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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat Meteorologi dan Oceanografi Kelas I NPL 

Semester 2. 

Diktat Meteorologi dan Oceanografi Kelas I NPL semester 2 ini berisikan 2 (dua) Standar 

Kompetensi yaitu Mengidentifikasi Oceanografi dan Memprakirakan Cuaca. Standar Kompetensi 

Mengidentifikasi Oceangrafi berisi Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Stratifikasi Laut, Morfologi Laut 

dan Geomorfologi Laut. Pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tersebut menjelaskan 

tentang Laut dilihat berdasarkan stratifikasi, morfologi dan geomorfologinya. Standar Kompetensi 

yang berikutnya adalah Memprakirakan Cuaca yang berisi Kompetensi Dasar Menjelaskan Lapisan 

Atmosfer, Mengidentifikasi Jenis-Jenis Awan, Mengidentifikasi Aspek-Aspek Cuaca dan Menjelaskan 

Sirkulasi Udara. Pada Standar Kompetensi Memprakirakan Cuaca dengan Kompetensi Dasar 

Menjelaskan Lapisan-Lapisan Atmosfer menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer yang melapisi 

bumi beserta dengan karakteristiknya pada masing-masing lapisan. Kompetensi Dasar yang 

berikutnya Mengidentifikasi Jenis-Jenis Awan menjelaskan tentang jenis-jenis awan beserta dengan 

fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Aspek-Aspek 

Cuaca menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca mulai dari Angin sampai dengan Tekanan Udara. 

Kompetensi Dasar Menjelaskan Sirkulasi Udara di dalamnya dijelaskan tentang macam-macam 

fenomena sirkulasi udara mulai dari Konduksi sampai dengan Turbulensi. 

Harapan penulis semoga materi-materi yang terdapat di dalam diktat ini dapat bermanfaat 

untuk siswa kelas I NPL semester 2 khususnya dan siswa NPL pada umumnya ataupun pihak-pihak 

yang membutuhkan.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam pembuatan diktat 

ini, sehingga saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang 

sangatlah penulis harapkan.  

 

Ambon,   Januari 2018 

Penulis  

 

 

Haris Sumarno 
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PETUNJUK SISWA  

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran dan kaitannya dengan unit/kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajaran pada setiap standar kompetensi atau kompetensi 

dasar, dan kerjakan sendiri tuga-tugas dan atau pelatihan (task) yang ada di dalamnya. 

3. Jika mengalami kesulitan, konsultasikan kepada guru. 

4. Anda akan dinilai pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir anda tidak hanya ditentukan 

oleh hasil evaluasi. 

5. Kerjakan evaluasi setiap unitnya dengan sejujur-jujurnyanya. 

6. Cocokkan hasil pekerjaan anda dan nilailah kompetensi anda bersama guru. 

7. Diskusikan dengan guru tentang hasil belajar anda. 
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PETUNJUK GURU 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan 

pembelajaran dan kaitannya dengan unit/kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelajarannya, kalau dirasa ada yang kurang memadai, 

silakan ditambah/disesuaikan. 

3. Bimbinglah siswa menjalani/mengerjakan sendiri tugas-tugas dan pelatihan – pelatihannya. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan berikan bantuan yang sifatnya rangsangan untuk berpikir ke arah 

pemecahan masalah, bukan diberi jawaban final. 

5. Nilailah siswa pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir siswa tidak hanya ditentukan oleh 

hasil evaluasi formatif. 

6. Adakan evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran setiap standar kompetensi atau 

kompetensi dasar dengan alat evaluasi (assessment test) yang tersedia atau dengan alat tes yang 

lain yang sesuai. 

7. Periksalah hasil pekerjaan siswa dan nilailah kompetensi siswa dengan seksama dengan tidak 

tertutup kemungkinan melibatkan siswa sebagai pemberi masukan.  

8. Diskusikan hasil belajar dengan siswa itu sendiri untuk menentukan tindak lanjut bersama. 
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1. Standar Kompetensi  

Mengidentifikasi Oceanografi. 

2. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Stratifikasi Laut, Morfologi Laut dan Geomorfologi Laut. 

3. Indikator Pembelajaran  

Pembagian stratifikasi laut, morfologi laut dan geormorfologi laut. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat mengidentifikasi stratifikasi laut, morfologi laut dan geomorfologi laut. 

 

STRATIFIKASI LAUT, MORFOLOGI LAUT DAN GEOMORFOLOGI LAUT 

Morfologi Dasar Laut 

Sebagai akibat dari pergerakan lempeng – lempeng di bumi, terbentuklah relief. Tidak hanya di 

daratan yang memiliki relief namun juga di lautan. Relief dasar laut dapat dibagi sebagai berikut: 

Berdasarkan kecuramannya 

1. Continental Shelf (Paparan Benua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paparan benua (continental shelf) merupakan kelanjutan wilayah benua (kontinen) atau 

wilayah laut yang dangkal di sepanjang pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter, 

dengan kemiringan kira-kira 8,4 %. Landas kontinen merupakan dasar laut dangkal di sepanjang 

pantai dan menjadi bagian dari daratan.  

Kedalamannya ±200 m. Paparan benua ini terdiri dari lereng curam suatu dataran yang 

diikuti oleh kenaikan secara mendatar dari dataran itu. Lebar Paparan Benua sangat bervariasi. 

