentuk persamaan:

  

 kalor yang dilepaskan =  kalor yang diterima

Q
lepas

 = Q
terima

m
1
 c

1
 ΔT

1
 = m

2
 c

2
 ΔT

2
 

    

Dengan ΔT
1
 = T – T

akhir
 dan ΔT

2
 = T

akhir
 – T  kita mendapatkan persamaan:

  
m

1
c

1
(T

1
 – T

c
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2
c

2
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2
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B. Tujuan Percobaan

Setelah melakukan percobaan ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menggunakan kalorimeter dengan baik dan benar.

2. Menentukan  kalor jenis suatu benda.

C. Alat dan Bahan

1. Bejana kalorimeter dan kelengkapannya

2. Termometer

3. Pemanas spritus

4. Logam berbentuk kubus (besi dan kuningan)

5. Gelas beker

6. Air 

7. Kaki tiga 

D. Langkah Kerja

1. Timbanglah bejana kalorimeter kosong beserta pengaduknya. Isilah bejana tersebut 

dengan air hingga hampir penuh. Timbang lagi kalorimeter setelah berisi air.

2. Ukurlah  suhu air di dalam kalorimeter. Catat sebagai  suhu awal air dan  suhu awal 

kalorimeter.

3. Siapkan pembakar spritus, gelas beker yang diisi air, dan logam yang akan diukur. 

Masukkan logam ke dalam gelas beker, kemudian panaskan. Tunggu hingga air 

mendidih.

4. Ukurlah  suhu air di dalam gelas beker pada saat air mendidih sebagai  suhu awal 

logam (t
b
). 

5. Pindahkan logam secepatnya ke dalam kalorimeter dan tutup rapat-rapat sambil 

diaduk-aduk.

6. Catatlah  suhu akhir campuran.

7. Ulangilah langkah 1 – 5 sebanyak 3 kali. Kemudian ulangilah untuk jenis logam yang 

lain.  

E. Pembahasan

1. Apakah tujuan kalorimeter diaduk?

2. Dengan menggunakan asas Black, hitunglah  kalor jenis logam yang kalian ukur. 

Jangan lupa sertakan pula nilai ketidakpastiannya.

 Buatlah laporan hasil eksperimen kalian. Kumpulkan hasilnya kepada guru kalian. 

Dengan melakukan Ekperimen tersebut, kalian tentunya lebih menguasai 

materi asas Black. Selanjutnya, pelajarilah contoh penerapan Asas Black 

berikut.            

Contoh

1. Anis menyiapkan minuman es teh untuk 

pekerja di rumahnya dalam suatu wadah. 

Ia mencampur 0,5 kg es yang bersuhu -

5 C dengan 1 kg air teh yang suhunya 

20 C. Apabila  pertukaran  kalor hanya 

terjadi pada kedua benda, c
es
 = 2.100 J/kg

C, dan c
air

 = 4.200 J/kgoC  berapa  suhu 

akhir minuman tersebut?

 Penyelesaian:

  Diketahui: m
es
 = 0,5 kg 

        T
es
  = -5 C

        c
es
  = 2.100 J/kg C

        m
air

  = 1 kg

        t
air

  = 20 C 

       c
air

  = 4.200 J/kg C  

 Ditanyakan: t
c
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akan menyusut. Akan tetapi, jika didinginkan lagi hingga mencapai 

 suhu 0 C, volume air justru akan bertambah atau memuai menjadi 

es. Perhatikan gambar 7.15. 

 Nah, sifat air yang seperti ini dinamakan anomali air. Anomali 

air merupakan suatu gejala penting pada zat cair yang ada di alam. 

Zat lain yang mempunyai sifat seperti ini, misalnya bismuth dan 

parafin.

 Selain zat cair, gas juga mengalami pemuaian volume. Contoh 

sederhana mengenai pemuaian gas adalah meletusnya ban sepeda saat 

ditempatkan di bawah terik matahari dalam jangka waktu tertentu. 

Ini terjadi karena volume gas atau udara di dalam ban akan mengembang 

atau memuai akibat terkena panas matahari. 

 Ada tiga faktor yang memengaruhi pemuaian gas, yaitu tekanan, 

 suhu, dan volume. Sementara itu, ada juga tiga hukum yang terkait 

dengan pemuaian gas. Ketiga hukum yang dimaksud adalah Hukum 

Boyle, Hukum Charles, dan Hukum Gay Lussac. Kalian akan mempelajari 

ketiga hukum ini pada bab Teori Kinetik Gas di kelas XI.

