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BAB I 

SUHU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernahkah Kamu demam, tentunya badan terasa panas, Sewaktu 

tangan Kita menyentuh es batu terasa dingin. Dapatkah indera peraba 

manusia mengukur suhu air yang sedang mendidih ?, Tentu saja tidak 

bisa .Kita membutuhkan alat ukur suhu yang disebut termometer. 

Pada BAB ini Kamu akan mempelajari suhu, bagaimana cara-cara 

mengukur suhu, merubah satuan derajad suhu. 
 

 

Pembelajaran ini bertujuan agar Anda dapat : 
� Mengemukakan alasan mengapa indra peraba tidak dapat digunakan sebagai 

alat pengukur suhu 

� Membuat termometer sederhana berskala berdasarkan  sifat perubahan volume 

suatu zat cair ketika suhunya naik. 

� Menggunakan termometer untuk mengukur suhu zat. 

� Membandingkan skala termometer Celcius dengan skala termometer yang lain. 
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A. Indra Peraba Bukan Alat Pengukur Suhu yang Tepat 

 

Pernahkan Kamu berjalan di bawah sinar matahari yang terik ? Bagaimana rasanya ? 

Panas bukan ?. Lain halnya jika kita berada di dalam ruangan yang ber-ac, udara di 

dalam ruangan tersebut pasti akan terasa sejuk dan dingin. Mengapa demikian? 

Tuhan YME telah memberi kita karunia dengan lima indra penting yang sering kita 

sebut sebagai panca indra. Salah satu dari kelima indra tersebut berfungsi sebagai 

sensor terhadap panas dan dingin yaitu indra peraba. Itulah sebabnya kita dapat 

membedakan keadaan panas dan dingin di sekitar kita. 

Dalam dunia Fisika keadaan panas dan dingin suatu benda disebut suhu. Suhu suatu 

benda tidak dapat diukur secara tepat oleh indra peraba kita. Mengapa ? 

Untuk mengetahui alasan mengapa indra peraba tidak dapat digunakan sebagai alat 

pengukur suhu yang tepat, lakukanlah kegiatan berikut ini. 

 

Kegiatan 1.1. 

 

Tujuan : Menyelidiki keakuratan tangan dalam menentukan suhu 

1. Sediakan tiga buah ember A, B, C 

2. Ember A diisi air hangat, ember B diisi air biasa (sejuk), ember C diisi air dingin (air 

+ es batu). 

3. Masukkan tangan kiri pada ember A dan tangan kanan pada ember C kurang lebih 1 

menit ! apa yang anda rasakan pada kedua tangan anda?. 

4. Angkat kedua tangan dan cepat-cepat masukkan ke dalam ember B ! apa yang anda 

rasakan pada kedua tangan anda?. 

5. Dapatkah tanganmu mengukur suhu dengan tepat? 

 

Dari kegiatan tersebut, ketika kedua tangan masuk ke dalam ember B, ternyata tangan 

kiri kita merasakan air di B terasa dingin, sedangkan tangan Kanan merasakan air di  

B terasa panas. Dua keadaan yang berbeda untuk air yang sama, yaitu air di B. Ini 

menunjukan indra peraba kita sangat subjektif. 

Informasi suhu yang diterima oleh indra peraba kita sangat bergantung pada keadaan 

suhu sebelumnya. Selain tidak akurat pengukuran suhu dengan menggunakan indra 

peraba dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh kita jika benda yang akan kita 

raba terlalu panas atau terlalu dingin. 

Jika tangan tidak dapat membedakan  suhu benda dengan tepat maka untuk mengukur 

suhu suatu benda digunakan alat bantu yang disebut Termometer. 

 

UJI KOMPETENSI 

 

1. Mengapa indra peraba kita tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu benda? 
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2. Apabila Kamu sakit demam cukupkah mengetahui suhu badanmu dengan meraba 

kening ? Mengapa demikian ? 