Lebar rata-rata Paparan Benua adalah sekitar 80 km (50 mil). Kedalaman Paparan Benua juga 

bervariasi, tetapi umumnya terbatas pada air dangkal dari 150 m (490 kaki). Kemiringannya 

biasanya cukup rendah, pada urutan 0,5°; bantuan vertikal juga minim, kurang dari 20 m (66 

kaki).  
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Dangkalan sahul yang merupakan bagian dari benua Australia dan Pulau Irian, landas 

kontinen dari Siberia kearah laut Artetik sejauh 100 km, dan Dangkalan Sunda yang merupakan 

bagian dari Benua Asia yang terletak antara Pulau Kalimantan, Jawa dan Sumatra dan Landas 

Kontinental Benua Eropa Barat sepanjang 250 km ke arah barat. 

Paparan benua merupakan suatu sistem dinamik yang dikontrol oleh tiga faktor : 

1. Laju sedimentasi bahan-bahan yang dari daratan ke laut  

2. Laju energi yang cukup untuk menggerakkan sedimen ke, di sekitar dan keluar paparan  

3. Erosi dan naik-turunnya muka laut 

Contoh paparan benua adalah Paparan Siberia di Samudera Arktik dan Dangkalan Sunda. 

2. Continental Slope (Lereng Benua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan kelanjutan dari continental shelf. Daerah continental slope bisa mencapai 

kedalaman lebih dari 200 meter menukik hingga sekitar kedalaman 1000 m. Lebar dari lereng ini 

mencapai 100 km. Dengan sudut kemiringan biasanya tidak lebih dari 5 derajat. Karakteristik 

dasarnya merupakan akumulasi sedimen hasil erosi dari benua atau bisa dikatakan juga sebagai 

relief yang membatasi continental shelf dengan dasar laut yang hampir rata, kemiringan relief ini 

curam. Batas antara continental shelf dancontinental slope merupakan batas dari 

lautan. Continental slope juga dikenal dengan sebutan kaki benua. 

3.  Continental Rise 

Continental Rise adalah dasar laut dengan sudut kemiringan landai sekitar 0.1% dan 

merupakan bagian batas benua yang sesungguhnya yang langsung berbatasan dengan dasar 

samudera. Continental rise memiliki lebar hingga ratusan kilometer dari dasar slope hingga ke 

dataran abisal. Relief continental rise umumnya kurang dari 20 m kecuali di sekitar gunung laut.  

Continental rise tersusun dari sedimen yang diturunkan dari benua dan batas yang 

bersebelahan. Arus membawa sedimen menuruni slope dan menumpuk di dasarnya. Lebar 

continental rise dapat hanya beberapa kilometer hingga ratusan kilometer. 

http://www.creationscience.com/onlinebook/webpictures/hydroplateoverview-continental_margin.jpg
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4. Abyssal Plains (Dataran Abisal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataran abisal (bassin floor) adalah dasar laut yang luas setelah tebing benua, dan 

mengarah ke laut lepas. Dataran abisal merupakan bagian dari paparan benua. Dataran abisal 

merupakan kenampakan topografi yang sangat datar, dan kemungkinan kawasan ini merupakan 

tempat yang paling datar pada permukaan bumi. Topografi yang datar ini kadang-kadang di 

selingi dengan puncak-puncak gunung bawah laut yang tertimbun. 

Dataran abisal adalah dasar laut dengan gradien kurang dari 0,1 %. Dataran abisal 

merupakan kerak batuan dasar (bedrock crust) yang tertutup oleh sedimen yang disebarkan dari 

darat oleh arus dan juga tersusun dari sedimen pelagis dan oozes. Di sini juga terdapat bukit-

bukit abisal dengan tinggi dari beberapa meter hingga beberapa ratus meter dengan diameter 

antara 8 – 10 km. 

5. Submarine Canyon (Ngarai Bawah Laut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relief terbesar pada pinggiran benua (continental margin) berada pada ngarai bawah laut 

(submarine canyon). Submarine canyon berbentuk seperti lembah yang memotong lereng benua 

(continental slope) dan membentang pada bagian landasan benua (continental shelf) dan 

continental rise. Lembah dari submarine canyon biasanya berbentuk V, dengan sisi lembah 

curam. Jalur dari lembah submarine canyon mungkin bisa lurus atau mungkin juga berliku-liku. 

http://4.bp.blogspot.com/-JxAm-7CUpJc/TkTPfLbVYDI/AAAAAAAAACg/KViq1RipW2g/s1600/36031669.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-F4Ztvp6ywv8/TkTQxyQoTQI/AAAAAAAAACo/sZTT_ucBKxE/s1600/submarine+canyon2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-JxAm-7CUpJc/TkTPfLbVYDI/AAAAAAAAACg/KViq1RipW2g/s1600/36031669.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-F4Ztvp6ywv8/TkTQxyQoTQI/AAAAAAAAACo/sZTT_ucBKxE/s1600/submarine+canyon2.jpg
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Submarine canyon adalah jalur utama dari sedimen untuk dibawa atau mengalami 

transportasi dari benua ke lingkungan laut dalam. Gradien dari lantai ngarai ini cukup terjal, pada 

lembah pendek berkisar 60 m/km dan pada lembah yang panjang berkisar 10-15 m/km. 

Meskipun terlihat tidak terlalu curam, namun kemiringan yang dimiliki lembah ini adalah 5 sampai 

30 kali gradien lereng benua (continental slope).  

Submarine canyon biasanya terdapat 2 km dibawah permukaan laut. Ekstensi lembah 

relatif lurus, menebang sekitar 200 meter ke landas kontinen, dan melebar dari sekitar tiga 

kilometer di garis pantai sekitar 15 mil ke arah laut yang akhir. 

Berdasarkan Kedalamannya 

1. Zona Litoral (jalur pasang), zona ini merupakan tempat pasang dan surutnya permukaan air laut 

dan batas antara daratan dan lautan. 

