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Abstrak
Dalam pembelajaran pemuaian volume di sekolah menengah atas, lazim ditemui soal-soal perhitungan
tentang volume zat cair yang tumpah dari suatu wadah gelas berbentuk silinder jika dipanaskan pada suhu
tertentu. Kalkulasi yang biasa dilakukan untuk soal-soal seperti ini adalah dengan menghitung berapa besar
volume akhir zat cair setelah pemanasan, kemudian dicari selisihnya dengan volume wadah gelas setelah
pemanasan. Umumnya volume gelas setelah pemanasan yang digunakan dalam perhitungan adalah volume
gelas yang berbentuk silinder padat/pejal (dengan bahan gelas di tengahnya, seakan-akan tidak berongga,
umumnya tanpa ada penjelasan yang komprehensif tentang ini), sementara pada kenyataannya gelas yang
digunakan adalah gelas berongga. Secara logis, terdapat perbedaan perhitungan perubahan volume gelas
hasil pemuaian untuk gelas berbentuk silinder pejal dengan gelas berongga. Dalam artikel ini, dipaparkan
pendekatan-pendekatan matematis yang dilakukan sehingga perhitungan volume zat cair yang tumpah dari
gelas silinder berongga setelah dipanaskan dapat tetap dikalkulasi dengan cara menghitung selisih volume
akhir zat cair dengan volume akhir silinder pejal (dengan bahan gelas di tengahnya).
Kata-kata kunci: Pemuaian volume, pemuaian zat cair dalam gelas, koreksi perhitungan pemuaian

PENDAHULUAN
Pada pembelajaran fisika di sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia, terdapat materi Suhu dan Kalor,
dan pemuaian volume termasuk salah satu bagiannya. Pada bagian pemuaian volume zat padat dan zat cair,
umum ditemui soal-soal perhitungan tentang volume zat cair yang tumpah dari suatu wadah gelas berbentuk
silinder setelah dipanaskan. Salah satu contoh soal dan penyelesaiannya tentang topik ini adalah sebagai
berikut (diadaptasi dari Purwanto [1]).
Sebuah bejana kaca pada suhu 0C mempunyai volume 100 cm3. Jika bejana itu diisi penuh dengan
raksa, kemudian dipanaskan sampai 50C, berapa raksa yang tumpah?
(Diketahui: αgelas = 9×106/C dan γraksa = 1,8×104/ C)
Penyelesaian
Diketahui:

ISBN: 978-602-61045-3-3

30 November 2017

295

PROSIDING SKF 2017
αgelas = 9×106/C, γgelas = 3 αgelas = 2,7 × 105/ C, γraksa = 1,8×104/ C, ΔT = 50 C
Vo gelas = Vo raksa = 100 cm3
Jawaban:
VT gelas = Vo gelas (1+ γgelas ΔT) = 100 cm3 (1 + 2,7 × 105/oC × 50 C) = 100,135 cm3
VT raksa = Vo raksa (1+ γraksa ΔT) = 100 cm3 (1 + 1,8×104/ C × 50 C) = 100,9 cm3
Raksa yang tumpah = VT raksa  VT gelas = 100,9 – 100,135 = 0,765 cm3

(1)

(2)
(3)
(4)

Pada persamaan (1), Vo gelas dianggap sama dengan Vo raksa, sebagai volume raksa mula-mula sebelum
dipanaskan. Jadi dalam persamaan (1) di contoh ini, Vo gelas adalah volume daya tampung gelas silinder
mula-mula, sementara VT gelas dalam persamaan (2) adalah volume daya tampung gelas silinder setelah
proses pemanasan (setelah pemuaian), VT raksa dalam persamaan (3) adalah volume raksa setelah pemanasan,
dan volume raksa yang tumpah dihitung dengan persamaan (4). Penyelesaian soal-soal seperti ini sering
ditemui di buku-buku teks fisika SMA [2, 3, 4].
Sementara jika diperhatikan, persamaan (2) dihitung dengan menganggap gelas silinder sebagai silinder
pejal (bukan berongga). Jadi persamaan (2) sebenarnya dapat dikatakan sebagai persamaan untuk
menghitungan volume akhir silinder pejal berbahan gelas setelah dipanaskan, dan dalam persamaan ini gelas
tidak dianggap sebagai silinder berongga. Padahal secara logis, informasi yang diperlukan untuk soal seperti
di atas adalah perubahan volume rongga silinder setelah dipanaskan, bukan perubahan volume keseluruhan
silinder pejal.
Dalam penjelasan berikut akan dipaparkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga perhitungan
volume zat cair yang tumpah untuk soal seperti di atas dapat tetap dilakukan dengan menganggap silinder
adalah silinder pejal.