3. Apakah pengertian suhu ? 

4. Apakah suhu dapat diukur? Alat apakah yang digunakan untuk mengukur suhu ? 

5. Apakah indera peraba juga mempunyai kepekaan terhadap radiasi gelombang lain 

selain gelombang panas ? 

 

B. Membuat Termometer Sederhana 

 

Ambillah sebuah termometer pipa kapiler raksa atau alkohol yang masih polos belum 

belum berskala. Celupkan bagian reservoir termometer ke dalam es yang melebur, 

tandai permukaan raksa dalam pipa kapiler dengan angka tertentu dengan 

menggunakan spidol permanent. Namakanlah angka itu sebagai Titik Tetap Bawah 

(TTB) Kemudian masukkan reservoir ke dalam air yang mendidih, tunggu raksa yang 

naik dalam pipa kapiler berhenti bergerak kemudian tandai batas raksa tersebut 

dengan angka tertentu yang lebih besar dar TTB. Angka ini Kamu sebut sebagai Titik 

Tetap Atas (TTA). Kemudian dengan bantuan penggaris buatlah skala yang teratur di 

antara TTB dan TTA. Banyaknya skala terserah Kamu. Sekarang telah tercipta 

termometer baru, namailah dengan termometer namamu. 

Bagaimana konsep-konsep yang terkait dengan pembuatan termometer dapat 

dijelaskan ? 

Ketika suatu benda mengalami perubahan suhu maka getaran partikel-partikel 

penyusun benda tersebut juga berubah sehingga benda mengalami perubahan-

perubahan sebagai berikut : 

a. Wujud 

Jika zat cair didiginkan dapat berubah wujud menjadi padat misalnya air es, atau 

sebaliknya jika zat padat dipanaskan akan mencait misalnya lilin yang dipanaskan 

akan menjadi cair. 

b. Volume 

Zat padat, cair atau gas pada umumnya akan mengalami pemuaian atau 

penambahan volume jika dipanaskan dan akan mengalami penyusutan jika 

didinginkan. 

c. Konduktivitas 

Zat-zat padat terutama logam yang merupakan penghantar listrik yang baik 

ternyata jika dipanaskan daya hantar listriknya atau konduktivitasnya akan 

berkurang. 

d. Warna 

Apabila sepotong logam misalnya besi dipanaskan maka selama proses 

pemanasan besi tersebut akan berpijar dari kemerah-merahan hingga makin tinggi 

suhunya menjadi kekuning-kuningan sampai biru keunguan. 
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Berdasarkan sifat termometrik zat ini maka kita dapat membuat alat pengukur suhu atau 

termometer. Dalam pembuatan termometer hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Nilai suhu yang ditunjukkan tidak dipengaruhi oleh nilai suhu yang diukur 

sebelumnya. 

2. Memberikan pembacaan suhu dengan cepat dan tepat. 

3. Dapat diproduksi lagi dengan teliti bila diperlukan. 

Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Gelilei (1564 –1642). 

Pada tahun 1595 ia menciptakan sebuah alat yang menggunakan prinsip kerja 

pemuaian volume udara pada labu erlen meyer kosong yang dilengkapi dengan pipa 

panjang yang salah satu ujung piupa terbuka. Mula-mula labu dipanaskan hingga 

udara dalam labu mengembang. Ujung pipa terbuka kemudian dicelupkan kedalam 

cairan berwarna, selama proses pendinginan ketika udara dalam labu menyusut maka 

zat cair masuk kedalam pipa tetapi tidak sampai masuk kedalam labu. Oleh Galileo 

alat ini diberi nama Thermoskope, jika thermoskope Galileoini mendapat suhu yang 

berbeda maka tinggi kolom zat cair dalam pipa juga berbeda. 

Walaupun sudah ditemukan Thermoskope Galileo sebagai alat bantu pengukur suhu, 

akan tetapi dalam kenyataannya thermoskope Gelilei tidak dapat memberikan hasil 

pengukuran yang akurat dan juga kurang praktis. Oleh karena itu pembuatan 

termometer saat ini lebih dirancang agar menghasilkan pengukuran yang akurat dan 

praktis dibawa-bawa. 