2. Zona Neritik, zona ini dibatasi antara tempat pasang surut sampai continental shelf dengan 

kedalaman, 50-200 m dari permukaan laut. Zone ini penting artinya bagi hewan laut karena sinar 

matahari mampu menembus perairan, karena itu itu nelayan banyak menangkap ikan di zona ini. 

3. Zona Batial, merupakan zona laut yang dalamnya antara 200 – 2000 m. Sinar matahari sudah 

tidak dapat menembus zona ini. Pada zona ini tumbuhan sangat terbatas walaupun binatang laut 

masih ada. 

4. Zona Abysal, zona ini merupakan zona laut dalam dengan morfologi dasar laut landai sampai 

datar, meskipun terdapat cekungan yang memanjang yang disebut palung laut. Zona ini sering 

disebut sebagai lantai benua. Relief dasar laut berdasarkan kedalamannya ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

Berdasarkan Bentuknya 

Bentukan di dasar laut diantaranya adalah: 

1. Basin, dikenal juga dengan lubuk laut. Lubuk laut merupakan cekungan di dasar laut yang 

bentuknya sama dengan danau di daratan. Contoh basin adalah basin Banda dan  Sulawesi. 

2. Palung laut (trench/trough), merupakan dasar laut yang menyerupai lembah yang dalam dan 

memanjang. Contoh palung adalah palung Mindanau yang dalamnya 11.165 meter. 

3.  Ambang laut, merupakan bentukan di dasar laut seperti bukit memanjang yang memisahkan 2 

laut. Contoh ambang laut di Laut Merah yang memisahkan Samudera Hindia dan Laut Merah. 

4. Punggung laut, merupakan punggungan rangkaian pegunungan di dasar laut dan puncaknya 

tidak muncul ke permukaan laut, contohnya rangkaian pegunungan mediterania yang tenggelam 

di Teluk Benggala. 

5. Mid Oceanic ridge, merupakan punggungan yang terbentuk akibat tenaga tektonik vertikal di 

tengah samudera sehingga bentuknya memanjang . Contohnya mid oceanic ridge tengah dasar 

samudera pasifik 
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6. Lembah dangkal bekas alur sungai (paparan), zona neritik sekarang pada zaman es merupakan 

suatu daratan yang disebut paparan. Contoh paparan di Indonesia adalah Paparan Sunda. Pada 

Paparan Sunda dulu mengalir sungai-sungai yang ada di utara Pulau Jawa, Kalimantan bagian 

selatan pantai timur Sumatera. 

Zona Pesisir dan zona Laut 

1. Zona Pesisir 

Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah (zona) yaitu : 

a. Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah 

ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah 

menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah 

pasang surut. 

b. Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang 

surut hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh 

sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis 

kehidupan baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, 

Laut Natuna, Selat Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau. 

c. Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki 

kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus 

sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak 

yang terdapat di zona meritic. 

d. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih 

dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis 

hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ghtLpSbefNo/T-J8SBxChII/AAAAAAAAATk/SVqJQmIe0YQ/s1600/3-3c.jpg
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2. Zona Laut Indonesia 

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah 

daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan 

negara. 

a. Batas wilayah laut Indonesia 

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut 

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut 

Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Berikut ini adalah gambar 

pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.  

Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut 

Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif 

1. Zona Laut Teritorial 

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke 

arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan 

lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis 

masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas 

teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut 

laut internal. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-

ujung pulau. 

http://3.bp.blogspot.com/-3rDg2tXL5Dw/T-J8_uXJAmI/AAAAAAAAATs/QDUWdgmpHJM/s1600/New+Picture+%282%29.png
http://3.bp.blogspot.com/-3rDg2tXL5Dw/T-J8_uXJAmI/AAAAAAAAATs/QDUWdgmpHJM/s1600/New+Picture+(2).png
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Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut 

teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di 

atas maupun di bawah permukaan laut. 

Pengumuman pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan 

tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian 

diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960. 

2. Zona Landas Kontinen 

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi 

merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 

meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen 

Asia dan landasan kontinen Australia. 

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 

200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan 

kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing 

negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas 

laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di 

selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan 

Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98 °BT dan 6 °LU. 

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk 

menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen 

ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969. 

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka 

diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat 

kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi 

eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah 

permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, 

batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang 

bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garisgaris yang menghubungkan 

titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. 

Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah 

Indonesia tanggal 21 Maret 1980. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

A. Essay, Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kecuramannya ! 

2. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kedalamannya ! 

3. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan bentuknya ! 

4. Tuliskan zona-zona yang termasuk dalam zona laut Indonesia ! 

5. Tuliskan kembali penjelasan tentang zona laut teritotial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia ! 

B. Pilihan Ganda  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di 

depan jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

1. Daerah yang masih dipengaruhi oleh sistem dinamik yang di antaranya adalah laju sedimentasi 

bahan-bahan yang darai daratan ke lautan dinamakan .... 

a. Continental rise  

b. Dataran abysal (abyssal plains) 

c. Lereng benua (continental shelf) 

d. Ngarai bawah laut (submarine canyon) 

e. Paparan benua (continental slope) 

2. Daerah dengan kemiringan yang tidak lebih dari 50 adalah .... 

a. Continental rise  

b. Dataran abysal (abyssal plains) 

c. Lereng benua (continental shelf) 

d. Ngarai bawah laut (submarine canyon) 

e. Paparan benua (continental slope) 

