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Kalor dan Suhu 

Anda dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat, menganalisis cara perpindahan kalor, dan 

menerapkan asas Black dalam pemecahan masalah. 

 

 

Sebuah gunung es mempunyai kalor yang lebih besar bila dibandingkan dengan secangkir air yang 

mendidih. Walaupun membeku, gunung es mempunyai bentuk fisik yang besar sehingga kalor yang 

dimiliki juga besar. 

 

 

A. Suhu dan Termometer 

Coba Anda sentuh es batu! Terasa dingin, bukan? Coba pegang lampu bolam yang sedang menyala! 

Terasa panas, bukan? Derajat panas atau dingin yang dialami kedua benda tersebut dinamakan suhu. 

Suhu dapat dirasakan oleh tangan Anda melalui syaraf yang ada pada kulit dan diteruskan ke otak, 

sehingga Anda menyatakan panas atau dingin. Namun, kulit kita tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur 

suhu suatu benda. 
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Alat yang dapat mengukur suhu suatu benda disebut termometer. 

Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat-sifat fisis 

benda akibat perubahan suhu. Termome- ter berupa tabung kaca yang 

di dalamnya berisi zat cair, yaitu raksa atau alkohol. Pada suhu yang 

lebih tinggi, raksa dalam tabung memuai sehingga menunjuk angka 

yang lebih tinggi pada skala. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah 

raksa dalam tabung menyusut sehingga menunjuk angka yang lebih 

rendah pada skala. Terdapat empat skala yang digunakan dalam 

pengukuran suhu, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reamur, dan 

Kelvin. 

B. Pemuaian 

Pemuaian merupakan gerakan atom penyusun benda karena mengalami pemanasan. Makin panas suhu 
suatu benda, makin cepat getaran antaratom yang menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom 
inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Pemuaian dapat dialami zat padat, cair, 
dan gas. 
 
Pemuaian Zat Padat 

Pemuaian zat pada dasarnya ke segala arah. Namun, disini Anda hanya akan mempelajari pemuaian 
panjang, luas, dan volume. Besar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada tiga hal, yaitu 
ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu benda. 
Setiap zat padat mempunyai besaran yang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu 
zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1° C. Makin 
besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pertambahan panjangnya. 
Demikian pula sebaliknya, makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin 
kecil pula pertambahan panjangnya. Koefisien muai panjang beberapa zat dapat dilihat pada Tabel 6.1. 
berikut. Sedangkan koefisien muai luas dan volume zat padat, masing- masing adalah B = 2 (x dan y = 
3D ). 

 
a. Pemuaian Panjang 

Jika sebuah batang mempunyai panjang mula-mula  l1, koefisien muai panjang  (α ), suhu mula-mula T1, 
lalu dipanaskan sehingga panjangnya menjadi ll l2 dan suhunya menjadi T2 , maka akan berlaku 
persamaan, sebagai berikut. 

 
Karena  , maka persamaannya menjadi seperti berikut. 
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Keterangan: 

l1: panjang batang mula-mula (m) 

l2: panjang batang setelah dipanaskan (m) 

l ' : selisih panjang batang = l1 – l2 

D : koefisien muai panjang (l°C) 

T1: suhu batang mula-mula (° C) 

T2: suhu batang setelah dipanaskan (° C) 

T ' : selisih suhu (° C) = T2 – T1 

Contoh : 

Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja 

itu, jika terjadi perubahan suhu sebesar 50°C? 

 

Diketahui :  

a. l1 = 1000 cm 
   b. T ' = 50 °C 
   c. D = 12 × 10-6 °C-1 

Ditanyakan :  l ' =  ...? 

 
= 1000 × 12 × 10-6 × 50 
= 60 cm 

Jadi, pertambahan panjang benda tersebut sebesar 60 cm. 

b. Pemuaian Luas 

Untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat (dua dimensi), akan terjadi pemuaian dalam arah 

panjang dan lebar. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. 

Serupa dengan pertambahan panjang pada kawat, pertambahan luas pada benda dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 
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c. Pemuaian Volume 

Zat padat yang mempunyai tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), seperti bola dan balok, jika 

dipanaskan akan mengalami muai volume, yakni bertambahnya panjang, lebar, dan tinggi zat padat 

tersebut. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka muai ruang juga 

tergantung dari jenis zat. 