PERHITUNGAN VOLUME ZAT CAIR YANG TUMPAH PADA GELAS
SILINDER YANG DIPANASKAN
Perhitungan untuk Silinder Berongga
Berikut ini ditinjau gelas berbentuk silinder yang pada temperatur T mampu menampung cairan dengan
volume V=r12z dengan r1 =jari-jari dalam gelas; r2 = jari-jari luar gelas; z = tinggi gelas di luar tebal dasar d
dan d = tebal dasar gelas (Gambar 1).

r2
r1

z

d
Gambar 1. Silinder (berbahan gelas) pada temperatur T

Pengembangan gelas karena perubahan temperatur menyebabkan pengembangan pada semua bagian
gelas, termasuk bagian dasar setebal d. Namun perubahan ketebalan dasar gelas karena perubahan temperatur
tidak mempengaruhi perubahan volume bagian gelas di atasnya. Hal ini dapat dipahami karena
pengembangan dasar menggeser ke atas sama panjang terhadap semua bagian gelas di atasnya. Dengan
demikian, secara efektif d dapat diabaikan.
Namakan g dan c berturut-turut sebagai koefisien muai panjang atau koefisien muai linear dari gelas
dan cairan yang mengisi gelas. Perubahan temperatur dari T menjadi T’=T+T menyebabkan perubahan
panjang bahan gelas dari l menjadi l’=l+l dengan
l  l g T ,
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maka tebal gelas berubah dari t=r2−r1 menjadi t’=t+t=t+tgT. Penebalan tersebut terdistribusi sama ke
dalam dan ke luar, masing-masing sebesar t/2=tgT/2. Ini berarti jari-jari dalam gelas berubah dari r1
menjadi r’1=r1−t/2=r1− tgT/2. Di lain pihak, tinggi gelas berubah dari z menjadi z’=z+z=z+zgT.
Dengan demikian daya tampung gelas berubah dari V=r12z menjadi

V 'g  r1 '2 z '   (r1  12 t g T ) 2 ( z  z g T )
 r1 z  r1 z g T  r1 zt g T  r1 zt ( g T ) 2  14 t 2 z ( g T ) 2  14 t 2 z ( g T )3
2

2

2

2

t
t
t
t
 V  V g T  V  g T  V ( g T ) 2  14 V   ( g T ) 2  14 V   ( g T )3 .
r1
r1
 r1 
 r1 

(5)

Di lain pihak cairan berubah volume dari V=r12z menjadi

V 'c  r1 '2 z '   (r1  r1 c T ) 2 ( z  z c T )
 r1 z  r1 z c T  2r1 z c T  2r1 z ( c T ) 2  r1 z ( c T ) 2  r1 z ( c T )3
2

2

2

2

2

2

(6)

 V  3V c T  3V ( c T ) 2  V ( c T )3 .
Volume cairan yang tumpah karena pemanasan adalah selisih persamaan (6) dengan persamaan (5),

V 'c V ' g  V  3V c T  3V ( c T ) 2  V ( c T ) 3
2
2


t
t
t
t
2
2
1 
1
 V  V g T  V  g T  V ( g T )  4 V   ( g T )  4 V   ( g T ) 3 
r1
r1


 r1 
 r1 
2
 2 t 2 1 t  2


t
 V  3 c   g   g T  V  3 c   g     g (T ) 2


r1 
r1
4  r1 



2
 3 1 t  3
 V   c     g (T ) 3 .


4  r1 



Mengingat bahwa nilai koefisien ekspansi sangat kecil (dalam orde 106) dibandingkan nilai perubahan
temperatur yang biasa terjadi (orde 102), maka suku-suku dengan faktor (αT)2 dan (αT)3 dapat diabaikan,
sehingga persamaan di atas menjadi


t
V ' c V ' g  V  3 c   g   g T .
r1


Karena tebal gelas jauh lebih kecil daripada jari-jari dalam gelas maka suku terakhir dari persamaan di atas
dapat diabaikan, sehingga volume cairan yang tumpah karena pemanasan dapat dihitung dengan
V ' c V ' g  V (3 c   g )T .
(7)

Perhitungan untuk Silinder Pejal
Hasil di atas dibandingkan untuk kasus dengan bagian wadah gelas diisi bahan gelas (silinder pejal).
Perubahan temperatur membuat bagian wadah gelas berubah volume dari V=r12z menjadi

V '1  r1 '2 z '   (r1  r1 g T ) 2 ( z  z g T )  V  3V g T  3V ( g T ) 2  V ( g T )3 .
Jika persamaan (6) dicari selisihnya dengan persamaan (8), maka
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V 'c V '1  V  3V c T  3V ( c T )2  V ( c T )3  V  3V g T  3V ( g T )2  V ( g T )3



 3V ( c   g )T  3V ( c   g )(T )2  V ( c   g )(T )3.
2

2

3

3

Seperti sebelumnya, suku-suku dengan faktor (αT)2 dan (αT)3 dapat diabaikan, sehingga
Vc 'V '1  3V ( c   g )T .