 Lalu, bagaimana cara kita menghitung perubahan volume gas? Untuk 

menghitung perubahan volume gas, kita perlu memerhatikan keadaan 

tekanan dan volume gas. Jika tekanan gas dianggap konstan, maka akan 

terjadi pemuaian volume. Besarnya volume gas dapat dicari dengan 

persamaan: 

  
V V T= 0 1( )+ γ Δ

 Berbeda dengan zat cair, koefisien muai pada semua gas bernilai 
1

273 K
 atau γ =

1
273 K

, sehingga persamaan di atas menjadi: 

  

V V T= 0 1
1

273
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟Δ

   

Dari persamaan γ =
Δ

Δ
V

V T0
, kita mendapatkan:

  
Δ ΔV V T=

1
273 0

Keterangan: V  = perubahan volume gas (l)

      V   = volume gas setelah dipanaskan (l)

      V
0
  = volume gas mula-mula (l)

Untuk mengetahui penerapan persamaan pemuaian pada gas, pelajarilah 

contoh berikut.

Gambar 7.15 Grafik volume air yang 

dipanaskan dari 0oC sampai 100oC.

Gambar 7.16 Akibat 

pemuaian udara ban sepeda 

dapat meletus.







Suhu dan Kalor 227

yang tidak dapat mengantarkan  kalor dengan baik. Contoh bahan isolator 

antara lain, kayu, plastik, mika, keramik, gabus, dan lain sebagainya.

 Seperti halnya gerak benda lainnya, gerakan  kalor pada bahan 

konduktor juga mempunyai kelajuan. Laju hantaran  kalor menyatakan 

banyaknya  kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Setiap konduktor akan 

menghantarkan  kalor dengan kelajuan yang berbeda. Untuk mengetahui 

kelajuan  kalor pada setiap bahan, coba kalian lakukan Ekspedisi berikut. 

 Berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa laju hantaran  kalor dipengaruhi oleh 

jenis bahan konduktor, panjang kawat, dan diameter kawat. Selain 

itu, perbedaan  suhu antara kedua ujung kawat juga memengaruhi laju 

hantaran  kalor. Dalam hal ini  kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi 

menuju benda bersuhu lebih rendah. 

 Secara umum, kelajuan hantaran  kalor pada pelbagai bahan dapat 

dihitung dengan persamaan: 

   

H
Q
t

H kA
T
l

H kA
T T

l

=

=

=

Δ
Δ

Δ

2 1−

Keterangan: H  = laju hantaran  kalor (J/s)

      ΔQ  = jumlah aliran  kalor (J)

      Δt  = selang waktu (s)

      k   = konduktivitas termal (J/sm oC)

      A   = luas penampang benda (m2)

      ΔT  =T
1
 – T

2
 = perbedaan  suhu kedua ujung (oC)

      l   = jarak kedua ujung benda atau tebal benda (m)

EEkspedisi
 Percobaan sederhana ini dapat kalian lakukan 

sendiri di rumah. Alat dan bahan yang perlu 

kalian siapkan antara lain, lilin, korek api, mistar, 

stopwatch atau arloji, dan mentega. Siapkan pula 

kawat aluminium, kawat tembaga, kawat besi, 

dan kawat baja masing-masing 3 buah dengan 

diameter yang berbeda. Ukurlah diameter kawat 

yang kalian siapkan menggunakan mikrometer 

sekrup.

 Buatlah bulatan-bulatan kecil dari mentega, lalu 

tusukkan salah satu ujung kawat. Ukurlah panjang 

kawat dari ujung satu ke bagian yang ada 

menteganya. Kemudian panaskan ujung kawat 

satunya pada nyala lilin sambil menghidupkan 

stopwatch. Matikan stopwatch ketika mentega 

mulai mencair. Ulangi percobaan ini dengan 

menggunakan nyala lilin yang lebih kecil. Ulangi 

lagi untuk kawat lainnya. Nah, setelah melakukan 

percobaan ini, coba kalian jawab pertanyaan 

berikut.

1. Apakah diameter kawat memengaruhi ke-

lajuan hantaran  kalor?

2. Apakah jenis kawat memengaruhi kelajuan 

hantaran  kalor?

3. Berdasarkan hasil percobaan kalian, perkirakan 

laju hantaran  kalor pada kawat aluminium, 

tembaga, besi, dan kawat baja.

4. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan kalian 

tersebut.

 Tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku 

catatan untuk dibandingkan dengan hasil percobaan 

teman yang lain keesokan harinya. 

Gambar 7.18 Konduksi 

 kalor pada benda yang 

mempunyai  suhu berbeda.
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2. Aliran (Konveksi)

 Zat cair dan gas umumnya bukan merupakan penghantar  kalor yang 

sangat baik, akan tetapi dapat menghantarkan  kalor cukup cepat dengan 

 konveksi. 

Konveksi adalah proses perpindahan panas ( kalor) melalui suatu zat yang 

disertai dengan perpindahan molekul-molekul zat. 
 Konveksi dibagi menjadi dua jenis, yakni  konveksi almiah dan 

 konveksi paksa. 

