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A. Pengertian Kalor (The Definition of Heat) 

Kalor adalah salah satu bentuk energy yang dapat berpindah dari benda 

bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Benjamin Thompson (Count 

Rumford) (1753-1814), Robert Meyer (1884-1878), James Prescott Joule (1818-

1889) membuktikan bahwa kalor merupakan suatu bentuk energy. Karena kalor 

merupakan suatu bentuk energy, satuan untuk kalor sama dengan satuan energy, 

yaitu joule (J).  

B. Pengaruh Kalor terhadap Benda (he Effect of  Heat on Matter) 

Proses penerimaan dan pelepasan kalor yang menyebabkan 

terjadinya perubahan suhu. 

1. Pengaruh Kalor terhadap Massa Benda (The Effect of  Heat Mass of Matter) 

Untuk jenis benda yang sama tetapi massanya berbeda kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama ternyata besarnya berbeda. 

Artinya,  semakin besar massa benda, semakin besar pula kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Dengan demikian, jumlah 

kalor yang diperlukan sebanding dengan massa bendanya. 

2. Pengaruh kalor terhadap Jenis Benda (Heat is proportional to the Specific 

Heat of  Matter) 

Untuk jenis benda yang berbeda tetapi massanya sama, kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama ternyata besarnya berbeda. 

Dengna demikian, jumlah kalor yang diperlukan bergantung pada jenis 

bendanya. 

3. Pengaruh Kalor pada Suhu Benda (The Effect of Heat on Temperature of 

Matter) 

Jumlah kalor yang diberikan besarnya sebanding dengan kenaikkan 

(perubahan) suhu benda. Artinya, makin banyak kalor yang diberikan kepada 

benda, semakin besar pula kenaikan suhu benda tersebut. 

Jadi, banyaknya kalor (Q) yang diperlukan untuk menaikkan suhu 

suatu benda bergantung pada massa benda (m), kalor jenis benda (c), dan 

perubahan suhu (∆�). Secara matematis, hubyngan tersebut dirumuskan: 
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Q = kalor yang diperlukan, satuannya joule (J) 

m = massa benda, satuannya kg 

c = kalor jenis benda, satuannya J/�� �C atau J/kg K 

∆T = Perubahan suhu, satuannya 0C atau K  

Jenis kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 

suhu 1 kg zat sebesar 1�C atau 1 K. 

  

Zat  Kalor Jenis (J/���C) 

Udar a  1.000 

Air 4.200 

Es  2.100 

 

4. Kapasitas Kalor (Heat Capacity) 

Kapasitas kalor didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan 

untuk menaikkan suhu 1�C atau 1 K. Secara matemati: 

 

 

  C = kapasitas kalor (�/�C atau J/K)  

C. Perubahan Wujud Zat (The Changes of Matter) 

Berbagai perubahan wujud zat dapat digambarkan dengan diagram 

perubahan wujud zat berikut ini. 
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1. Menguap dan Mengembun (Evappration and Condensation) 

a. Menguap  

Beberapa factor yang dapat mempercepatt proses penguapan, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pemanasan (heating) 

Zat cair akan menguap jika dipanaskan karena zat cair 

tersusun dari molekul-molekul yang saling berkaitan. Ketika 

zat cair tersebut mengalami pemanasan, molekul-molekul 

yang lebih dekat dengan permukaan mampu bergetarng 

dilakukan terhadap zat cair, makin banyak zat cair yang lebih 

cepat sehingga mampu melepaskan diri dari permukaan zat 

cair. Keadaan molekul-molekul zat cair melepaskan diri dari 

permukaan zat cair, disebut menguap. Makin besar 

pemanasan yang menguap.   

2) Tiupan Udara di Atas Permukaan (blowing air through the 

liquid’s surface) 

Apabila di atas permukaan secangkir the panas kita 

tiupkan udara, maka udara di atas permukaan air the 

tersebut kan membawa molekul-molekul air di dekat 

permukaan untuk meninggalkan air the. Molekul-molekul 

air di atas permukaan tadi menjadi ruang yang kosong dan 

selanjutnya akan diisi oleh molekul-molekul air di 

bawahnya. 

3) Memperluas Permukaan (Extending The Surface) 

4) Mengurangi Tekanan di permukaan (Descreasing the pressure 

on the surface) 

b. Mengembun 

Mengebun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. 

Saat mengembun, zat melepaskan kalor.  

2. Mendidih (boiling)  



Mendidih terjadi pada saat keseluruhan zat cair menguap (bukan 

hanya di permukaan zat cair saja) dan pada suhu tertentu saja. Suhu zat cair 

mendidih pada tekanan 1 atmosfer disebut titik didih. 

Titik didih air pada tekanan 1 atmosfer (76 cmHg) adalah 100�C. 

