


Term s
IPA KELAS 5 TEMA 6 SUBTEMA 3



Belajar Apa 
Hari Ini

Panas dan Perpindahannya

Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Subtema 3

Tema 6

Muatan Pelajaran

Kompetensi Dasar 

(KD)

Materi Termos

3.6 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari



Termos
✓ Adalah salah satu benda yang sangat

berguna bagi manusia.

✓ Karena kegunaannya, hampir di setiap
rumah terdapat termos.

✓ Termos memudahkan kita untuk
menyimpan air panas.

✓ Jika ingin menyeduh teh, membuat susu,
atau minum air panas, kita tidak perlu
lagi memasak air, cukup menuangkan air
panas dari termos ke dalam gelas.



Tahukah Kamu
Siapa Penemu Termos?  

✓ Penemu Termos adalah James Dewar.

✓ Pada tahun 1904, James Dewar melakukan
penelitian bersama John Fleming.

✓ Pada saat mengerjakan penelitian itulah, ia
secara tak sengaja menemukan tabung hampa
udara.



✓ Awalnya, penemuan termos merupakan
adaptasi dari tabung hampa udara yang
digunakan untuk pengiriman dan
penyimpanan gas cair.

✓ James Dewar melihat peluang lain dari
temuannya itu. Kemudian, ia
mengembangkan tabung hampa udaranya
menjadi sebuah termos yang mampu
mempertahankan suhu benda di
dalamnya.



Macam-Macam
Termos



Tabung kaca yang 
hampa udara01 Stereo foam02

Tutup termos03 Casing termos04

Bahan-Bahan
Pembuatan Termos

Berguna agar udara tidak 
bisa bersentuhan 
langsung dengan air panas

Berguna untuk melindungi 
tabung kaca agar tidak 
kontak langsung dengan 
udara sekitar

Berguna sebagai 
isolator

Digunakan sebagai 
pengaman



Bagian-Bagian
Termos



1) Tutup termos 2) Dinding kaca

Terletak di bagian paling atas,
berfungsi untuk menutup
termos setelah diisi dengan air
panas dan mencegah
perpindahan panas secara
konduksi.

Untuk mencegah perpindahan
panas dari air panas agar tidak
diserap oleh dinding.



3) Dinding Luar 
Kaca

4) Ruang Hampa 
Udara (Vakum)

Berfungsi untuk mencegah
perpindahan panas secara
radiasi.

Terletak di tengah dalam termos,
berfungsi untuk membatasi
kemungkinan panas hilang dari dalam
atau masuk ke dalam termos secara
konveksi.



5) Dinding 
Pelindung Kaca

6) Karet Penahan 
Kaca

Terletak di bagian luar termos,
berfungsi sebagai isolator antara
tabung kaca dengan udara sekitar
termos tersebut.

Terletak di bagian paling bawah
termos, berfungsi untuk menjaga
posisi botol (kaca) agar tetap
berada di tempatnya (tidak
berubah).



Prinsip Kerja
Termos
Prinsip kerja termos adalah
sebagai isolator.

Isolator adalah benda-benda yang
tidak bisa menghantarkan panas
dengan baik. Jadi isolator adalah
penghambat suhu panas dari air ke
udara luar.



✓ Tabung termos yang berbentuk botol
terbuat dari kaca berdinding rangkap.

✓ Ruang di antara kedua dinding dibuat
hampa udara dan satu dinding dalam
ruang hampa udara ini dilapisi perak.

✓ Dengan dinding semacam ini, isi di dalam
termos tidak dapat dipengaruhi oleh
perubahan suhu di luar termos.



✓ Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian
dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap.

✓ Bagian dalam kaca dibuat mengilap agar panas
dari air panas tidak terserap pada dinding.

✓ Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat
mengilap berlapis perak agar tidak terjadi
perpindahan panas secara radiasi.

✓ Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar
berfungsi mencegah perpindahan panas secara
konveksi.

✓ Tutup termos terbuat dari bahan isolator,
seperti gabus, untuk mencegah terjadinya
perpindahan panas secara konduksi.
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