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Question Sheet Physics 

Suhu Kalor dan Perpindahannya 
 

1. Sebuah benda diukur menggunakan termometer Celcius menunjukan  20 oC 
jika  diukur menggunakan termometer Fahrenheit menunjukan  …. oF  
a. 20 oF 
b. 32 oF  
c. 56 oF  
d. 68 oF  
e. 293 oF  
 

2. Termometer X titik  beku diberi tanda 5 cm titik didih diberi tanda 55 cm  pada 
323 oK,  maka   X menunjukan angka  
a. 13 cm 
b. 30 cm  
c. 45 cm 
d. 85 cm 
e. 323 cm 
 

3. Pada pengukuran suhu suatu benda dengan thermometer Fahrenheit , Pada 
skala berapakah yang ditunjukan Fahrenheit  menunjukan angka dua kali skala 
yang ditunjukan Celcius   ?  
a. 80 oF  
b. 160 oF 
c. 240 oF  
d. 320 oF  
e. 480 oF  
 

4. Pengukuran suhu suatu gas dalam tangki menggunakan thermometer Reamur 
menunjukan angka 40 oR.Jika dubah  kedalam suhu mutlak akan setara 
dengan … 
a. 40 oR  
b. 50 oC  
c. 122 oF 
d. 313 oK  
e. 323 oK 
 

5. Sebuah tangki koefisien muai panjangnya 12 10-6 /oC dan volumenya 2000 liter  
pada suhu 30 oC terisi penuh dengan cairanyang mempunyai koefisien muai 
volume 950 10-6 /oC ketika dipanasi hingga 80 oC maka cairan yang tumpah …. 
a. 950,0 liter 
b. 938 liter 
c. 91,4 liter 
d. 36,1 liter 
e. 12  liter 
 

6. Dua buah logam A dan logam B terbuat dari bahan yang berbeda koefisien 
muai panjang logam A  empat kali koefisien muai panjang logam B . pada suhu 
30 oC panjang logam A sama dengan logam B . Ketika  kedua logam 
dipanaskan hingga 100 oC .Pernyataan dibawah ini yang paling tepat adalah … 
a. Panjang logam A empat kali panjang logam B 
b. Panjang logam B empat kali panjang logam A  
c. Perubahan panjang logam A empat kali perubahan panjang logam B  
d. Perubahan panjang logam B empat kali perubahan panjang logam B  
e. Panjang logam A sama dengan panjang logam B  
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Logam B Logam A 

T 30 
o
C 150 

o
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7. Sebuah cincin terbuat dari Almunium koefisien muai panjangnya 25 10-6 /oC  
diameter 2 cm pada suhu 30 oC. agar dapat dimasukan ke besi yang 
mempunyai diameter 2,002 cm maka almunium harus dinaikan suhunya 
menjadi … 
a. 30 oC  
b. 40 oC  
c. 50 oC 
d. 60 oC  
e. 70 oC 

 
8. Jarak antara dua rel kereta api yang panjangnya 50 m pada suhu 30 oC adalah 1 cm 

pada suhu berapakah diperkirakan kedua rel tersebut berimpit                          
(koefisien muai panjang rel kereta api 10

-5 
/
o
C ) 

a. 30 oC  
b. 40 oC  
c. 50 oC 
d. 60 oC  
e. 70 oC 

 
9. Sebuah pipa diisi dengan air suhunya oC ketika suhu dinaikan sampai 10 oC 

maka pernyataan dibawah ini yang tepat adalah …. 
a. Volume air naik secara perlahan sampai suhu 10 oC  
b. Volume air naik perlahan sampai suhu 4 oC kemudian volumenya turun   
c. Volume air turun secara perlahan sampai suhu 10 oC  
d. Volume air turun  perlahan sampai suhu 4 oC kemudian volumenya naik   
e. Volume air tidak mengalami perubahan  sampai suhu 10 oC  
 

10. Logam yang panjangnya 50 cm jika suhu dinaikan 100 oC maka pertambahan 
panjangnya 0,2 mm maka koefisien muai panjang logam tersebut adalah…. 
a. 4 10-6  /oC  
b. 2,5 10-6  /oC  
c.  10-5  /oC  
d. 4 10-5  /oC  
e. 2,5 10-5  /oC  
 

11. Logam panjang  20 cm luas penampang nya 10 cm2 dan konduktifitas 
termalnya 8 10 -3 kal/ ( s.cm oC ). pada suhu 30 oC jika di[panaskan hingga 
suhu 80 oC. berapakah banyaknya kalor yang pindah setiap detik  ? 
a. 7,5 10-4 kal/s  
b. 4 10-2 kal/s  
c. 2 10-4 kal/s  
d. 0,4  kal/s  
e. 0,2 kal/s  
 