Jika volume benda mula-mula V1 , suhu mula-mula T1 , koefisien muai ruang  J , maka setelah 

dipanaskan volumenya menjadi V2, dan suhunyamenjadi T2  sehingga akan berlaku persamaan, sebagai 

berikut. 

 
 
Contoh : 
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C. Kalor 

Pada dasarnya kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi  ke 

benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan 

bergetar dan menumbuk partikel tetangga yang bersuhu rendah. Hal ini berlangsung terus menerus 

membentuk energi kinetik rata-rata sama antara benda panas dengan benda yang semula dingin. Pada 

kondisi seperti ini terjadi keseimbangan termal dan suhu kedua benda akan sama. 

 

1. Hubungan Kalor dengan Suhu Benda 

Secara induktif, makin besar kenaikan suhu suatu benda, makin besar pula kalor yang diserapnya. Selain 

itu, kalor yang diserap benda juga bergantung massa benda dan bahan penyusun benda. Secara 

matematis dapat di tulis seperti berikut. 

 
Kalor jenis benda (zat) menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan 

suhunya sebesar satu satuan suhu (° C). Hal ini berarti tiap benda (zat) memerlukan kalor yang berbeda-

beda meskipun untuk menaikkan suhu yang sama dan massa yang sama. Kalor jenis beberapa zat dapat 

Anda lihat pada tabel berikut. 

 
 
Gambar 6.2 Termometer raksa. 
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inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Pemuaian dapat dialami zat padat, cair, 

dan gas.  

 
Pemuaian Zat Padat 

Pemuaian zat pada dasarnya ke segala arah. Namun, disini Anda hanya akan mempelajari pemuaian 

panjang, luas, dan volume. Besar pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada tiga hal, yaitu 

ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu benda. Setiap zat padat mempunyai 

besaran yang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang 

menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1° C. Makin besar koefisien muai 

panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula 

sebaliknya, makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin kecil pula 

pertambahan panjangnya. Koefisien muai panjang beberapa zat dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut. 

Sedangkan koefisien muai luas dan volume zat padat, masing- masing adalah B = 2 (x dan y = 3D ). 

 
a. Pemuaian Panjang 

Jika sebuah batang mempunyai panjang mula-mula  l1 , koefisien muai panjang  (α ), suhu mula-mula 

T1, lalu dipanaskan sehingga panjangnya menjadi l2 dan suhunya menjadi T2 , maka akan berlaku 

persamaan, sebagai berikut. 

 
 

 
Contoh : 
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Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja 
itu, jika terjadi perubahan suhu sebesar 50°C? 

 
b. Pemuaian Luas 

Untuk benda-benda yang berbentuk lempengan plat (dua dimensi), akan terjadi pemuaian dalam arah 
panjang dan lebar. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. 
Serupa dengan pertambahan panjang pada kawat, pertambahan luas pada benda dapat dirumuskan 
sebagai berikut. 

 
Pada suhu 30° C sebuah pelat besi luasnya 10 m2. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90° C dan 
koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012/° C, maka tentukan luas pelat besi tersebut! 

 
c. Pemuaian Volume 

Zat padat yang mempunyai tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi), seperti bola dan balok, jika 
dipanaskan akan mengalami muai volume, yakni bertambahnya panjang, lebar, dan tinggi zat padat 
tersebut. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka muai ruang juga 
tergantung dari jenis zat. 
Jika volume benda mula-mula V1, suhu mula-mula T1, koefisien muai ruang  γ , maka setelah 
dipanaskan volumenya menjadi V2, dan suhunyamenjadi T2 sehingga akan berlaku persamaan, sebagai 
berikut. 
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Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25° C. Jika koefisien uai panjang bejana 2 × 10-5 /°C, 
maka tentukan volume bejana pada  suhu 75° C! 

 

C. Kalor 

Pada dasarnya kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi  ke 
benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan 
bergetar dan menumbuk partikel tetangga yang bersuhu rendah. Hal ini berlangsung terus menerus 
membentuk energi kinetik rata-rata sama antara benda panas dengan benda yang semula dingin. Pada 
kondisi seperti ini terjadi keseimbangan termal dan suhu kedua benda akan sama. 
1. Hubungan Kalor dengan Suhu Benda 

Secara induktif, makin besar kenaikan suhu suatu benda, makin besar pula kalor yang diserapnya. Selain 
itu, kalor yang diserap benda juga bergantung massa benda dan bahan penyusun benda. Secara 
matematis dapat di tulis seperti berikut. 