3. Dasar laut yang luas dan mengarah ke laut lepas dinamakan dengan .... 

a. Continental rise  

b. Dataran abysal (abyssal plains) 

c. Lereng benua (continental shelf) 

d. Ngarai bawah laut (submarine canyon) 

e. Paparan benua (continental slope) 

4. Daerah yang merupakan jalur utama dari sedimen untuk dibawa atau mengalami transportasi 

dari benua ke lingkungan laut dalam adalah .... 

a. Continental rise  

b. Dataran abysal (abyssal plains) 

c. Lereng benua (continental shelf) 

d. Ngarai bawah laut (submarine canyon) 

e. Paparan benua (continental slope) 

5. Zona yang masih dipengaruhi oleh pasang surut disebut .... 

a. Zona abysal  

b. Zona basin  

c. Zona batial  

d. Zona litoral 

e. Zona neritik 

6. Zona dimana sinar matahari sudah tidak dapat menembus zona tersebut adalah .... 

a. Zona abysal  

b. Zona basin  

c. Zona batial  

d. Zona litoral 

e. Zona neritik 
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7. Zona yang dikenal istilah lubuk laut adalah .... 

a. Ambang laut  

b. Basin  

c. Mid oceanic ridge 

d. Palung laut  

e. Punggung laut  

8. Batas laut teritorial Indonesia adalah .... 

a. 3 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas  

b. 6 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas 

c. 9 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas  

d. 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas  

e. 15 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas  

9. Zona dimana suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada di dalamnya dengan kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai .... 

a. zona ekonomi eksklusif  

b. zona landas kontinen  

c. zona laut  

d. zona laut teritorial  

e. zona pesisir 

10. Zona eknomi eksklusif Indonesia berjarak ... ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. 

a. 50 mil laut  

b. 100 mil laut  

c. 150 mil laut  

d. 200 mil laut  

e. 250 mil laut  
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KUNCI JAWABAN  

A. Essay 

1. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kecuramannya ! 

Macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kecuramannya : 

a. Paparan benua (continental shelf) 

b. Lereng benua (continental slope) 

c. Continental rise  

d. Dataran abisal (abyssal plains) 

e. Ngarai bawah laut (submarine canyon)  

2. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kedalamannya ! 

Macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan kedalamannya : 

a. Zona litoral  

b. Zona neritik  

c. Zona batial  

d. Zona abysal  

3. Tuliskan kembali macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan bentuknya ! 

Macam-macam morfologi dasar laut berdasarkan bentuknya : 

a. Basin  

b. Palung laut  

c. Ambang laut  

d. Punggung laut  

e. Mid oceanic  ridge  

f. Lembah dangkal bekas alur sungai  

4. Tuliskan zona-zona yang termasuk dalam zona laut Indonesia ! 

Zona laut Indonesia yaitu : 

a. Zona laut teritorial  

b. Zona landas kontinen 

c. Zona ekonomi eksklusif  

5. Tuliskan kembali penjelasan zona ekonomi eksklusif Indonesia ! 

Zona ekonomi eksklusif Indonesia : 

a. Berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 

b. Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di 

dalamnya dengan kewajiban untuk menyediakan alut pelayaran lintas damai. 

B. Pilihan Ganda  

1. e 

2. c 

3. b 

4. d 

5. d 

6. c 

7. b 

8. d 

9. b 

10. d 

 

 

 

 

 



 

22 
 

PEDOMAN PENSKORAN  

A. Essay  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 

Jawaban benar 5 (benar semua) 
Jawaban benar 4 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

0 

2 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

3 

Jawaban benar 5-6 (benar semua) 
Jawaban benar 4 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

0 

4 

Jawaban benar 5 (benar semua) 
Jawaban benar 4 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

0 

5 

Jawaban benar 3 (benar semua) 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
6,00 
3,00 

0 

 

B. Pilihan Ganda  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

2 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

3 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

4 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

6 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

7 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

8 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

9 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

10 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 
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1. Standar Kompetensi  

Memprakirakan Cuaca. 

2. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan Lapisan-Lapisan Atmosfer. 

3. Indikator Pembelajaran  

Pembagian Lapisan-Lapisan Atmosfer. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat mengidentifikasi pembagian lapisan-lapisan atmosfer. 

 

ATMOSFER 

1. Pengertian atmosfer  

Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi dengan ketebalan kurang lebih 

1.000 km dari permukaan bumi. Lapisan udara ini terdiri dari beberapa gas yang merupakan 

unsur-unsur dan senyawa kimia. Komposisi gas-gas lapisan udara didominasi oleh empat macam 

gas, yaitu: Nitrogen (N2), Oksigen (O2), Argon (Ar), dan Karbondioksida (CO2). Secara 

keseluruhan keempat gas tersebut menempati 98,93 % dari isi keseluruhan udara. Untuk lebih 

memperdalam pemahaman tentang gas-gas yang terkandung di dalam lapisan udara dapat Anda 

perhatikan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut Anda dapat melihat bahwa Gas Nitrogen merupakan gas yang paling 

banyak terdapat dalam lapisan udara atau atmosfer bumi. Salah satu sumbernya yaitu berasal 

dari pembakaran sisa-sisa pertanian dan akibat letusan gunung api. Gas lain yang cukup banyak 

dalam lapisan udara atau atmosfer adalah Oksigen. Oksigen antara lain berasal dari hasil proses 

fotosintesis pada tumbuhan yang berdaun hijau. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap 

gas Karbondioksida dari udara dan mengeluarkan Oksigen. Gas Karbondioksida secara alami 

besaral dari pernapasan mahkluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Sedangkan secara buatan gas 