Pembuatan termometer sekarang tidak lagi menggunakan prinsip pemuaian gas dalam 

labu erlenmeiyer melainkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu 

menggunakan hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan sifat fisis benda, 

misalnya : 

1. menggunakan prinsip pemuaian zat cair dalam pipa kapiler, biasanya pada 

thermometer raksa maupun alkohol 

2. menggunakan prinsip pemuaian hambatan listrik logam platina, biasanya 

pada thermometer logam /aneroid 

3. menggunakan prinsip perubahan warna, misalnya pada perometer optic. 

4. menggunakan kepekaan komponen elektronika terhadap panas misalnya 

termistor, biasanya pada thermometer digital. 

Selain itu juga menggunakan perubahan wujud benda yang terjadi pada suhu tertentu. 

Setiap thermometer harus mempunyai dua syarat yaitu : 

1. Konstruksinya, harus memenuhi perubahan fisis akibat adanya perubahan 

suhu. 

2. Dikalibrasikan, dibuat skalanya dengan mengambil standart tertentu. 

Misalnya, titik lebur es pada 0° C, titik didih air pada 100° C, dan sebagainya. 

Untuk mengetahui prinsip pembuatan termometer lakukanlah percobaan berikut ini 

 

 

Kegiatan 1.2. 
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Mengamati pemuaian zat cair 

1. Siapkan sebuah bejana (erlen meyer) seperti pada gambar,alkohol yang telah 

diberiwarna, dan dua buah wadah yang masing-masing berisi air panas dan dingin. 

2. Isilah alkohol kedalam bejana sampai permukaan alkohol mencapai tengah-tengah 

pipa. 

3. Masukan bejana kedalam wadah berisi air dingin amatilah perubahan yang terjadi 

pada volume alkohol. 

4. Masukkan bejana kedalam wadah berisi air panas. Amatilah volume alkohol dalam 

pipa ! mengapa demikian? 

 

Pinsip pemuaian zat cair seperti yang ditunjukkan pada kegiatan  2 ini yang 

selanjutnya digunakan dalam pembuatan termometer pipa kapiler. Pada termometer, 

zat cair yang digunakan sebagai pembaca skala suhu ditempatkan pada wadah yang 

disebut dengan reservoir. Wadah ini berhubungan dengan pipa kapiler yang 

sepanjang pipa kapiler tersebut dibuat transparan dan berskala suhu sehingga 

memudahkan pengguna untuk melakukan pembacaan suhu. 

                                         

   Gambar 1.1. Termometer 

 

Pengukuran suhu dilakukan dengan menyentuhkan reservoir ke benda yang akan 

diukur suhunya. Penambahan kalor pada ujung sentuh menyebabkan zat cair pada 

reservoir memuai hingga skala suhu tertentu sesuai dengan suhu benda tersebut. zat 

cair yang sering digunakan dalam pembuatan termometer adalah raksa (Hg) dan 

alkohol. Penggunaan raksa dan alkohol dalam pembuatan termometer masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

 

Zat Cair Kelebihan Kekurangan 

Raksa 

(Hg) 

� Peka terhadap perubahan 

suhu 

� Pemumaiannya teratur 

� Tidak membasahi dinding 

kaca 

� Termasuk zat beracun 

� Tidak bisa mengukur 

suhu dibawah –40
0
 C 

� Harganya mahal 
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� Daerah pengukurannya 

besar dengan titik beku       

-39
0 

C dan titik didihnya 

357
0
 C 

� Warnanya mengkilap 

sehingga mudah dilihat 

Alkohal 

� Memiliki titik beku sangat 

rendah –112
0
 C 

� Peka terhadap perubahan 

suhu 

� Harganya murah 

� Titik didih rendah 78
0
 C 

� Tidak dapat mengukur 

suhu diatas 78
0
 C 

� Membasahi dinding 

tempatnya  

� Tidak berwarna 

sehingga sulit dilihat 

 

 

C. Termometer Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reamur, dan Rainkin 

 

Pembuatan skala termometer atau kalibrasi skala termometer dapat kita lakukan 

dengan cara penentuan titik tetap bawah (titik rendah) dan titik tetap atas (titik 

tinggi) dari suatu zat misalkan air murni (H2O). setiap orang bebas menentukan dan 

menetapkan nilai titik tetap bawah titik tetap atas dan membaginya menjadi 

beberapa bagian, akan tetapi apakah skala suhu tersebut bisa diterima oleh orang 

lain? 