 
Kalor jenis benda (zat) menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan 

suhunya sebesar satu satuan suhu (° C). Hal ini berarti tiap benda (zat) memerlukan kalor yang berbeda-

beda meskipun untuk menaikkan suhu yang sama dan massa yang sama. Kalor jenis beberapa zat dapat 

Anda lihat pada tabel berikut. 

Tabel 6.2 Kalor Jenis Beberapa Zat 
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Contoh : 
Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang massanya 10 kg dari 20° 
C menjadi 100° C, jika kalor jenis besi 450 J/kg? 

 

2. Kapasitas Kalor 

Kapasitas kalor sebenarnya banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu 
benda sebesar satu derajat. Pada sistem SI, satuan kapasitas kalor adalah JK-1 . Namun, karena di 
Indonesia suhu biasa dinyatakan dalam skala Celsius, maka satuan kapasitas kalor yang dipakai dalam 
buku ini adalah J/°C. Kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. 
  

Keterangan: 
Q : kalor yang diserap/dilepas (J) 
C : kapasitas kalor benda (J/°C) 

T ' : perubahan suhu benda (° C) 

 
Jika persamaan kapasitas kalor dibandingkan dengan persamaan kalor jenis, maka Anda dapatkan 
persamaan sebagai berikut. 

      
Contoh Soal  : 
Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg, dipanaskan dari suhu 20° C hingga 120° C. Jika kalor yang 
diserap besi sebesar 135 kJ. Tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi? 
 
Diketahui :  

a. m = 3 kg 
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   b. T ' = 120° – 20° = 100° C 
   c. Q = 135 kJ 
Ditanyakan :  

a. C = ...? 
b. c = ...? 

Jawab : 
a. Kapasitas kalor besi 

CJ/ 1350   
 100

135.000    
T

Q   C 0 



C

 

b. Kalor jenis besi 

C J/kg 450   
kg 3

1350    C   c 
m

 

 
D. Perubahan Wujud 

Suatu zat dapat berada pada salah satu dari ketiga wujud, tergantung pada suhunya. Misalnya, air. Air 
dapat berwujud padat apabila berada pada tekanan normal dan suhunya di bawah 0° C. Air juga dapat 
berwujud uap bila tekanannya normal dan suhunya di atas 100° C. Contoh lain adalah tembaga. 
Tembaga dapat berwujud padat bila berada pada tekanan normal dan suhu di bawah 1.083° C. Tembaga 
akan berwujud cair bila berada pada tekanan normal dan suhunya antara 1.083° C  – 2.300° C. 
Tembaga akan berwujud gas bila berada pada tekanan normal dan suhunya di atas 2.300° C. 

1. Kalor Lebur dan Kalor Didih 
Kalor yang diserap benda digunakan untuk dua kemungkinan, yaitu untuk menaikkan suhu atau untuk 
mengubah wujud benda. Misalnya, saat es mencair, ketika itu benda berubah wujud, tetapi suhu benda 
tidak berubah meski ada penambahan kalor. Kalor yang diberikan ke es tidak digunakan untuk 
mengubah suhu es, tetapi untuk mengubah wujud benda. Kalor ini disebut kalor laten. Kalor laten 
merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk berubah wujud. 
Kalor laten ada dua macam, yaitu kalor lebur dan kalor didih. Kalor lebur merupakan kalor yang 
dibutuhkan 1 kg zat untuk melebur. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur sejumlah zat yang massanya 
m dan kalor leburnya KL dapat dirumuskan sebagai berikut. 

m
Q  =   KLatau     KL × m = Q  

Keterangan: 
Q   : kalor yang diperlukan (J) 
m  : massa zat (kg) 
KL  : kalor lebur zat (J/kg) 