12. Dua buah  logam  A dan logam B 
yang berbeda jenis akan tetapi 
mempunyai ukuran yang sama . 
konduktifitas logam A dua kali 
konduktifitas logam B. Ujung logam A 
dipanaskan hingga suhunya 150 oC dan ujung logam B   suhunya 30 oC 
seperti tampak pada gambar disamping maka suhu sambungan kedua logam 
yang atepat adalah …. 
a. 30 oC  
b. 50 oC  
c. 90 oC 
d. 110 oC  
e. 120 oC 
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X Y 

 
13. Dua batang logam yang 

mempunyai luas penampang 
sama tetapi mempunyai 
panjang berbeda disambung 
seperti tampak pada gambar 
dibawah , konduktifitas logam 
X dan  logam Y berturut-turut  2k dan k sedangkan panjang logam masing-
masing  5 cm dan 20 cm . Ujung X  dibakar sehingga suhu ujung X lihih tinggi 
dibanding ujung Y dan beda suhu antara ujung logam X sama dengan 30 oC 
maka beda suhu antara kedua ujung logam Y yang tepat adalah …. 
a. 30 oC  
b. 60 oC  
c. 120 oC 
d. 180 oC  
e. 240 oC 
 

14.  Jendela kaca mempunyai tebal 5 mm lebar 50 cm dan panjang 60 cm . 
Koefisien konduksi termal kaca 0,8 W /(m K) jika suhu didalam ruangan 20 oC 
dan suhu diluar ruangan 50 oC maka banyak kalor yang megalir dari luar 
ruangan ke dalam ruangan secara konduksi setiap menitnya adalah…   
a. 144 joule 
b. 684 joule 
c. 720 joule 
d. 864 joule 
e. 984 joule 
 

15. Pada saat siang air laut lebih lambat menerima panas sehingga suhunya lebih 
rendah dibanding daratan dan terjadilah angina darat hal ini karena terjadi 
perpindahan kalor dari darat yang bersuhu tinggi ke laut yang bersuhu lebih 
rendah .Perpindahan kalor demikian ini dinamakan perpindahan kalor secara… 
a. Radiasi 
b. Konveksi 
c. Konduksi 
d. Isolasi 
e. Transisi 
 

16. Suhu badan Mrs. Srie 36 oC  berada didalam ruangan yang ber AC  yang 
suhunya 16 oC . Jika diperkirakan luas permukaan tubuh Mrs Srie 1,5 m2 
berada dalam ruangan tersebut selama satu jam maka kalor yang dilepaskan 
tubuh Mrs.Srie selama berada dalam ruangan diperkirakan ….( Anggap 
koefisien konveksi h =6 W m-2 K-1 )  
a. 180 kalori  
b. 684 kalori  
c. 180.000 kalori  
d. 684.000 kalori  
e. 848.000 kalori  
 

17. Bola bercahaya mempunyai emisifitas 0,5 dan luas penampang 20 cm2 dan 
bersuhu 127oC anggap tetapan stefan 5,7 10-8 W/m2K4 .Berapakah energi 
cahaya yang dipancarkan  bola tersebut setiap detiknya … 
a. 0,3648 Joule 
b. 3,648 Joule 
c. 36,48 Joule 
d. 364,8 Joule 
e. 3648 Joule 
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18. Dua buah bola lampu  A dan lampu B besarnya sama.Suhu permukaan lampu 
A 27 oC dan lampu B 127 oC maka perbandingan Energi radiasi lampu A  dan 
lampu B yang tepat adalah …. 
a. 27 : 127 
b. 3 : 4 
c. 9 : 64 
d. 27 : 64 
e. 81 : 256 
 

19. Dua bintang P dan bintang Q mempunyai emisitas sama suhu mutlak bintang P 
dua kali bintang Q jari-jari bintang P setengah jari-jari bintang Q maka 
perbandingan energi radiasi bintang P dengan  bintang Q yang tepat adalah … 
a. 1 : 2 
b. 2 : 1 
c. 4 : 1 
d. 8 : 1 
e. 16 : 1 
 

20. Lampu berpijar luas permukaanya 50 mm2  meradiasikan energi panas 2,85 W 
Jika lampu pijar tersebut mempunyai emisifitas  satu dan tetapan stefan 5,7 10-

8 W/m2K4 .Maka suhu mutlak lampu pijar tersebut  yang tepat adalah…. 
a. 2000 K     d. 900 K 
b. 1500 K     e. 800 K 
c. 1000 K 
 

21. Lima puluh gram es dipanaskan dari –10 hingga menguap seluruhnya suhu 
100 oC anggaplah  kalor lebur es 80 kal/gr ,   kalor uap air 540 kal/gr  kalor 
jenis air cair = 1 kal/gr oC  kalor jenis es  ( ces = 0,5 kal/gr oC  ) . Berapakah kalor  
minimal yang diperlukan untuk menguapkan selurus es tersebut ?  
a. 5.000 kalori     d. 36.250 Kalori 
b. 9.250 kalori     e. 56.000 kalori 
c. 27.000 kalori 
 

