
A.   SUHU DAN KALOR

1.  SUHU

Definisi: ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau system (ukuran energi kinetik rata-rata yang 
dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda)

Suhu menggambarkan bagaimana gerakan molekul-molekul benda saat terjadi perubahan suhu (pemanasan dan 
pendinginan).

Sifat-sifat benda yang bisa berubah akibat adanya perubahan suhu disebut sifat termometrik.

Contoh sifat termometrik:

Panjang logam, volume zat cair, hambatan listrik suatu kawat, tekanan dan volume gas, serta warna filament 
lampu pijar

Berdasarkan sifat termometrik tersebut kita dapat membuat alat yang digunakan untuk mengukur suhu sebuah 
benda yang disebut thermometer.

Pembuatan thermometer memerlukan dua titik acuan. Titik acuan tetap bawah (titik beku air) dan titik acuan  
tetap atas (titik didih air)

Menurut skalanya terdapat 4 macam thermometer: skala celcius, skala Fahrenheit, skala Kelvin, skala reamur.

Persamaan yang menghubungkan 4 skala thermometer tersebut ialah:
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Xa = Titik acuan tetap skala atas thermometer X

Ya = Titik acuan tetap skala atas thermometer Y

Xb = Titik acuan tetap skala bawah thermometer X

Yb = Titik acuan tetap skala bawah thermometer Y

X = skala thermometer X yang ditanya 

Y = skala thermometer Y yang diketahui

2.  KALOR

Bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor dalam SI adalah joule, satuan 
yang lain kalori;  

Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu sedangkan yang melepas kalor akan mengalami 
penurunan suhu. Besarnya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda berbanding lurus dengan:

a.  massa benda (m)

b.  perubahan suhu (ΔT)

1 kalori = 4,2 joule



c.  kalor jenis benda (c)

sehingga kalor dapat dirumuskan menjadi:

Q = besarnya kalor (joule)

m = massa benda (kg)

c = kalor jenis benda (J/kgK; kal/g oC)

ΔT = perubahan suhu (T2 – T1)

Kapasitas kalor

Kapasitas kalor adalah bilangan yang menunjukkan besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 oC. 
kapasitas kalor disimbolkan dengan C.

Persamaan kapasitas kalor adalah

C = kapasitas kalor (J/oC)

Q = kalor yang diperlukan (joule)

ΔT = kenaikan suhu (oC)

Hubungan antara kapasitas kalor (C) dan kalor jenis (c) didapat dari Q = m.c.ΔT dan Q=C.ΔT, sehingga didapat 
persamaan:

3.  PERPINDAHAN KALOR

a.  Konduksi

perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan zat penghantar

misal: batang logam yang dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain ikut panas

b. Konveksi

perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat

jenis konveksi konveksi alami (ventilasi rumah, terjadinya angina darat dan angina laut dan aliran asap 
padacerobong asap pabrik) dan konveksi paksa (system pendingin mesin pada mobil, alat pengering rambut, pada 
reaktor pembangkit tenaga nuklir)

c. Radiasi

Q = m . c . ΔT

C = 
T

Q



C = m . c



perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik

misal:  energi matahari yang sampai bumi terjadi secara radiasi atau pancaran tanpa melalui zat perantara

4. PENGARUH KALOR TERHADAP SUATU ZAT

Perubahan wujud benda meliputi mencair, menguap, menyublim, mengembun dan membeku

PEMUAIAN 

a. pemuaian zat padat

1. pemuaian panjang
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2. pemuaian luas
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3. pemuaian volume/ruang
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Prinsip pemuaian zat padat diantaranya diterapkan pada:

1. pemasangan kaca jendela

2. pemasangan rel kereta api

Keterangan:

L 0 = panjang mula-mula

L   = panjang akhir (setelah pemuaian)

∆L = pertambahan panjang = L – L 0

 koefisien muai panjang (oC-1)

∆T = kenaikan suhu

Keterangan:

A 0 = luas benda mula-mula

A   = luas benda akhir (setelah pemuaian)

∆A = pertambahan luas = A – A 0

 koefisien muai luas (oC-1)

∆T = kenaikan suhu

Keterangan:

V 0 = volume mula-mula

V   = volume akhir (setelah pemuaian)

∆V = pertambahan volume = V – V 0

 koefisien muai volum (oC-1)

∆T = kenaikan suhu



3. pembuatan jembatan 

4. pembuatan beton pembatas jalan

b. Pemuaian Zat Cair

Pada zat cair hanya terjadi pemuaian volume.

o  massa jenis zat mula-mula

Anomali Air

Pada umumnya semua zat akan memuai saat dipanaskan. Air memiliki keistimewaan, yaitu jika 
dipanaskan dari 0o C – 4o C, air akan menyusut dan jika didinginan dari suhu 4o C – 0o C, air akan 
memuai.

Grafik anomali air:

c. Pemuaian gas

Tiga hukum tentang gas yang berhubungan dengan pemuaian gas sebagai berikut:

1. Hukum Boyle

Pemuaian gas pada suhu tetap (isotermis), yaitu pada gas, walaupun suhunya konstan, volumenya
bisa berubah karena adanya perubahan tekanan

P1 x V1 = P2 x V2 ; P = tekanan gas; V = volume gas

2. Hukum Gay Lussac

Tekanan mutlak suatu gas pada volume konstan (isokhorik) berbanding lurus dengan suhu mutlak 
gas tersebut; dapat ditulis:
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3. Hukum Charles

  T
o




.1 




Volume gas pada tekanan konstan (isobarik) berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut, 
dapat dirumuskan:
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4. Ketiga persamaan menghasilkan persamaan Boyle-Gay Lussac/persamaan gas ideal:
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Pada persamaan gas ideal variable tekanan, volume atau suhu gas tidak ada yang dijaga konstan.

5.  KONSERVASI ENERGI DAN ASAS BLACK

a.  Hukum kekekalan energi

Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat bersuhu lebih tinggi sama banyaknya 
dengan kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah:

terimalepas QQ 

222111 .... TcmTcm 

m1 = massa zat yang melepas kalor (kg)

t1 = suhu awal zat yang melepas kalor

ΔT1 = t1 – suhu setimbang (tc)

m2 = massa zat yang menerima kalor (kg)

t2 = suhu awal zat yang menerima kalor

ΔT2 = suhu setimbang (tc) – t1