 
Berikut tabel yang menunjukkan kalor lebur beberapa zat 

Tabel 6.3 Kalor Lebur Beberapa Zat 

 
Sama halnya kalor lebur, kalor didih merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk mendidih/menjadi 
uap. Kalor ini sama dengan kalor yang diperlukan  pada zat untuk mengembun. Jadi, kalor yang 
dibutuhkan 1 kg air untuk menguap seluruhnya sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk mengembun 
seluruhnya. Kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah zat  yang massanya  ”m” dan kalor 
didih atau uapnya ”Ku” , dapat dinyatakan sebagai berikut. 

uK × m = Q  



Kalor dan Suhu 

MartinUs D7 Propertye’s 11 Materi Pelajaran Fisika Klas X 

Keterangan: 

Q  : kalor yang diperlukan (J) 
m  : massa zat (kg) 
Ku : kalor didih/uap zat (J/kg) 

Berikut tabel yang menunjukkan  kalor didih/uap berbagai zat. 
Tabel 6.4 Kalor Didih/Uap Beberapa Zat 

 
Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah 2 gram es pada suhu 0° C menjadi uap air pada 
suhu 100° C? (cair = 4.200 J/kg °C, KL  = 336 J/g, dan KU  = 2.260 J/g) 
Diketahui :  

a. m = 2 g = 2 × 10-3  kg 
b. T ' = 100° – 0° = 100° C 
c. Ku = 2.260 J/g 
d. KL = 336 J/g 
e. cair = 4.200 J/kg °C 

Ditanyakan :  

Qtot = ...? 
Jawab : 

Q1 Proses Lebur 

Q1 = m KL 
      = 2 × 336 
      = 672 J 

 
 
Q2  Proses menaikkan suhu 

Q2 = m cair  
T '  = 2 × 10-3  × 4.200 × 100 
      = 840 J 

Q3  Proses penguapan 

Q1 = m Ku 
      = 2 × 2.260 
      = 4.420 J 

Qtotal = Q1  + Q2  + Q3 

= 672 + 840 + 4.420 
= 6.032 J 

Jadi, kalor yang dibutuhkan sebesar 6.032 J 

2. Asas Black 

Anda ketahui bahwa kalor berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 

Perpindahan ini mengakibatkan terbentuknya  suhu akhir yang sama antara kedua benda tersebut. 
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Pernahkah Anda membuat susu atau kopi? Sewaktu susu diberi air panas, kalor akan menyebar ke 

seluruh cairan susu yang dingin, sehingga susu terasa hangat.  

Suhu akhir setelah percampuran antara susu dengan air panas disebut suhu termal (keseimbangan). 

Kalor yang dilepaskan air panas akan sama besarnya dengan kalor yang diterima susu yang dingin. 

Kalor merupakan energi yang dapat berpindah, prinsip ini merupakan prinsip hukum kekekalan energi. 

Hukum kekekalan energi  di rumuskan pertama kali oleh Joseph Black (1728 – 1899). Oleh karena itu, 

pernyataan tersebut juga di kenal sebagai asas Black. Joseph Black merumuskan perpindahan kalor 

antara dua benda yang membentuk suhu termal sebagai berikut. 

Qlepas  =  Qterima 

Keterangan: 

Qlepas : besar kalor yang diberikan (J) 

Qterima: besar kalor yang diterima (J) 

Contoh Soal    : 

Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100° C di tuangkan ke dalam bejana  dari aluminium yang memiliki 

massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25° C, kalor jenis aluminium 900 J/kg °C, dan kalor jenis 

air 4.200 J/kg °C, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai! (anggap tidak ada kalor yang 

mengalir ke lingkungan) 

Diketahui :  

a.    mbjn  = 0,5 kg 

b.    mair   = 0,5 kg 

c.    Tair    = 100° C 

d.   Tbjn    = 25° C 

e.    cair = 4.200 J/kg °C 

f.    cbjn  = 900 J/kg °C 

Ditanyakan :  

Ttermal = ...? 