Karbondioksida berasal dari asap pembakaran industri, asap kendaraan bermotor, kebakaran 

hutan, dan lain-lain. 

http://2.bp.blogspot.com/-V-wTj1FHD18/UcxKEfBi5cI/AAAAAAAAAZw/LFUvSB5Rbfk/s1024/tabel.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-V-wTj1FHD18/UcxKEfBi5cI/AAAAAAAAAZw/LFUvSB5Rbfk/s1024/tabel.jpg
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Selain keempat gas tersebut di atas ada beberapa gas lain yang terdapat di dalam 

atmosfer, yaitu di antaranya Ozon. Walaupun ozon ini jumlahnya sangat sedikit namun sangat 

berguna bagi kehidupan di bumi. Karena ozonlah yang dapat menyerap sinar ultra violet yang 

dipancarkan sinar matahari sehingga jumlahnya sudah sangat berkurang ketika sampai di 

permukaan bumi. Apabila radiasi ultra violet ini tidak terserap oleh ozon, maka akan 

menimbulkan malapetaka bagi kehidupan mahkluk hidup yang ada di bumi. 

2. Lapisan-lapisan atmosfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Troposfer 

Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 - 18 km di 

atas permukaan bumi. Tebal lapisan troposfer rata-rata ± 10 km. Di daerah khatulistiwa, 

ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata 80°C. Di daerah 

sedang ketinggian lapisan troposfer sekitar 11 km dengan temperatur rata-rata 54°C, 

sedangkan di daerah kutub ketinggiannya sekitar 8 km dengan temperatur rata-rata 46°C. 

Lapisan troposfer ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kehidupan mahkluk hidup di 

muka bumi. Karena pada lapisan ini selain terjadi peristiwa-peristiwa seperti cuaca dan 

iklim, juga terdapat kira-kira 80% dari seluruh massa gas yang terkandung dalam atmosfer 

terdapat pada lapisan ini. 

Ciri khas yang terjadi pada lapisan troposfer adalah suhu (temperatur) udara menurun 

sesuai dengan perubahan ketinggian, yaitu setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, 

suhu (temperatur) udara menurun sebesar ± 0,5°C. 

Lapisan troposfer paling atas, yaitu tropopause yang menjadi batas antara troposfer dan 

stratosfer. Suhu (temperatur) udara di lapisan ini relatif konstan atau tetap, walaupan ada 

pertambahan ketinggian, yaitu berkisar antara -55°C sampai -60°C. Ketebalan lapisan 

tropopause ± 2 km. 
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b. Stratosfer 

Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian antara 

18 - 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi 

suhu, artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. 

Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian mulai terhenti, yaitu pada puncak lapisan 

stratosfer yang disebut stratopause dengan suhu udara sekitar 0°C. Stratopause adalah 

lapisan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 

sekitar 50 - 60 km dari permukaan bumi. 

Umumnya suhu (temperatur) udara pada lapisan stratosfer sampai ketinggian 20 km 

tetap. Lapisan ini disebut dengan lapisan isotermis. Lapisan isotermis merupakan lapisan 

paling bawah dari stratosfer. Setelah lapisan isotermis, berikutnya terjadi peningkatan 

suhu (temperatur) hingga ketinggian ± 45 km. Kenaikan temperatur pada lapisan ini 

disebabkan oleh adanya lapisan ozon yang menyerap sinar ultra violet yang dipancarkan 

sinar matahari. 

Perlu Anda ketahui pula bahwa pada lapisan stratosfer ini tidak ada lagi uap air, awan 

ataupun debu atmosfer, dan biasanya pesawat-pesawat yang menggunakan mesin jet 

terbang pada lapisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gangguan cuaca. 

c. Mesosfer 

Lapisan ketiga dari atmosfer adalah mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 

49 - 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari 

jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Lapisan mesosfer ini ditandai 

dengan penurunan suhu (temperatur) udara, rata-rata 0,4°C per seratus meter. 

Penurunan suhu (temperatur) udara ini disebabkan karena mesosfer memiliki 

kesetimbangan radioaktif yang negatif. Temperatur terendah di mesosfer kurang dari -

81°C. Bahkan di puncak mesosfer yang disebut mesopause, yaitu lapisan batas antara 

mesosfer dengan lapisan termosfer temperaturnya diperkirakan mencapai sekitar -

100°C. 

d. Termosfer (ionosfer) 

Termosfer terletak pada ketinggian antara 82 - 800 km dari permukaan bumi. Lapisan 

termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Karena lapisan ini merupakan tempat 

terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada 

perambatan/refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. 

Pada termosfer, kenaikan temperatur dapat berlangsung mulai dari - 100°C hingga 

ratusan bahkan ribuan derajat celcius. Lapisan yang paling tinggi dalam termosfer 

adalah termopause. Temperatur termopause konstan terhadap ketinggian, tetapi 

berubah dengan waktu karena pengaruh osilasi. Temperatur pada malam hari berosilasi 
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antara 300°C dan 1200°C, sedangkan pada siang hari berosilasi antara 700°C dan 

1700°C. 

e. Eksosfer atau Desifasister 

Eksosfer terletak pada ketinggian antara 800 - 1000 km dari permukaan bumi. Pada 

lapisan ini merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. 

Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan 

atmosfer sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi. 

Lapisan ini sering disebut pula dengan ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini 

sangat berbahaya, karena merupakan tempat terjadi kehancuran meteor dari angkasa 

luar. 
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LEMBAR KERJA SISWA  

A. Essay  

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali lapisan-lapisan atmosfer ! 