22. Pemanas air dengan menggunakan listrik  200 watt. Berapa lama untuk 
memanaskan satu liter air dalam wadah Almunium  yang mempunyai massa 
100 gr dan kalor jenis 900 J/Kg oK.Air dipanaskan dari suhu 30oC hingga 80 oC 
kalor jenis air 4200 J/Kg oK dan massa jenis air 1000 kg/m3   
a. 1 jam 5 menit    d. 23,5 menit 
b. 2820 menit     e. 5,5 menit 
c. 141 menit 

 
23. Empat puluh gram es batu dalam gelas suhunya -5 oC dimasukan kedalam 

gelas tersebut  logam panas massanya 100 gram  suhunya 130 oC . , massa 
gelas 50 gr , massa. kalor lebur es 80 kal/gr  cair = 1 kal/gr oC  ces = 0,5 . kelas 
dan logam terbuat dari bahan yang sama  kalor jenisnya 0,8 kal / gr oC 
.Berapakah suhu akhir air dalam gelas setelah mencapai titik setimbang ? 
a. 54,5 oC     d. 5 oC 
b. 43,125 oC     e. 0 oC 
c. 15 oC 

 
24. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu benda hingga naik satu 

derajat Kelvin dinamakan … 
a. Kalor jenis     d. Kalor uap 
b. Kapasitas panas    e. Kalor pengembunan 
c. Kalor lebur 
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   T ( Kelvin )  

   373  

   273  

Q ( Joule )    32.200      18.200       200  

 
25. Perhatikan grafik disaming 

adalah grafik hubungan suhu 
dan kalor dalam memanaskan 
satu kilogram Zat cair .  maka 
besarnya kalor ljenis zat cair 
tersebut adalah …..  
a. 18.400  J kg-1 K-1  
b. 18.200  J kg-1 K-1  
c. 18.000  J kg-1 K-1  
d. 182  J kg-1 K-1  
e. 180  J kg-1 K-1  
 

26. Harga tarip listrik tiap KWh Rp. 500. Jika mesin kulkas digunakan untuk 
membekukan 3,6 kilogram air dari suhu 20oC   maka berapakah biaya untuk 
membekukan air seluruhnya paling sedikit ? ( Kalor beku air 333.000 J kg-1 dan 
kalor jenis air 4200  J kg-1 K-1) 
a. Rp. 2 500      d.  Rp. 208,5 
b. Rp. 1.000      e.  Rp. 28,5 
c. Rp. 500,125 

 

27. Es batu sebanyak 125 gram suhu 0 oC dimasukan ke dalam 500 gram air 
suhunya 20 oC , ternyata es sudah melebur seluruhnya . apabila kalor lebur es 
80 kal.gr-1 dan kalor jenis air 1 kal .gr-1  oC-1 maka suhu akhir campuran air dan 
es  tersebut adalah …. ( Try out Prop Kaltim 2009 ) 

a. 0 oC       d. 15 oC 
b. 5 oC       e.  20 oC 
c. 10 oC  
 

28. Kalor yang mengalir persatuan waktu melalui suatu konduktor adalah : 
(1) Sebanding dengan luas penampang konduktor 
(2) Berbanding terbalik dengan panjang konduktor 
(3) Sebanding dengan selisih suhu antara kedua ujungnya 
(4) Berbanding terbalik dengan tetapan konduksi konduktor 
 
Dari pernyataan diatas yang tepat adalah….( Try out Prop Kaltim 2009 )  

a. (1) , (2) dan (3) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (4) 
d. (4) 
e. (1) , (2) (3) dan (4) 
 

29. Es yang massanya 30 gram dengan suhu -10 oC dimasukan kedalam 60 gram 
air suhunya 80 oC, kalor lebur es 80 kal.gr-1 , kalor jenis air 1 kal .gr-1  oC-1 dan 
kalor jenis es 0,5 kal .gr-1 oC-1 maka suhu akhir campuran air dan es tersebut 
yang  tepat adalah  ….( Try out Prop Kaltim 2009 ) 

a. 0 oC       d.  35 oC  
b. 15 oC      e.  40 oC 
c. 25 oC  
 

30. Untuk memanaskan logam dari suhu 25 oC menjadi 75 oC diperlukan kalor 
sebanyak  2 kkal . maka kapasitas panas logam tersebut adalah …. 
a. 2.000 kal/oC      d. 40 kal/oC 
b. 400 kal/oC      e. 20 kal/oC 
c. 200 kal/oC  