Jawab : 

Qdilepas  =   Qditerima 

m × cair  ×   T ' air =   m × cbjn ×   T ' bjn 

0,5 × 4.200 × (100 – Ttermal) =   0,5 × 900 × (Ttermal – 25) 

  210.000 – 2.100 Ttermal =   450 Ttermal  – 11.250 

2.550 Ttermal =   222.250 

  Ttermal =  222.250 / 2550 

  =   87,156° C 

Jadi, suhu kesetimbangannya adalah 87,156° C 

E. Perpindahan Kalor 

Anda telah mempelajari bahwa kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu 

tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada waktu memasak air, kalor berpindah dari api ke panci lalu ke 

air. Pada waktu menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke pakaian. Demikian juga pada waktu 
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berjemur, badan Anda terasa hangat karena kalor berpindah dari matahari ke badan Anda. Ada tiga cara 

kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain, yaitu konduksi, kenveksi, dan radiasi. 

1. Konduksi 

Kalor dapat Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba 

pegang leher Anda! Terasa hangat, bukan? Hal ini menunjukkan 

ada kalor yang mengalir ke tangan Anda. Demikian jika 

sepotong sendok makan yang Anda bakar pada api lilin, lama 

kelamaan tangan Anda merasakan hangat dan akhirnya panas. 

Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai 

dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. 

Perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena 

partikel partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Makin besar 

getarannya, maka energi kinetiknya juga makin besar. 

Energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya, demikian 

seterusnya sampai akhirnya Anda merasakan panas. Besarnya aliran kalor secara matematis dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

d
TAxk

d
T )T(

t
Qatau )TA(× t ×k  = Q 2121 


  

Jika 
t
Q  merupakan kelajuan hantaran kalor (banyaknya kalor yangmengalir per satuan waktu) dan 

12 TTT   , maka persamaan di atas menjadi seperti berikut : 

d
T ×A  ×k  = H   

Keterangan: 

Q  :  banyak kalor yang mengalir (J) 

A  :  luas permukaan (m2) 

t '  :  perbedaan suhu dua permukaan (K) 

d  :  tebal lapisan (m) 

k  :  konduktivitas termal daya hantar panas (J/ms K) 

t :  lamanya kalor mengalir (s) 

H  :  kelajuan hantaran kalor (J/s) 

Contoh Soal : 

Diketahui suhu permukaan bagian dalam dan luar sebuah kaca jendela yang memiliki Panjang 2 m dan 

lebar  1,5 m berturut turut  27° C dan 26° C. Jika tebal kaca tersebut 3,2 mm dan konduktivitas termal 

kaca sebesar 0,8  W/m °C, maka tentukan laju aliran kalor yang lewat jendela tersebut! 

 

Diketahui :  

a. d = 3,2 mm = 3,2 × 10-3 m2 

b. A = 2 ×1,5 = 3 m2 

c. t ' = 27 – 26 = 1° C 
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d. k = 0,8 W/m °C 

Ditanyakan : H = ...? 

Jawab : 

H  =  k × A × Td' 

 =  0,8 × 3 × -313,2 × 10 

 =  750 J/s 

Setiap zat memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda. Konduktivitas termal beberapa zat 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel Konduktivitas Termal Beberapa Zat 

 

Nama Zat 
Konduktivitas Termal 

(W/m°C) 

Udara 

Hidrogen 

Oksigen 

Bata Merah 

Beton 

Kaca 

Es 

Batu 

Kayu 

Tembaga 

Baja 

Aluminium 

0,024 

0,14 

0,023 

0,6 

0,8 

0,8 

1,6 

0,04 

0,12–0,14 

385 

50,2 

205 

 

Ditinjau dari konduktivitas termal (daya hantar kalor), benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

konduktor kalor dan isolator kalor. Konduktor kalor adalah benda yang mudah menghantarkan kalor. 

Hampir semua logam termasuk konduktor kalor, seperti aluminium, timbal, besi, baja, dan tembaga. 

Isolator kalor adalah zat yang sulit menghantarkan kalor. Bahan bahan bukan logam biasanya termasuk 

isolator kalor, seperti kayu, karet, plastik, kaca, mika, dan kertas. 

Berikut contoh alat-alat yang menggunakan bahan isolator dan konduktor kalor. 

a. Alat-alat yang menggunakan bahan isolator kalor, antara lain: 

1) pegangan panci presto, 

2) pegangan setrika, dan 

3) pegangan solder. 

b. Alat-alat yang menggunakan bahan konduktor kalor, antara lain: 

1) kawat kasa, 

2) alat-alat untuk memasak, 

3) setrika listrik, dan 



Kalor dan Suhu 

MartinUs D7 Propertye’s 15 Materi Pelajaran Fisika Klas X 

4) kompor listrik. 