 Konveksi Alamiah pada fluida terjadi karena adanya perbedaan 

massa jenis. Contoh sederhana adalah peristiwa mendidihnya air. Coba 

kalian perhatikan air yang sedang mendidih. Ketika air akan mendidih, 

tampak gelembung-gelembung dari dasar panci atau wadah bergerak ke 

atas. Peristiwa ini terjadi karena air bagian bawah yang mendapatkan 

panas terlebih dahulu mempunyai massa jenis yang lebih kecil daripada 

air di bagian atas. Akibatnya, molekul air yang suhunya panas bergerak ke 

atas digantikan dengan air yang bersuhu lebih dingin. Kejadian ini terjadi 

terus menerus sehingga semua air di dalam wadah mendidih. 

 Contoh  konveksi alamiah lainnya adalah asap yang bergerak ke atas. 

Ketika kita membakar sesuatu, udara panas di dekat api akan memuai 

sehingga massa jenisnya menjadi kecil. Sementara, udara dingin yang 

berada di sekitar api menekan udara panas ke atas. Akibatnya, terjadi arus 

 konveksi udara pada udara dan asap bergerak ke atas.

 Sementara itu,  konveksi paksa terjadi saat fluida yang dipanasi langsung 

diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau pompa. Contohnya dapat 

dilihat pada sistem pendingin mobil. Pada sistem pendingin mobil ini air 

diedarkan melalui pipa-pipa dengan bantuan pompa air. Contoh  konveksi 

paksa lainnya adalah pengering rambut. Kipas dalam pengering rambut 

menarik udara di sekitarnya. Kemudian, meniupkan udara tersebut melalui 

elemen pemanas sehingga menghasilkan arus  konveksi paksa.

 Apabila suatu benda atau zat bersuhu tinggi memindahkan  kalor ke 

fluida di sekitarnya secara  konveksi, maka laju aliran kalornya sebanding 

dengan luas permukaan benda yang bersentuhkan dengan fluida dan 

sebanding dengan perbedaan  suhu antara benda atau zat dan fluida. Laju 

aliran  kalor secara  konveksi dapat dihitung dengan rumus:

  

Δ
Δ

Δ
Q
t

h A T=

Keterangan: ΔQ = jumlah  kalor yang mengalir (J atau kal)

      h   = koefisien  konveksi (J/smoC atau J/smK)

      A   = luas penampang benda (m2)

      ΔT  = perbedaan  suhu antara benda dan fluida (oC)

 Koefisien  konveksi h berhubungan pada bentuk dan posisi 

permukaan yang bersentuhan dengan fluida. Besar nilai h didapat dari 

hasil percobaan. Bagaimana, mudah bukan? Untuk melengkapi keterangan 

tersebut, pelajarilah contoh soal berikut. 

Gambar 7.19 Contoh peristiwa 

yang menunjukkan  konveksi 

alamiah.

Gambar 7.20 Mekanisme 

kerja hair drayer 

menggunakan  konveksi 

paksa. 
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“Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk 

 radiasi  kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat empat  suhu 

mutlak (K) permukaan itu”. 

 Dengan demikian, kita dapat menuliskan dengan persamaan kelajuan 

 radiasi  kalor (H) sebagai berikut.

  

H
Q
t

A T= =
Δ
Δ

σ 4

 

Persamaan tersebut berlaku untuk benda hitam sempurna. Namun, 

karena tidak semua benda dapat dianggap benda hitam sempurna, maka 

persamaan di atas perlu ditambah faktor emisivitas benda. Jadi, 

untuk benda tidak hitam, laju pancaran  radiasi dapat dihitung 

dengan rumus:

 

H
Q
t

e AT= =
Δ
Δ

σ 4

Keterangan: H  = laju  radiasi  kalor (J/s)

      Q  = jumlah  kalor  radiasi yang mengalir (J)

      t  = selang waktu (s)

      A   = luas permukaan benda pemancar (m2)

      T   =  suhu benda (K)

         = konstanta Stefan-Boltzman (5,67 × 10-8 W/m2 K4) 

      e   = emisivitas benda (0< e ≤ 1)

 Emisivitas merupakan karakteristik suatu benda yang 

bergantung pada jenis zat dan permukaannya. Permukaan yang hitam, 

seperti arang mempunyai emisivitas yang mendekati 1, yang berarti 

dapat memancarkan dan menyerap  radiasi sangat baik. Sementara, 

permukaan yang mengkilat mempunyai emisivitas yang mendekati 

0 yang menunjukkan benda kurang baik dalam memancarkan dan 

menyerap  radiasi. 

 Suatu benda yang memancarkan  radiasi ke lingkungan dapat 

kita ukur kecepatan total aliran  kalor radiasinya menggunakan 

persamaan:

H
Q
t

e A T T= =
Δ
Δ σ ( )1

4
2
4−

Keterangan: T
1
 =  suhu benda (K)

   T
2
 =  suhu lingkungan di sekitar (K)

 Radiasi banyak dimanfaatkan dalam keseharian, misalnya api unggun, 

pendiangan rumah, pengeringan padi, dan sebagainya.  Sementara, pada 

bidang teknologi  radiasi dimanfaatkan untuk termos guna mencegah 

perpindahan  kalor, efek rumah kaca, pemanggang (oven), dan lain-lain.