2. Tuliskan kembali 4 (empat) gas yang paling banyak mengisi lapisan atmosfer ! 

3. Tuliskan kembali penjelasan tentang troposfer ! 

 

B. Pilihan Ganda  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di 

depan jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

1. Gas yang paling banyak mengisi lapisan atmosfer adalah .... 

a. ozon  

b. neon  

c. oksigen  

d. nitrogen  

e. argon  

2. Gas pada lapisan atmosfer yang dapat berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet disebut .... 

a. ozon  

b. neon  

c. oksigen  

d. nitrogen  

e. argon  

3. Lapisan atmosfer yang mempunyai ciri khas suhu udara akan mengalami penurunan sesuai 

dengan perubahan ketinggian adalah .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

4. Lapisan pembatas antara troposfer dengan stratosfer dinamakan .... 

a. stratopause 

b. tropopause 

c. mesopause 

d. ionopause 

e. eksospause 

5. Lapisan atmosfer yang ditandai dengan adanya inversi suhu adalah .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

6. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan dengan suhu yang tetap. Lapisan tersebut disebut .... 

a. isohalin  

b. isohyet 

c. isobar 

d. isotermis 

e. isoterm 

7. Lapisan atmosfer dimana di dalamnya tidak terdapat uap air, awan, ataupun debu atmosfer 

dinamakan .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

8. Lapisan atmosfer yang merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat 

memberikan efek perambatan/refleksi gelombang radio baik gelombang panjang maupun 

pendek dinamakan .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 
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9. Lapisan atmosfer yang memiliki suhu paling panas disebut .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

10. Lapisan atmosfer yang disebut juga dengan ruang antar planet atau geostasioner adalah .... 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

KUNCI JAWABAN  

A. Essay 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali lapisan-lapisan atmosfer ! 

Lapisan-lapisan atmosfer yaitu :  

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. ionosfer 

e. eksosfer 

2. Tuliskan kembali 4 (empat) gas yang paling banyak mengisi lapisan atmosfer ! 

a. Nitrogen  

b. Oksigen  

c. Argon  

d. Karbondioksida 

3. Tuliskan kembali penjelasan tentang troposfer ! 

Lapisan troposfer :  

a. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah 

b. Suhu udara menurun sesuai perubahan ketinggian  

c. Kenaikan ketinggian 100 meter mengakibatkan penurunan suhu ± 50 

d. Lapisan paling atas atau berbatasan dengan stratosfer dinamakan tropopause 

 

B. Pilihan Ganda  

1. d 

2. a 

3. a 

4. b 

5. b 

6. d 

7. b 

8. d 

9. e 

10. e 
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PEDOMAN PENSKORAN  

 

A. Essay  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

2 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

3 

Jawaban benar 3 (benar semua) 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
6,00 
3,00 

0 

4 

Jawaban benar 3 (benar semua) 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
6,00 
3,00 

0 

 

B. Pilihan Ganda  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

2 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

3 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

4 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

6 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

7 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

8 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

9 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

10 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 
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1. Standar Kompetensi  

Memprakirakan Cuaca. 

2. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan Jenis-Jenis Awan. 

3. Indikator Pembelajaran  

Pembagian Jenis-Jenis Awan. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat mengidentifikasi pembagian jenis-jenis awan. 

 

PEMBAGIAN JENIS-JENIS AWAN 

1. Pengertian Awan 

Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang melayang-layang di atmosfir. Hal 

ini terjadi sebagai akibat dari proses kondensasi (berubahnya uap air dalam bentuk gas menjadi 

bentuk cair). Mula-mula udara yang mengandung uap air memiliki temperatur tinggi akan 

membumbung ke atas (ke atmosfir), selanjutnya temperatur akan turun mencapai titik 

kondensasi atau melampaui titik kondensasi. Setelah itu uap air akan menjadi awan. Butir-butir 

awan sangat halus berdiameter 2-40 mikron. Awan yang terlihat dapat berwarna putih, coklat 

atau hitam, hal ini tergantung dari materi apa yang terkandung dalam uap air tersebut. 
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2. Klasifikasi Awan 

Menurut persutujuan internasional awan dapat digolongkan menjadi 4 yaitu  : 

a. Golongan Awan Tinggi 

Yaitu awan yang memiliki ketinggian rata-rata 6.000 meter ( ± 20.000 kaki ). Yang termasuk 

golongan awan ini adalah  : 

- Awan cirrus ( Ci ) : Jenis awan yang berbentuk benang-benang halus, kelompok 

besar atau kecil atau sederetan kecil yang tersusun oleh kristal es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Awan cirrostratus ( Cs ) : Jenis awan yang tipis, nampak seperti kelambu, putih, 

halus, menutupi seluruh angkasa  kadang-kadang berwarna agak pucat nampak 

sebagai anyamanan yang tidak teratur. Sering kali cirrostratus yang tipis menimbulkan 

lingkaran (halo) pada matahari atau bulan. 
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- Awan cirrocumulus ( Cc )  :  Awan yang berbentuk seperti gerombolan domba, yang 

menyebabkan adanya sedikit bayangan atau tidak sama sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Golongan Awan Sedang 

Yaitu awan yang terletak pada ketinggian 2.000 – 6.000 meter ( ± 6000 – 20.000 kaki ). 