2. Konveksi 

Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan 

kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. 

a. Konveksi pada Zat Cair 

Untuk memahami perpindahan kalor secara konveksi pada zat cair, lakukanlah kegiatan  berikut ini, 

 
Ternyata zat warna bergerak mengalir berlawanan arah jarum jam. Mula-mula air yang dipanaskan naik, 

kemudian membelok ke kiri mengikuti bentuk alat konveksi, lalu turun, dan membelok lagi ke tempat 

yang dipanaskan, begitu seterusnya. Hal ini dapat terjadi karena massa jenis partikel-partikel air yang 

dipanaskan akan mengecil sehingga bagian air ini akan terangkat ke atas, sedangkan bagian air yang 

semula berada di atas akan turun karena massa jenis partikel-partikelnya lebih besar. Itulah yang 

menyebabkan aliran partikel-partikel air pada alat konveksi terjadi. 

Jadi, perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Konveksi air 

banyak dimanfaatkan dalam pembuatan sistem aliran air panas di hotel, apartemen, atau perusahaan-

perusahaan besar. 

b. Konveksi pada Gas 

Konveksi pada gas dapat dibuktikan  dengan Kegiatan berikut. 

Konveksi pada Gas 

A. Tujuan 

Dapat mengetahui peristiwa konveksi pada gas. 

B. Alat dan Bahan 

Alat konveksi gas, lilin, kertas, dan korek api. 

C. Langkah Kerja 

1. Ambillah alat konveksi gasseperti gambar di samping! 
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2. Nyalakan lilin di bawahsalah satu cerobong alattersebut! 

3. Letakkan kertas berasap diatas cerobong yang lain! 

4. Amati jalannya asap! 

Ternyata asap di atas cerobong yang tidak dipanaskan akan bergerak turun ke dalam kotak lalu mengalir 

ke atas lilin dan keluar lagi melalui cerobong yang dipanaskan. Hal ini terjadi karena udara di dalam 

kotak yang terkena panas lilin, massa jenisnya mengecil dan terangkat ke atas melalui cerobong yang 

dipanaskan, sedangkan massa jenis asap lebih besar sehingga akan bergerak turun masuk ke dalam 

kotak. 

Contoh konveksi udara dalam kehidupan sehari-hari, anara lain, sebagai berikut. 

1) Sistem ventilasi rumah. Udara panas di dalam rumah akan bergerak naik dan keluar melalui ventilasi. 

Tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin melalui ventilasi yang lain sehingga udara di 

dalam rumah lebih segar. 

2) Cerobong asap pabrik. Pada pabrik-pabrik, udara di sekitar tungku pemanas suhunya lebih tinggi 

daripada udara luar, sehingga asap pabrik yang massa jenisnya lebih kecil dari udara luar akan bergerak 

naik melalui cerobong asap.  

3) Angin laut dan angin darat. Pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di 

daratan memuai sehingga massa jenisnya mengecil dan bergerak naik ke atas. Tempat yang ditinggalkan 

akan diisi oleh udara dingin dari laut, maka terjadilah angin laut. Sebaliknya, pada malam hari daratan 

lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas laut memuai, massa jenisnya mengecil dan bergerak ke 

atas. 

Tempat yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara dingin dari darat, maka terjadilah angin darat. 

 
Gambar  Proses terjadinya angin darat dan laut 

 
 
Adapun secara empiris laju perpindahan kalor secara konveksi dapat 

dirumuskan sebagi berikut. 

H = h · A ·  ΔT4 

Keterangan 

H : laju perpindahan kalor (W) 

A : luas permukaan benda (m² ) 

ΔT :  t2 – t1 = perbedaan suhu (K atau ° C) 

h : koefisien konveksi (Wm-2K-4  atau Wm-2(°C)4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Udara dalam sebuah kamar menunjukkan skala  25° C, sedangkan suhu permukaan jendela kaca kamar 

tersebut 15° C. Jika koefisien konveksi 7,5 × 10-5 Wm-2  (°C)-4 , maka tentukan laju kalor yang 

diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 m² ! 