Mozaik

Tahukan kalian bahwa sekitar 

1.350 J energi matahari menimpa 

atmosfer bumi tiap sekon per 

meter persegi luas jika berkas 

matahari jatuh tegak lurus luasan 

tersebut. Angka 1.350 J atau 

1.350 W/m2 dinamakan angka 

matahari. Atmosfer dapat 

menyerap sekitar 70% dari 

energi ini sebelum mencapai 

tanah. Pada hari yang cerah, 

sekitar 1.000 J dapat sampai 

permukaan bumi. Untuk kasus 

ini, kita dapat menghitung laju 

pancaran  radiasi matahari 

dengan persamaan:

Δ
Δ
Q

t
= (1.000 W/m )e A cos

2 θ

dengan  menyatakan sudut 

antara berkas sinar matahari 

dengan garis yang tegak lurus 

daerah luasan A.

Giancolli I, 2001, halaman 509.
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v

1. Perbandingan skala  suhu Celcius (R), Reamur, 

dan Fahrenheit (F) adalah:

 C : R : F = 100 : 80 : 180 = 5 : 4 : 9

 Sementara,  suhu Kelvin dapat kita cari 

menggunakan persamaan:

 T = 273 + t C

2. Kalor jenis zat didefinisikan sebagai jumlah 

 kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 

atau menurunkan 1  suhu C atau 1 K per 1 kg 

massa zat. Kalor jenis dapat dicari dengan 

persamaan:

 c
Q

m t= Δ

3. Kapasitas  kalor adalah banyaknya  kalor 

yang dibutuhkan untuk menaikkan  suhu 

benda sebesar 1 C atau 1K.

 C
Q

t= Δ
4. Asas Black menyatakan bahwa jumlah 

 kalor yang dilepas sama dengan jumlah 

 kalor yang diterima. Benda dengan  suhu 

tinggi melepaskan  kalor, sedang benda 

bersuhu rendah akan menyerap  kalor. Asas 

Black dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan:

       Q Q

m c T m c T

m c T T m c T T

lepas terima

1 1 1 c 2 2 c 2

=

( - ) = ( - )

1 1 1 2 2 2
Δ = Δ

5. Kalor laten adalah  kalor yang dapat 

diperlukan atau dilepas saat terjadi 

perubahan fase atau wujud per satuan 

massa.

 Q = mL 

6. Koefisien muai panjang dihitung dengan 

persamaan:

 α

α α

=

= +

Δ
Δ
l

l T

l l

l t t

0

0

0 0

-

( - )

 

7. Luas suatu benda yang memuai dapat dicari 

dengan rumus: 

 A = A
0
 (1 +  ΔT) atau A = A

0 
(1 + 2  T)

 Bisa juga ditulis:  

 
β = Δ

Δ
A

A T
0

8. Persamaan untuk muai volume adalah:

 V = V
0
 (1 + 3  ΔT) atau V = V

0
 (1 +  ΔT)

 Biasa juga ditulis: 

 γ = Δ
Δ
V

V T
0

9. Perubahan volume gas pada tekanan 

konstan dapat dihitung melalui persamaan:

 ΔV = V
0 
ΔT atau V = V

0
 (1 + 

1

273
ΔT)

10. Kelajuan aliran  kalor  konduksi dapat dihitung 

dengan persamaan:

 H
Q
t kA

T
l

= =
Δ
Δ

Δ

11. Kelajuan aliran  kalor melalui peristiwa 

 konveksi dihitung dengan persamaan:

 
Δ
Δ Δ
Q
t h A T=

12. Kelajuan aliran  kalor melalui peristiwa  radiasi 

dapat dihitung dengan persamaan:

 H = H
Q
t=

Δ
Δ  = e  A T4

Inti Sari
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Telaah Istilah

Emisivitas Suatu ukuran besar pemancaran 

 radiasi  kalor suatu benda disbanding dengan 

benda hitam sempurna 

Kalor Energi yang berpindah dari zat yang suhunya 

lebih tinggi menuju zat yang suhunya lebih rendah

Kalor laten Kalor yang dapat diperlukan atau 

juga dapat dibuang saat terjadinya perubahan 

fase/wujud per satuan massa

Kalor jenis Jumlah  kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan atau menurunkan  suhu 1C  atau 1 K  

per 1 kg massa zat. 