Saat ini ada lima macam skala suhu yang berlaku secara umum yaitu Celsius (C), 

Kelvin (K), Reamur (R), Fahrenheit (F), dan Rainkin (Rn) 

 

1. Skala Celsius 

Penetapan skala Celsius dengan menggunakan titik lebur es sebagai titik tetap 

bawah termometer yaitu 0
0 

C dan titik didih air sebagai titik tetap atas yaitu 100
0 

C. 

Kemudian daerah antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 100 

bagian sama besar, pada setiap bagian itulah yang menunjukkan perbedaan satu 

derajad pada skala Celsius. 

 

2. Skala Kelvin 

Penetapan skala Kelvin didasarkan pada suhu dimana suatu zat berupa gas akan 

membeku  dan   tidak   bergerak lagi. Suhu tersebut   adalah –273
0 

C atau disebut 

suhu nol mutlak (0 K). Pada skala Kelvin tidak mengenal suhu negatif sehingga 

penghitungannya sangat mudah dan skala ini juga ditetapkan sebagai satuan 

internasional untuk besaran suhu. 
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3. Skala Reamur  

Penetapan skala reamur menggunakan titik  lebur es sebagai titik tetap bawah yaitu 

0
0 

R dan suhu air mendidih sebagai titik tetap atas yaitu 80
0 

R.  

4. Skala Fahrenheit 

Sedangkan pada penetapan skala Fahrenheit suhu es mencair bercampur garam 

diberi nilai 32
0 

F dan suhu air mendidih diberi nilai 212
0 

F. 

5. Skala Rainkin 

Pada penetapan skala Rainkin suhu es mencair diberi nilai 492
0 

F dan suhu air 

mendidih diberi nilai 672
0 

F. 

 

Dari uraian diatas dapat dibuat diagram kalibrasi skala thermometer 

 

   C     F              R                K              Rn 

Titik didih air  100      212  80       373             672      

   

      

skala     100           180              80            100             180 

 

Titik lebur es 0      32  0       273              492 

 

Dimana skala adalah suhu titik didih air dikurangi suhu titik lebur es. 

 

Perbandingan skala  = C : F : R : K : Rn 

    = 100 : 180 : 80 : 100 :180 

          =  5 :  9 : 4 : 5 : 9    

sehingga untuk perubahan skala suhu dari Celsius menjadi Reamur atau menjadi 

skala suhu termometer lainnya sebagai berikut. 

 

100

C
 = 

180

32−F
 = 

80

R
 = 

100

273−K
 = 

180

492−nR
 

 

atau 

 

5

C
 = 

9

32−F
 = 

4

R
 = 

5

273−K
 = 

9

492−nR
 

 

Konversi skala suhu Celsius, Reamur, Fahrenheit, 

Kelvin, dan Rainkin 

 

Untuk memudahkan konversi skala digunakan perbandingan skala pada Celsius, 

Kelvin, Fahrenheit,  Reamur, dan Rainkin sebagai berikut. 
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    C :  (F – 32 ) : R : ( K – 32 ) : (Rn – 492) = 5 : 9 : 4 : 5: 9 