Diketahui:  

a.  'T = 25 – 15 = 10° C 

b. A = 0,6 m² 

c.  h = 7,5 × 10-5  Wm-2 (°C)-4 

Ditanyakan :  

H = ....? 

Jawab : 

  H = h × A ×  ΔT 4 

= 7,5 × 10-5 × 0,6 × 104 

H = 0,45 W 

3. Radiasi 

Pernahkah Anda berpikir, bagaimana panas matahari sampai  ke bumi? 

Anda ketahui bahwa di antara matahari dan bumi terdapat lapisan atmosfer yang sulit menghantarkan 

panas secara konduksi maupun konveksi. Selain itu, di antara matahari dan bumi juga terdapat ruang 

hampa yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Dengan demikian, perpindahan kalor 

dari matahari sampai ke bumi tidak memerlukan perantara. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan 

zat perantara (medium) disebut radiasi.  

Setiap benda mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Laju radiasi dari permukaan 

suatu benda berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding lurus dengan pangkat empat suhu 

mutlaknya, dan  tergantung sifat permukaan benda tersebut. Secara matematis dapat di tulis sebagai 

berikut. 

 
Keterangan: 

H : laju radiasi (W) 

A : luas penampang benda (m2) 

T : suhu mutlak (K) 

e : emisitas bahan 

V : tetapan Stefan-Boltzmann (5,6705119 × 10-8 W/mK4) 

Contoh Soal : 

Sebuah plat tipis memiliki total luas permukaan 0,02 m2 . Plat tersebut di panaskan   dengan sebuah 

tungku hingga suhunya mencapai 1.000 K. Jika emisitas plat 0,6, maka tentukan laju radiasi yang 

dipancarkan plat tersebut! 

Diketahui :  

a. A = 0,02 m2 

b. T = 1.000 K 
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c.  e = 0,6 

d. V  = 5,6705119 × 10-8 W/mK4 

Ditanyakan : H = ...? 

Jawab : 

H = AeV T4 

= 0,02 × 0,6 × (5,6705119 × 10-8) × (1.000)4 

= 6.804 W 

Jadi, laju radiasi yang dipancarkan plat sebesar 6.804 W. 

 

Anomali Air 

 Pada umumnya, air akan memuai apabila dipanaskan, 

dalam hal ini volumenya akan bertambah.  Namun,   

pada   suhu  antara 0° C sampai 4° C sifat air akan 

mengalami penyimpangan (anomali). 

Jika air dipanaskan pada suhu antara 0° C hingga 4° C, 

air tidak akan memuai, namun sebaliknya volume air akan menyusut. Tepat pada suhu 4° C, volume air 

berada pada titik terkecil, yang menyebabkan massa jenis air berada pada titik terbesar. Jika air 

dipanaskan terus mulai dari suhu 4° C, maka volumenya akan bertambah. 

 

 
 

Di daerah yang sedang mengalami musim dingin, air yang paling dingin, baik di sungai, danau, maupun 

laut, berada pada lapisan air yang paling atas, sehingga permukaan air akan mengalami pembekuan 

terlebih dahulu. Hal ini penting bagi ikan dan makhluk air lainnya. Lapisan es tersebut akan melindungi 

lapisan air di bawahnya, sehingga bagian dasar air akan tetap hangat. Dasar air ini akan menjadi tempat 

tinggal yang nyaman bagi ikan dan makhluk hidup air lainnya selama musim dingin. 

Rangkuman  

1.  Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. 

2.  Untuk mengukur suhu suatu benda digunakan termometer. 

3.  Berdasarkan penetapan skala termometer dibedakan menjadi empat jenis, yaitu termometer 

Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. 

4.  Pada umumnya zat padat, cair, dan gas memuai bila dipanasakan. 
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5.  Contoh penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, bimetal, pengelingan, 

pemasangan ban baja pada roda kereta api, dan pemasangan kaca pada jendela. 

6.  Kalor adalah salah satu bentuk energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu 

tinggi ke benda yang bersuhu rendah. 

7.  Perpindahan kalor ada tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 

8.  Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan 1 kg zat untuk menaikkan suhu 1° C. 

9.  Selain menaikkan suhu, kalor juga dapat untuk mengubah wujud zat. 

10. Warna hitam adalah penyerap dan pemancar kalor radiasi yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