Yang termasuk golongan awan ini adalah  : 

- Awan altostratus ( As )   :  Terlihat seperti bentuk selendang yang tebal. Pada bagian 

yang menghadap matahari atau bulan, awan ini nampak lebih terang. 
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- Awan altocumulus ( Ac )  :  Jenis awan terlihat berbentuk seperti bulu burung. Oleh 

para nelayan adanya awan ini dianggap sebagai pertanda akan mendapat banyak ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Golongan Awan Rendah 

Terletak pada ketinggian 0 – 2.000 meter  ( ± 1.600 kaki ), yang termasuk golongan awan 

ini adalah : 

- Awan stratocumulus ( Sc )  : Sejenis awan yang membentuk gumpalan-gumpalan 

dengan ukuran kecil, berwarna putih sampai abu-abu. Langit berwarna biru sering 

masih nampak di antara awan ini. 
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- Awan stratus ( St )  :  Sejenis awan yang berwarna keabu-abuansampai keputih-

putihan, bentuknya mendatar rata, tidak ada gumpalan di atasnya, bila letaknya dekat 

permukaan tanah dikenal dengan nama kabut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Golongan awan dengan perkembangan vertikal 

Terdapat pada ketinggian 500 – 2.000 meter ( ± 1.600 kaki ). Yang termasuk dalam 

golongan awan ini adalah  : 

- Awan nimbostratus ( Ns )  :  Suatu lapisan awan berwarna keabu-abuan, tebal dan 

sering gelap ( sehingga dapat menutupi matahari ), diiringi hujan air atau salju yang 

kontinyu. Pada umumnya mencapai permukaan tanah. 
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- Awan cumulus ( Cu )  :  Adalah awan tebal dengan dasar horizontal dan puncak yang 

bermacam-macam bentuknya. Terbentuk pada siang hari dalam udara yang naik. 

Sebagian berwarna terang dan sebagian berwarna gelap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Awan comulunimbus ( Cb ), Adalah yang bervolume sangat besar, padat yang 

mengembang ke atas, berbentuk seperti menara, gunung. Terdiri atas butir-butir air 

dan kristal-kristal es. Awan ini dapat menimbulkan hujan air, salju atau es yang lebat 

disertai petir. 
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Jenis awan yang lain adalah kabut. Kabut adalah awan jenis stratus yang berbentuk cair atau 

padat yang terbentuk dekat permukaan bumi, karena terjadi kondensasi uap air di lapisan atmosfir 

terbawah. 

Adapun proses pembentukan awan adalah sebagai berikut  : 

1. Udara tidak jenuh (unsaturated air) naik ke atmosfir 

2. Semakin tinggi udara tersebut naik maka tekanan akan semakin rendah, akibatnya udara 

tersebut mengalami pendinginan adiabatik, (adiabatik cooling) 

3. Pendinginan akan terus berlanjut seiring dengan naiknya udara tersebut 

4. Akibat pendinginan tersebut maka udara tidak jenuh akan berubah menjadi udara jenuh 

(saturated air dan mengalami kondensasi) 

5. Akibat proses kondensasi tersebut maka uap air tersebut akan berubah menjadi awan   
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LEMBAR KERJA SISWA 

A. Essay 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali penggolongan awan menurut persetujuan internasional ! 

2. Tuliskan kembali proses pembentukan awan ! 

3. Tuliskan kembali golongan awan tinggi ! 

4. Tuliskan kembali penjelasan tentang awan comulunimbus ! 

B. Pilihan Ganda  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di 

depan jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

1. Awan terbentuk karena adanya proses .... 

a. kondensasi  

b. sterilisasi  

c. ionisasi  

d. dekomposisi 

e. radiasi 

2. Penggolongan awan menurut persetujuan internasional menjadikan awan terbagi menjadi ... 

golongan. 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

3. Ukuran butir-butir awan berkisar .... 

a. 2-40 mikron  

b. 50-100 mikron  

c. 150-200 mikron  

d. 250-300 mikron  

e. 350-400 mikron  

4. Awan yang sering kali menimbulkan halo (lingkaran pada matahari atau bulan) .... 

a. cirrus 

b. cirrostratus 

c. cirrocumulus 

d. altostratus 

e. altocumulus 

5. Awan yang berbentuk seperti gerombolan domba adalah .... 

a. cirrus 

b. cirrostratus 

c. cirrocumulus 

d. altostratus 

e. altocumulus 

6. Jenis awan yang terlihat berbentuk seperti bulu burung dan oleh para nelayan adanya awan ini 

dianggap sebagai pertanda akan mendapat banyak ikan .... 

a. altostratus 

b. altocumulus 

c. stratocumulus 

d. stratus 

e. nimbostratus 
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7. Nimbostratus termasuk golongan awan .... 

a. rendah  

b. sedang  

c. tinggi  

d. perkembangan vertikal  

e. perkembangan horizontal  

8. Kabut (fog) termasuk jenis awan .... 

a. rendah  

b. sedang  

c. tinggi  

d. perkembangan vertikal  

e. perkembangan horizontal  

9. Awan yang bervolume sangat besar, padat yang mengembang ke atas, berbentuk seperti 

menara gunung, terdiri atas butir-butir air dan kristal-kristal es yang mengakibatkan hujan air 

atau es disertai petir adalah .... 

a. nimbostratus 

b. cumulus 

c. stratocumulus 

d. altocumulus 

e. comulunimbus 

10. Udara yang naik ke atmosfer dinamakan dengan .... 

a. udara jenuh 

b. udara ringan  

c. udara tidak jenuh 

d. udara berat  

e. udara  
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KUNCI JAWABAN  

 

