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Oleh : Tenes Widoyo, M.Pd. 

 

Soal. 

1. Pehitungan suhu dan kalor  

1a.  Termometer X dibuat dan dikalibrasi.  Termometer diberi  angka 18 saat dimasukan es yang  sedang 

melebur dan pada saat dimasukan air mendidih diberi tanda angka 98 kemudian di antara kedua angka 

tersebut diberi angka  berurut. Angka berapakah yang ditunjukan termometer Fahrenheit empat kali angka 

yang ditunjukan termometer X yang baru dibuat ? 

1b.  Ubahlah satuan thermometer berikut . 25 oC = … oF,  

 

2. Perhitungan kuantitas panas  

2a. Jelaskan secara singkat bahwa energy panas dapat dihitung? 
2b.  Hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dalam wadah almunium. Jika 

massa  wadah kosong 400 gram?   
2c. Percobaan menentukan jenis suatu bahan berdasarkan kalor jenisnya diperoleh data sebagai berikut. 

Massa kalorimeter yang terbuat dari aluminium sebelum diisi air  400 gram. Setelah diisi air dingin 
massanya menjadi 600 gram. Suhu kalorimeter yang berisi air 10 oC. Sebuah bahan pada suhu 90 oC 
dimasukan ke dalam kalorimeter massa kalorimeter menjadi 800 gram. Suhu kalorimeter menjadi  40 oC 
Andaikata tidak ada panas yang hilang ke sekitarnya maka kalor jenis bahan yang dimasukan kalorimeter 
tersebut adalah…. (kalor jenis air 1 kal g-1 (Co)-1  kalor jenis almunium 0,217 kal g-1 (Co)-1   
 

3. Internal energi dan kapasitas panas  

 

4. Efek panas terhadap benda 

4a.   Tabung terbuat dari kaca yang memiliki koefisien muai panjang  9 10-6 /oC  mempunyai luas penampang  
alas  4 cm2 dan tinggi tabung 10 cm. Tabung diisi raksa hingga ketinggian permukaan 9,80 cm dari dasar 
tabung pada suhu 20 oC. Jika koefisien muai volume raksa 18 10-5 /oC maka pada suhu berapakah raksa 
mulai tumpah  dari tabung tersebut? 

4b.   Jendela kaca mempunyai ukuran 40 cm X  160 cm dan tebal  0,5 cm pada suhu 27 oC berapakah ukuran 
jendela kaca ketika suhu 37 oC  koefisien muai panjang kaca  9 10-6 /oC 

 

5. Perhitungan perpindahan panas  

5.a. Sebuah tongkat tembaga (konduktifitas termal tembaga 92 kal/s m oC ) berbentuk silinder yang panjangnya 
40 cm dan luas penampang 4 cm2 diisolasi untuk mencegah kehilangan kalor melalui permukaannya. 
Ujung-ujungnya dipertahankan pada perbedaan temperature 100 oC dengan menempatkan salah satu 
ujungnya di dalam campuran air es dan ujung yang lain di tempatkan di dalam air mendidih dan uap. (a) 
carilah banyaknya kalor per satuan waktu yang di pindah sepanjang tongkat tersebut. ((b) hitunglah 
banyaknya es yang melebur persatuan waktu jika kalor lebur es 80 kal/gram pada salah satu ujung tongkat 
tembaga 

5b. Tembaga mempunyai diameter 2 cm dan panjang 80 cm di bakar salah satu jungnya  ujung yang terkena 
api  suhunya 150 oC dan ujung yang lain 30 oC. Berapak kalor yang mengalir padatembaga  setiap 
menitnya? (konduktifitas termal tembaga 92 kal/s m oC) 

5c.  Rel kereta celah pi terbuat dari baja koefisien muai panjang baja 11 10-6 / oC panjang batang rel kereta api 
12 meter pada suhu 18 oC berapakah celah yang harus dibiarkan diantara potongan rel supaya tidak ada 
kompresi bila temperature naik menjadi 38 oC? 
 

6. Sistem periodik Mendeleev 

6a.Tuliskan 5  kelemahan  system periodic Mendeleev   

6b. Tuliskan 5  kebihan system periodic Mendeleev  
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7. Kulit dan konfigurasi elektron  

Tuliskan konfigurasi electron Ca-20,  dan Ge-32 

 

8. Isotop 

8a. Apakah perbedaan isotop dan radioisotope 

8b. Sebutkan  isotop dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? 