Konduksi Perpindahan  kalor melalui zat perantara 

tanpa disertai perpindahan molekul zat

Konveksi Proses perpindahan panas ( kalor) me-

lalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan 

molekul-molekul zat

Memuai Bertambahnya panjang, luas, volum zat 

padat atau zat alir

Perubahan wujud benda Perubahan suatu materi 

dari suatu wujud ke wujud yang lain

Radiasi Perpindahan  kalor dalam bentuk gelom-

bang elektromagnetik

Suhu Derajat panas atau dingin suatu benda

Ulangan Harian

 A Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Derajat dingin atau panas dari suatu benda 

disebut . . . .

a.  kalor   d.  pemuaian

b.  suhu   e.  embun

c. wujud benda

2. Suatu zat cair yang telah mencapai  suhu 

pada titik didihnya jika dipanaskan terus, 

maka zat cair tersebut akan . . . .

a. bertambah suhunya  

b. suhunya naik dengan cepat 

c. suhunya naik dengan lambat

d. suhunya tetap

e. lambat mencair

3. Banyaknya  kalor yang dibutuhkan untuk  

menaikkan  suhu suatu benda sebesar 1 C 

atau 1K adalah . . . .

a. koefisien muai  

b. konduktivitas termal 

c. kapasitas  kalor

d.   kalor jenis

e.   suhu

4. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut 

. . . .

a. membeku  

b. menguap   

c. melebur

d. mengembun

e. menyublim

5. Perhatikan grafik berikut.

   

 Berdasarkan grafik tersebut, yang menun-

jukkan suatu zat melebur adalah . . . .

a. ab    d.  de  

b. bc    e.  ef 

c. cd

6. Dua gelas masing-masing berisi 0,2 kg air 

dengan  suhu 70 C dan 0,3 kg air pada 20

C. Jika air dalam gelas dicampur maka 
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 suhu campuran adalah . . . C.

a. 38    d.  41 

b. 39    e.  42 

c. 40

7. Jumlah  kalor yang dilepas suatu zat 

sama dengan jumlah  kalor yang diterima 

merupakan bunyi . . . .

a. Asas Doppler

b. Asas Black

c. Hukum Newton

d. Hukum Gay Lussac

e. Hukum Pascal

8. Sebatang baja yang mempunyai panjang 

2 m bertambah panjang 1 mm dari 0 C 

menjadi 100 C.  Koefisien muai panjang 

baja adalah . . . / C.

a. 5 × 10-6   d.  5 × 105 

b. 5 × 10-5   e.  5 × 106

c. 5 × 10-4

9. Pertambahan panjang benda yang pan-

jangnya satu satuan panjang (m) dengan 

adanya kenaikan  suhu sebesar satu satuan 

 suhu disebut . . . .

a. muai panjang

b. muai luas

c. muai volume

d. koefisien muai

e. konduktivitas termal

10. Ban sepeda yang meletus karena panas 

merupakan contoh peristiwa . . . .

a. pemuaian panjang

b. pemuaian luas

c. pemuaian volume

d. pemuain panjang dan luas

e. pemuaian panjang dan volume

11. Hubungan koefisien muai volume dengan 

koefisien muai panjang adalah. . . . .

a.  = 2    

b.  = 3    

c.  = 2

d.   = 3

e.   = 

12. Zat yang mempunyai sifat anomali air 

adalah . . . . 

a. benzene   d.  alkohol

b. aseton   e.  bismuth

c. spiritus

13. Pada  suhu 5 C volume udara sebuah pompa 

adalah 50 cm3. Penekanan penghisap me-

nyebabkan  suhu meningkat menjadi 20 C. 

Jadi, volume udara dalam pompa saat ini 

adalah . . .  cm3.

a. 25,75   d. 52,75

b. 35,57   e. 71,65

c. 36,60

14. Proses perpindahan  kalor melalui zat 

perantara tanpa disertai perpindahan 

molekul zat disebut . . . .

a. perpindahan

b. pemuaian

c.  konduksi

d.  konveksi

e.  radiasi

15. Contoh perpindahan  konduksi adalah. . . .

a. ujung sendok yang dipanaskan

b. tangan di atas api lilin

c. pembakaran sampah

d. api unggun

e. pendiangan rumah

16. Suatu besaran yang besarnya berbanding 

terbalik dengan konduktivitas termal (k) 

dan berbanding lurus dengan panjang 

suatu benda (l) dinamakan . . . .

a. konduktivitas 

b. resistensi termal

c. koefisien muai panjang

d. koefisien muai volume

e. temperatur

17. Sumber utama masuknya  kalor dalam 

ruang yang bersuhu rendah dari bagian 

luar ruang yang lebih tinggi adalah melalui 

jendela kaca dengan luas 10 m2 dan tebal 

3 mm. Jika  suhu permukaan dalam kaca 

20 C dan  suhu pada permukaan luar 30 C, 
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maka laju  konduksi  kalor yang masuk adalah 

. . . J/s.

a. 8 × 104   d. 38 × 104

b. 16 × 103   e. 46 × 103

c. 28 × 104

18. Pergerakan fluida akibat perbedaan massa 

jenis disebut . . . .

a.  konveksi alamiah

b.  konduksi

c.  konveksi paksa

d.  radiasi

e. arus  konveksi

19. Yang merupakan contoh pemanfaatan 

 radiasi adalah . . . .

a. perapian dalam rumah

b. sistem suplai air panas

c. ac mobil

d. efekrumah kaca

e. setrika listrik

20. Besar dari tetapan Stefan–Blotzman adalah 

. . . W/m2K4.

a. 5,57 × 10-6  d.  5,57 × 10-9 

b. 5,57 × 10-7  e.  5,57 × 10-10 

c. 5,57 × 10-8

 B Jawablah soal-soal berikut dengan benar.