Hubungan-hubungan rumus dapat diperoleh misalnya, 

Antara C dan R :  C = 
4

5
 R    atau   R = 

5

4
 C 

Antara C dan F :  C = C ( F – 32)  atau  F = 
5

9
C  + 32 

Antara C dan K :  C = K – 273   atau  K = C + 273 

Antara C dan Rn : C = 
9

5
 ( Rn – 492)  atau   Rn = 

5

9
C  + 492 

Antara R dan F :  R = 
9

4
 ( F – 32 )  atau  F = 

4

9
R  + 32 

Antara R dan K :  R = 
5

4
 ( K – 273 )  atau  K = 

4

5
R   + 273 

Antara R dan Rn : R = 
9

4
 ( Rn – 492 )  atau  Rn =

4

9
R   + 492 

Antara F dan K :  F = {
5

9
 ( K – 273 )} + 32 atau  K = { 

9

5
 ( F – 32 )} + 273 

Antara F dan Rn :  F = Rn – 460   atau   Rn = F + 460 

Antara K dan Rn : K = {
9

5
 ( Rn – 492 )} + 273    atau  Rn = {

5

9
 ( K – 273 )} + 492 

 

RINGKASAN 

� Selain tidak akurat pengukuran suhu dengan menggunakan indra peraba dapat mengakibatkan 

kerusakan organ tubuh kita jika benda yang akan diraba terlalu panas atau terlalu dingin. 

� Jika tangan tidak dapat membedakan  suhu benda dengan tepat maka untuk mengukur suhu suatu 

benda digunakan alat bantu yang disebut Termometer. 

� Pembuatan termometer pipa kapiler raksa atau alkohol yang masih polos belum belum berskala. 

Menyelupkan bagian reservoir termometer ke dalam es yang melebur, menamaidengan Titik Tetap Bawah 

(TTB) Memasukkan reservoir ke dalam air yang mendidih, menamai dengan Titik Tetap Atas (TTA). 

Membuat skala yang teratur di antara TTB dan TTA. Menamai thermometer. 

� Perbandingan skala  = C : F : R : K : Rn 

  = 100 : 180 : 80 : 100 :180 

        =  5 :  9 : 4 : 5 : 9    

� Konversi suhu 
5

C
 = 

9

32−F
 = 

4

R
 = 

5

273−K
 = 

9

492−nR
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UJI KOMPETENSI BAB I 

 

SOAL ESSAY 

 

1. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. 

2. Suatu benda bersuhu 212 
o
F. Tentukan suhu benda tersebut dalam bila diukur dengan menggunakan termometer 

Celsius, Reamur dan Kelvin. 

3. Termometer X memiliki TTB 20°X dan TTA 120°X. Bila segelas minuman diukur suhunya menggunakan 

thermometer Fahrenheit, menunjukkan suhu berapakah minuman itu bila diukur dengan thermometer X ? 

4.       a.  60° C = ......................... ° F 

a. 40° R = .......................... ° Rn 

b. 112 ° F = .........................K 

c. 473 K = .......................... °Rn 

d. 80°R =..............................K 

5. Pada suhu berapakah thermometer Celcius dan thermometer Reamur menunjukkan angka yang sama pada   saat 

keduanya dipakai untuk mengukur suhu suatu larutan ? 

6.  Pada suhu tertentu skala yang ditunjuk thermometer Celcius sama dengan skala yang ditunjuk thermometer 

Fahrenheit.  Tentukan skala suhu yang dimaksud. 

7. Pada suhu berapakah thermometer Fahrenheit dan thermometer Reamur menunjukkan angka yang sama pada   

saat keduanya dipakai untuk mengukur suhu suatu benda ? 

8. Tentukan  skala suhu yang ditunjuk thermometer Kelvin yang  sama dengan skala yang ditunjuk thermometer 

Reamur pada saat keduanya dipakai untuk mengukur suhu cairan. 

9. Berapa skala suhu yang ditunjukkan oleh thermometer Kelvin yang sama dengan skala thermometer Fahrenheit 

dalam mengukur suhu suatu bebda tertentu ? 