(9)

Dengan mengingat bahwa koefisien ekspansi zat padat (misalnya gelas) jauh lebih kecil daripada koefisien
ekspansi zat cair, maka suku g dapat diabaikan. Jika pengabaian yang sama terhadap αg juga dilakukan ke
persamaan (7), maka persamaan (9) menjadi identik dengan persamaan (7), yang menghasilkan
Vc 'V '1  Vc 'V ' g  3V c T .

Hasil ini menunjukkan bahwa, dengan pengabaian kontribusi suku-suku kuadratis dan pangkat tiga dari
koefisien muai linear dan pengabaian koefisien muai panjang gelas terhadap koefisien muai panjang zat cair
maka jumlah cairan tumpah dari gelas silinder akibat pemanasan dapat dihitung sebagai selisih volume akhir
cairan dengan volume akhir dari rongga gelas yang diandaikan berisi bahan gelas (silinder pejal). Jika
pengabaian-pengabaian tersebut tidak dilakukan maka volume cairan tumpah akibat pemanasan tidak dapat
dihitung dengan cara seperti contoh soal di atas.

KESIMPULAN
Penyelesaian soal tentang volume zat cair yang tumpah dari gelas silinder setelah dipanaskan
menggunakan persamaan (1), (2) dan (4) adalah penyelesaian dengan asumsi wadah merupakan silinder pejal.
Penyelesaian dengan cara ini hanya bisa diterapkan jika dilakukan pendekatan-pendekatan dengan
menganggap: (a) koefisien ekspansi sangat kecil dibandingkan nilai perubahan temperatur yang terjadi; (b)
tebal gelas jauh lebih kecil daripada jari-jari dalam gelas, dan (c) koefisien ekspansi zat padat jauh lebih kecil
daripada koefisien ekspansi zat cair.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perhitungan di buku-buku teks SMA tidak sepenuhnya keliru.
Namun, kebanyakan buku-buku SMA untuk topik ini tidak menginformasikan faktor pendekatan-pendekatan
yang berimplikasi terhadap adanya pengabaian suku-suku tertentu dalam perhitungan, dan langsung
memberikan contoh soal dengan penyelesaian yang menggunakan persamaan (1), (2) dan (4).

SARAN
Setelah diperoleh faktor koreksi volume zat cair yang tumpah dari gelas silinder akibat dipanaskan seperti
yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.
a. Jika memungkinkan, pada saat pembelajaran pendekatan-pendekatan perhitungan di atas diinformasikan
kepada siswa secara detail;
b. Jika terkendala waktu pembelajaran yang tersedia, ketidaksesuaian dengan tuntutan kurikulum dan
kendala lainnya, setidaknya dalam pembelajaran dapat diinformasikan bahwa perhitungan seperti
persamaan (1), (2) dan (4) untuk menyelesaikan soal seperti pada bagian pendahuluan bisa digunakan
hanya dengan menganggap bahwa ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Hal ini penting untuk
menjadi perhatian agar pemahaman siswa terhadap soal-soal seperti yang dibahas dalam makalah ini
(berhubungan dengan konsep geometri bangun ruang) tetap berada dalam kerangka berpikir logis;
c. Seyogyanya guru dan siswa berhati-hati dan kritis dalam pemanfaatan buku pelajaran karena tidak semua
buku-buku pelajaran yang beredar terjamin ketepatannya dan memberikan penjelasan yang komprehensif
untuk setiap bahasan.

REFERENSI
1.

B. Purwanto, Fisika, untuk Kelas X SMA dan MA, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Surakarta
(2015)

ISBN: 978-602-61045-3-3

30 November 2017

298

PROSIDING SKF 2017
2.
3.
4.

Sunardi, P. Retno, A. B. Darmawan, Fisika untuk Siswa SMA/MA Kelas XI, Kelompok Peminatan
Matematika dan Ilmu-ilmu Alam, Penerbit Yrama Widya, Bandung (2017)
M. Kanginan, Fisika 2, untuk SMA/MA Kelas XI, Penerbit Erlangga, Jakarta (2017)
M. Kanginan, Fisika, untuk SMA Kelas X, Penerbit Erlangga, Jakarta (2008)

ISBN: 978-602-61045-3-3

30 November 2017

299