1. Suatu hari seorang ibu melihat anaknya 

sedang terbaring tidak berdaya. Kemu-

dian ibu tersebut mengambil batang 

termome ter dan di masukkan  ke mulut 

anaknya. Ternyata, termometer tersebut 

menunjuk angka 40 C. Nyatakan  suhu 

badan anak tersebut dalam skala Reamur, 

Fahrenheit, dan Kelvin. 

2. Sebuah gelas (kapasitas panas diabaikan) 

berisi air 100 gram dengan  suhu 300 K. 

Kemudian dalam gelas itu juga diberi 

air 150 gram yang suhunya 343 K. 

Berapakah  suhu air setelah tercampur?

3. Baterai handphone yang di-charge dalam 

waktu yang melebihi ketentuan dan di-

lakukan berulang-ulang, maka baterai 

tersebut akan sedikit mengembung. Ke-

napa hal tersebut terjadi? 

4. Air jika dipanaskan maka suhunya akan 

mengalami kenaikan. Bila massa air 

ditam bah setengah massa  sebelumnya 

dan  suhu dinaikkan 2 kali sebelumnya, 

berapa  kalor yang dibutuhkan pada 

pemanasan tersebut?

5. Berapa joule  kalor yang diperlukan 

untuk melebur 0,4 kg alumunium yang 

suhunya 28 C? Diketahui titik lebur 

alumunium 660 C,  kalor lebur 3,80 × 
105 JKg-1, dan  kalor jenisnya 9,1 × 102  

JKg-1C-1.

6. Suatu plat tembaga mempunyai luas 40 

cm2 dan suhunya 30 C. Kemudian plat 

dipanaskan hingga suhunya 100 C. Jika 

koefisien panjang tembaga 1,7 × 10-5 

J/m, hitunglah luas plat tembaga setelah 

dipanaskan. 

7. Anto duduk tanpa pakaian di kamar ganti 

yang dindingnya gelap pada temperatur 

20 C. Hitunglah kecepatan kehilangan 

 kalor dengan  radiasi jika  suhu kulit saat 

itu 35 C dan e = 0,7. Anggap permukaan 

tubuh Anto yang tidak bersentuhan 

dengan kursi sebesar 1,5 m2. 

8. Sebutkan dan jelaskan, cara perpindahan 

 kalor.

9. Dua lampu pijar yang perbandingan 

luasnya 3 : 1 masing-masing bersuhu 177

C dan 627 C. Jika emisivitas keduanya 

sama, berapa perbandingan daya pancar 

keduanya?

10. Suhu pada permukaan matahari kira-kira 

6.000 K. Jika matahari dianggap sebagai 

benda hitam ideal, berapa banyakkah 

 kalor yang diterima oleh permukaan 

bumi dari matahari?
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 A Pilihlah jawaban yang paling tepat.  

1. Apabila seberkas cahaya datang pada per-

mukaan yang tidak rata, maka akan terjadi 

. . . .

a. pemantulan sempurna

b. pemantulan teratur

c. pemantulan baur

d. pemantulan sebagian

e. pembiasan baur

2. Sifat bayangan yang dibentuk cermin datar 

selalu . . . .

a. nyata, tegak, dan diperbesar

b. nyata, tegak, dan diperkecil

c. maya, terbalik, dan sama besar

d. maya, terbalik, dan diperbesar

e. nyata, tegak, dan sama besar

3. Amin berdiri di depan cermin datar. Ba-

gian bawah cermin berada pada ketinggian 

tertentu dari lantai. Tinggi badan Amin 

160 cm, sedangkan jarak mata dengan ke-

pala bagian atas adalah 10 cm. Tinggi dan 

panjang cermin yang dipakai agar seluruh 

badan Amin tampak di cermin berturut-

turut adalah . . . cm.

a. 80 dan 75 

b. 80 dan 60 

c. 75 dan 80 

d. 75 dan 60 

e. 60 dan 80 

4. Sebuah lilin diletakkan di depan cermin 

cekung pada jarak 3 cm. Jika jarak titik api 

cermin adalah 4,5 cm, jarak dan letak ba-

yangan adalah . . . .

a. 9 cm di depan cermin

b. 9 cm di belakang cermin

c. 6 cm di depan cermin

d. 3 cm di depan cermin

e. 3 cm di belakang cermin 

5. Kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 

3 × 108 m/s. Ketika melewati suatu medi-

um, kecepatannya berkurang menjadi 1,5 × 
108 m/s. Indeks bias medium tersebut adalah 

. . . .

a. 2 

b. 1,5 

c. 1

d. 0,5

e. 0,2

6. Seberkas sinar laser diarahkan ke dalam 

air hingga membentuk sudut 60° terhadap 

permukaan air. Jika indeks bias air 4
3  dan 

indeks bias udara 1, sinus sudut biasnya 

bernilai . . . .

a. 4
3

3
 

b. 2
3

3
 

c. 3
8

3

d. 3
8

e. 4
3  

7. Arman berdiri di tepi kolam sambil memer-

hatikan seekor ikan tepat di bawahnya. 