PAda saat mendidih, suhu zat cair tetap meskipun kalor terus diberikan. 

Karena kalor yang diberikan pada saat mendidih digunakan untuk mengubah 

wujud zat dari cair menjadi gas (menguap). 

Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg zat cair 

pada titik didihnya disebut kalor uap (�). Satuan untuk kalor uap adalah J/K. 

Dengan demikian, untuk menguapkan sejumlah zat pada titikdidihnya 

diperlukan kalor (	) sebesar: 

 

 

U = kalor uap (J/kg) 

      Kalor uap suatu zat adalah banyaknya kalor per satuan massa yang 

harus diberikan pada suatu zat pada titik didihnya supaya menjadi gas 

seluruhnya pada titik didih tersebut. 

 

Perbedaan Menguap dan Mendidih 
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Terjadi di permukaan zat cair  

Terjadi pada suhu tertentu yang 

disebut titik didih  
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a. Pengaruh Tekanan terhadap Titik Didih (Effect of pressure on boiling 

point) 

Titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas 

permukaan zat cair. Makin kecil tekanan udara diatas permukaan zat cair, 

makin rendah titik didih zat cair tersebut. Titik didih akan mengalami 

pengurangan sebesar 1�C setiap kenaikan 300 m dari permukaan air laut.  
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b. Pengaruh Pencampuran Zat Lain terhadap Titik Didih (Effect of 

impurities on boiling point)  

Penambahan zat dapat menaikkan titik didih. 

3. Melebur dan Membeku 

Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut melebur. 

Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Titik 

lebur yaitu suhu tetap pada saat melebur. Kalor laten disebut juga kalor 

tersembunyi karena kalor ini tidak tampak dalam bentuk perubahan suhu. 

Jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan zat dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

 

 

L = kalor lebur (J/k) 

a. Pengaruh Tekanan terhadap Titik Lebur (Efect of pressure on melting 

point) 

Apabila es diberi tekanan, maka titik leburnya akan lebih rendah. 

b. Pengaruh Pencampuran Zat Lain terhadap Titik Lebur 

Penambahan zat lain pada suatu zat dapat menurunkan titik lebur 

zat tersebut. 

D. Penerapan Kalor pada Penyulingan Air (the application of heat on water 

distillation) 

Penyulingan merupakan suatu proses untuk mendapatkan zatt cair murni 

dari zat tidak murni dengna memanaskan sehingga didapatkan uap air. 

Kemudian uap air yang terbentuk diembukan hingga diperoleh zat cair murni. 

Prinsip kerja penyulingan adalah memanfaatkan perbedaan titik didih zat cair. 

E. Asas Black 

Joseph Black (1728-1799) mengungkapkan bahwa bila dua zat dicampur, 

maka kalor yang dimiliki oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan 

mengalir ke zat yang kalornya lebih renah sehingga terjadi keseimbangan 

energy. Keseimbangan ini dapat diamati dengan melihat keadaan akhir 
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campuran memiliki suhu yang sama. Hal tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

F. Perpindahan Kalor 

1. Konduksi 

Perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disrtaii perpindahan 

partikel-partikel zat tersebut dinamakan konduksi. Zat yang dapat 

menghantarkan kalor dengan baik disebut konduktor, sedangkan penghantar 

kalor yang buruk disebut isolator.  

Pada umumnya, benda logam, seperti besi, alumunium, tembaga, dan 

kuningan merupakan konduktor, sedangkan benda selain logam, seperti 

kaca, kayu, plastic, udara, dan air merupakan isolator. 

2. Konveksi 

a. Konveksi pada Zat Cair 

 Air dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya berkurang. 

Karena massa jenisnya berkurang, air bergerak naik. Tempat 

digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah, bergerak turun karena 

massa jenisnya lebih besar. Gerakan atau aliran air itu tampak 

jelasjika ke dalam air dimasukkan zat pewarna, misalnya kalium 

permanganate yang berwarna ungu. 

b. Konveksi pada Gas 

Konveksi pada gas, seperti udara, terjadi ketika udara panas naik 

dan udara yang lebih dingin turun.  

3. Radiasi 

Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara disebut radiasi 

(pancaran). 

Besarnya radiasi kalor yang dipancarkan ataupun yang diserap oleh suatu 

benda bergantung pad warna benda. Benda-benda berwarna terang dan 

mengkilap merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor yang buruk, 
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sedangkan benda-benda berwarna gelap merupakan penyerap sekaligus 

pemancar kalor yang baik. 

4. Aplikasi Konsep Perpindahan Kalor (The application of Heat Transfer 

Concept) 

Konsep perpindahan kalor tersebut dimanfaatkan dalam alat-alat, 

seperti termos, setrika, dan masih banyak lagi. 
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