10. Termometer A menunjukkan angka -25 °A pada saat di celupkan pada es melebur dan menunjukkan angka 

125° A pada saat dicelupkan ke dalam air mendidih. Termometer B menunjukkan angka 40 °B pada saat di 

celupkan pada es melebur dan menunjukkan angka 190° B pada saat dicelupkan ke dalam air mendidih. Jika 

thermometer A dipakai mengukur suhu minuman menunjukkan angka 40°A, berapa suhu yang ditunjukkan oleh 

thermometer b pada saat dipakai untuk mengukur suhu minuman itu ? 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

Pilihlah salah satu  jawaban yang paling benar. 

1. Keadaan panas dan dingin suatu benda disebut ....... 

a. kalor  c. termometer  

b. Derajat   d. Suhu 

2. Alat yang digunakan  untuk mengukur suhu benda  adalah...... 

a. kalorimeter c. aerometer 

b. Barometer  d. Termometer  

3. Prinsip kerja dari termometer zat cair adalah...... 

a. jika dipanaskan terjadi perubahan wujud zat cair.  
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b. jika dipanaskan terjadi perubahan volume zat cair. 

c. jika didinginkan terjadi perubahan panjang zat cair. 

d. zat cair mudah menyerap panas dan melepaskan panas  

4. Keunggulan penggunaan raksa  dalam termometer adalah...... 

a. membasahi dinding termometer 

b. naik turunnya raksa dapat dilihat dengan jelas 

c. pemuaiannya tidak teratur 

d. tidak dapat mengukur suhu rendah  

5. Termometer raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, karena pada suhu tinggi raksa 

.... 

a. tidak mengalami pemuaian   c. pemuaiannya tetap 

b. pemuaiannya tidak teratur    d. Pemuaiannya teratur 

6. Alasan penggunaan alkohol sebagai pengisi termometer adalah...... 

a. warnanya mengkilap 

b. bisa untuk mengukur suhu yang sangat rendah  

c. tidak membasahi dinding kaca 

d. dapat mengukur suhu yang sangat panas  

7. Suhu titik tetap bawah termometer kelvin adalah..... 

a. Ketika es mencair 0 
o
C 

b. Suhu air membeku -273 K 

c. Suhu es mencair 0 K  

d. Suhu air membeku -273 
o
C 

8. Suhu titik tetap atas pada termometer Fahrenheit sama dengan........ 

a. Suhu air mendidih 100
 
Kelvin 

b. Suhu air mendidih 100
 
Reamur

 
 

c. Suhu air membeku 32 
o
F 

d. Suhu air mendidih 180 
o
F 

9. Pernyataan yang benar perbandingan skala Celcius terhadap Reamur adalah...... 

a. Ctx
4

9
R o

=  c. CtxR
o ]80]

4

5
[[ +=  

b. Ctx
5

9
R o

=  d. Ctx
5

4
R o

=  

10. Perubahan suhu derajat Celcius terhadap Fahrenheit dapat menggunakan rumus..... 

a. 180
9

5
+







= CtxF

o    c. 32
9

5
+







= CtxF

o  

b. 32Ctx
5

9
F o

+







=   d. ( )32CxtF o

=  

 

11. Skala  20
o
C maka termometer Reamur menunjukkan .... 

a. 120
o
R  c. 25

 o
R 

b. 96
 o
R  d. 16

 o
R 
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12. Suhu badan seseoang 35
 o

C maka skala termometer Fahrenheit menunjukan angka....... 

a. 32
 o
F  c. 95

 o
F 

b. 67
o
F  d. 243

 o
F 

13. Skala 373 K setara dengan nilai...... 

a. 273
  o 

F  c. 73
 o 

F 

b. 180
 o
 F  d. 32

 o 
F 

14. Skala termometer celsius akan menunjukkan angka yang sama dengan skala Fahrenheit pada angka ...... 

a. 160
 
  c. -40

 
 

b. 40
 
  d. 0

 
 

15. Satuan pengukuran dengan termometer skala celcius menunjukkan suhu 30
o
C. Suhu yang ditunjukkan oleh skala 

Fahrenheit dan Kelvin adalah…. 

a. 86
o
F dan 303 K 

b. 48
o
F dan 303 K   

c. 22
o
F dan 303 K 

d. 111,6
o
F dan 303 K 

 