Menurut Abdullah, ikan tersebut berada 

pada kedalaman 50 cm. Jika indeks bias air 
4
3   dan indeks bias udara 1, maka kedala-

man ikan sebenarnya adalah . . . cm.

a. 37,5 

b. 42,5 

c. 56,67

d. 62,5

e. 66,67

8. Cacat mata yang menyebabkan seseorang 

tidak dapat melihat benda-benda pada jarak 

jauh tak terhingga disebut . . . .

a. hipermetropi 

b. astigmatisma 

c. presbiopi

Ulangan Akhir SemesterLatihan Ulangan Tengah Semester II
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d. miopi

e. katarak 

9. Sebuah mikroskop menggunakan lensa ob-

jektif dan lensa okuler yang masing-masing 

mempunyai fokus 1 cm dan 2 cm. Bayang-

an yang dihasilkan oleh lensa objektif 

berada pada jarak 15 cm dari lensa okuler. 

Jika dilihat dengan mata berakomodasi 

maksimum, perbesaran total dan panjang 

mikroskop adalah . . . .

a. 189 kali dan 16,85 cm

b. 149 kali dan 16,85 cm

c. 18,9 kali dan 12,25 cm

d. 14 kali dan 12,25 cm

e. 13,5 kali dan 15 cm

10. Seorang siswa mengamati benda kecil meng-

gunakan lup yang berjarak fokus 10 cm. 

Jika benda diletakkan di titik fokus lup, 

perbesaran lup adalah . . . kali.

a. 5 kali 

b. 3,5 kali 

c. 2,5 kali

d. 1,5 kali

e. 1 kali

11. Kemampuan suatu benda saat menerima 

atau menurunkan suhu benda sebesar 1°C 

atau 1 K disebut . . . .

a. koefisien muai 

b. konduktivitas termal  

c. kapasitas kalor 

d.  kalor jenis

e.  suhu

12. Suhu air di atas kompor jika diukur dengan 

termometer celcius menunjukkan suhu 

43°C. Suhu tersebut jika dinyatakan dalam 

Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin berturut-

turut adalah . . . .

a. 320 R, 135 F, dan 34,4 R

b. 135 R, 34,4 F, dan 3320 K

c. 75 R, 135 F, dan 3280 K

d. 34,4 R, 135 F, dan 3320 K

e. 34,4 R, 135 F, dan 3120 K 

13. Pada suhu 20°C suatu zat bermassa 200 

gram mempunyai kalor jenis 140 J/kg°C. 

Untuk menaikkan suhunya menjadi 40°C 

dibutuhkan kalor sebesar . . . .

a. 1.120 kJ 

b. 560 kJ 

c. 1.120 J

d. 560 J

e. 280 J 

14. Jika 72 gram air bersuhu 0°C dicampurkan 

dengan 50 gram air bersuhu 100°C, maka 

suhu akhir campuran adalah . . . °C.

a. 25 

b. 40 

c. 60

d. 65

e. 75

15. Pada suhu 0°C, sebatang baja mempunyai 

panjang 2 m. Kemudian, pada suhu 100°C, 

baja tersebut mengalami pertambahan pan-

jang 1 mm. Koefisien muai panjang baja 

adalah . . . °C.  

 a. 5 × 10-6  

b. 5 × 10-5  

c. 5 × 10-4

d.  5 × 105

e.  5 ×106

16. Anis menyiapkan minuman es teh dalam 

suatu wadah untuk pekerja di rumahnya. 

Ia mencampurkan 0,5 kg es bersuhu -5°C 

dengan 1 kg air teh bersuhu 20°C . Apabila  

pertukaran kalor hanya terjadi pada kedua 

benda, maka suhu akhir minuman tersebut 

adalah . . . °C .  (c
es
 = 2.100 J/kg°C  dan 

c
air

 = 4.200 J/kg°C . 

a. 68 

b. 70 

c. 100 

d. 970,31

e. 1.007

17. Pada suhu 0°C, suatu logam mempunyai 

panjang 75 cm. Setelah dipanasi hingga 
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suhu 100°C, panjangnya menjadi 75,09 

cm. Koefisien muai panjang logam tersebut 

adalah . . . /°C .

a. 2,4 × 10-5  

b. 1,2 × 10-5 

c. 6 × 10-6 

d. 2,4 × 10-6 

e. 1,2 × 10-6 

18. Perpindahan kalor melalui zat perantara 

tanpa disertai perpindahan molekul zat 

disebut . . . .

a. radiasi 

b. konduksi 

c. konveksi

d. kohesi

e. subduksi 

19. Salah satu ujung dari sebuah kawat dengan 

luas penampang 2 mm3 dan panjang 1,5 

m dipanaskan sehingga suhunya menjadi 

50°C. Jika suhu pada ujung lainnya adalah 

25°C dan konduktivitas termal kawat 40 

J/ms°C, jumlah kalor yang mengalir dalam 

5 sekon adalah . . . J.

a. 2,66 × 10-5 

b. 7,5 × 10-5 

c. 1,33 × 10-6 

d. 6,67 × 10-6 

e. 8,0 × 10-6 

20. Dua buah batang yang berbeda jenis dan 

suhu, tetapi memiliki luas penampang yang 

sam ditempelkan satu sama lain. Batang 

per tama bersuhu 90°C, sedangkan batang 

kedua bersuhu 0°C. Jika koefisien termal 

batang pertama sama dengan dua kali 

batang kedua, maka suhu di tempat ked-

uanya menempel adalah . . . °C.

a. 45 

b. 55 

c. 60

d. 72

e. 80

 B Jawablah soal-soal berikut dengan benar.

1. Sebuah benda setinggi 4 cm berada di depan 

cermin pada jarak 6 cm. Panjang titik fokus 

cermin adalah 4 cm. Gambarkan pemben-

tukan, tinggi, dan jarak bayangan benda 

pada:

a. cermin cekung

b. cermin cembung

2. Gambarkan dan sebutkan fungsi dari 

komponen penyusun mata. Sebutkan pula 

macam-macam cacat mata dan jelaskan cara 

mengatasi cacat mata tersebut.

3. Sebuah benda setinggi 20 cm berada di de-

pan cermin cekung sejauh 20 cm. Jika jari-

jari kelengkungan cermin tersebut adalah 

25 cm, tentukan: 

a. pembentukan bayangan benda.

b. letak bayangan dan sifat bayangan

c. perbesaran bayangan. 

4. Seekor ikan berada di dalam akuarium 

berbentuk bola. Ikan tersebut berada pada 

jarak 8 cm dari dinding akuarium yang 

tipis. Sementara itu, seekor kucing berada 

pada jarak 40 cm di samping akuarium. Jika 

indeks bias air 4
3  dan indeks bias udara 1, 

tentukan:

a. jarak ikan dari dinding menurut ku-

cing

b. jarak kucing dari dinding menurut 

ikan

5. Sebuah mikroskop menggunakan lensa 

obyektif dan okuler dengan panjang fokus 

masing-masing adalah 2 cm dan 4cm. Jika 

benda yang diamati diletakkan pada jarak 

1,5 cm dari lensa obyektif, tentukan:

a. gambar jalannya sinar

b. perbesaran mikroskop untuk mata be-

rakomodasi

c. perbesaran mikroskop untuk mata ti-

dak berakomodasi
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6. Jelaskan dan berilah contoh cara perpindah-

an kalor.

7. Pada suhu 0°C. sebuah bola berongga memi-

liki diameter 7 cm yang terbuat dari pe runggu 

dan koefisien termalnya 1,8 × 10-5. Jika bola 

dipanaskan hingga suhu 80°C, tentukan:

a. massa bola sebelum dipanasi

b. massa bola setelah dipanasi

8. Sebuah logam bermassa 400 g dipanaskan 

sampai suhu 350°C. Kemudian, logam itu 

dimasukkan ke dalam 600 g air bersuhu 

25°C, yang ditempatkan pada bejana kalo-

rimeter aluminium 200 g. Diketahui suhu 

akhir campuran adalah 40°C. Jika kalor 

jenis air 4.200 J/kg°C dan kalor jenis bahan 

kalorimeter adalah 900 J/kg°C, hitunglah 

kalor jenis logam tersebut.

9. Pada suhu leburnya, 1 kg air raksa padat 

diletakkan dalam kalorimeter alumunium 

0,8 kg yang diisi dengan 2,5 kg air pada 

suhu 30°C. Jika temperatur akhir campuran 

sebesar 18°C, berapakah kalor lebur air 

raksa dalam kkal/kg? (Diketahui kalor jenis 

air raksa = 0,033 kkal/kg°C dan titik lebur 

air raksa = -39°C.

10. Sebuah ketel tembaga dipanaskan di atas 

kompor gas. Luas dan tebal dasar ketel itu 

adalah 180 cm2 dan 1,5 mm. Di dalam 

ketel terdapat air yang sedang mendidih 

pada suhu 100°C. Sementara itu suhu pada 

permukaan luar ketel adalah 150°C. Bila 

konduktivitas termal tembaga adalah 0,918 

kal/cm s°C, berapa kah jumlah kalor yang 

dipindahkan tiap menit melalui dasar ketel?