A. Essay 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali penggolongan awan menurut persetujuan internasional ! 

Penggolongan awan yaitu : 

a. Awan golongan rendah  

b. Awan golongan sedang 

c. Awan golongan tinggi  

d. Awan golongan dengan pergerakan vertikal  

2. Tuliskan kembali proses pembentukan awan ! 

a. Udara tidak jenuh naik ke atmosfer 

b. Udara tidak jenuh tersebut mengalami pendinginan adiabatik  

c. Udarat tidak jenuh tersebut berubah menjadi udara jenuh (proses kondensasi) 

d. Akibat proses kondensasi tersebut uap air menjadi awan 

3. Tuliskan kembali golongan awan tinggi ! 

Awan yang termasuk golongan awan tinggi adalah : 

a. Cirrus 

b. Cirrostratus 

c. Cirrocumulus  

4. Tuliskan kembali penjelasan tentang awan comulunimbus ! 

Awan comulunimbus adalah : 

a. Awan dengan volume besar, padat dan mengembang ke atas berbentu seperti gunung atau 

menara 

b. Terdiri dari butir-butir air dan kristal-kristal es 

c. Menimbulkan hujan air, salju atau es yang lebat disertai petir  

 

B. Pilihan Ganda  

1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. c 

6. b 

7. d 

8. a 

9. e 

10. c 
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PEDOMAN PENSKORAN  

 

A. Essay  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 Jawaban benar 5 (benar semua) 
Jawaban benar 4 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

0 

2 Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

3 Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

 

B. Pilihan Ganda  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

2 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

3 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

4 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

6 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

7 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

8 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

9 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

10 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 
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1. Standar Kompetensi  

Memprakirakan Cuaca. 

2. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Aspek-Aspek Cuaca. 

3. Indikator Pembelajaran  

Pengamatan Aspek-Aspek Cuaca. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat mengidentifikasi Aspek-Aspek Cuaca. 

 

ASPEK-ASPEK CUACA 

Pengertian Cuaca dan Iklim  

Apakah yang dimaksud dengan cuaca dan iklim? Dan apa saja unsur-unsur dari cuaca itu? 

Untuk mengetahui jawaban dari kedua pertanyaan tersebut, mari kita bahas secara bersama-sama 

tentang cuaca dan iklim serta unsur-unsurnya. 

Yang dimaksud dengan cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu 

yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur 

cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya: pagi hari, siang hari atau 

sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Di Indonesia 

keadaan cuaca selalu diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam melalui prakiraan cuaca yang 

dikembangkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Departemen Perhubungan. Untuk 

negara-negara yang sudah maju perubahan cuaca sudah diumumkan setiap jam dan sangat akurat 

(tepat).  

Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu satu tahun yang penyelidikannya dilakukan 

dalam waktu yang lama (± minimal 30 tahun) dan meliputi wilayah yang luas. Iklim dapat terbentuk 

karena adanya: 

a. Rotasi dan revolusi bumi sehingga terjadi pergeseran semu harian matahari dan tahunan; dan 

b. Perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisis. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya 

penyerapan panas matahari oleh bumi sehingga besar pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. 

Perhatikan pada gambar berikut ini. 



 

43 
 

 

 

Gambar 3: Jenis hewan yang tahan terhadap 

iklim panas 

 

 

 Gambar 4: Jenis hewan yang tahan terhadap 

iklim dingin 

Pada gambar 3 di atas dapat Anda lihat bahwa di daerah iklim panas seperti di gurun hanya 

dapat hidup jenis hewan yang tahan terhadap panas, misalnya unta. Begitu pula di daerah beriklim 

dingin seperti di kutub hanya jenis hewan yang tahan dingin saja yang dapat hidup, misalnya 

beruang kutub atau burung pinguin. 

Perlu Anda ketahui pula bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut Klimatologi, 

sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut Meteorologi. 

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim suatu daerah atau wilayah, 

yaitu: suhu atau temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan curah hujan. Untuk 

lebih jelasnya mari kita bahas unsur-unsur tersebut. 

 a. Suhu atau Temperatur Udara 

Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer. 

Alat untuk mengukur suhu atau temperatur udara atau derajat panas disebut Thermometer. 

Biasanya pengukuran suhu atau temperatur udara dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur 

(R), dan Fahrenheit (F). Udara timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima 

bumi. Tingkat penerimaan panas oleh bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

 Sudut datang sinar matahari, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah 

datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, semakin sedikit panas 

yang diterima oleh bumi dibandingkan sudut yang datangnya tegak lurus. 

 Lama waktu penyinaran matahari, makin lama matahari bersinar, semakin banyak panas 

yang diterima bumi. 

 Keadaan muka bumi (daratan dan lautan), daratan cepat menerima panas dan cepat pula 

melepaskannya, sedangkan sifat lautan kebalikan dari sifat daratan. 

 Banyak sedikitnya awan, ketebalan awan mempengaruhi panas yang diterima bumi. Makin 

banyak atau makin tebal awan, semakin sedikit panas yang diterima bumi. 

http://1.bp.blogspot.com/-7N6jcna73n4/UcxTLkM4jOI/AAAAAAAAAbk/jKM5_NsBrsg/s1024/onta.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TqhhYA20mys/UcxTZMKkw_I/AAAAAAAAAbw/0b9Of4VONMs/s1024/beruang+kutub.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7N6jcna73n4/UcxTLkM4jOI/AAAAAAAAAbk/jKM5_NsBrsg/s1024/onta.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TqhhYA20mys/UcxTZMKkw_I/AAAAAAAAAbw/0b9Of4VONMs/s1024/beruang+kutub.jpg
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Bagaimanakah dengan persebaran suhu atau temperatur udara? Persebaran suhu atau 

temperatur udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persebaran horizontal dan vertikal. 

Untuk lebih jelasnya silakan Anda simak uraian dari masing-masing persebaran tersebut 

berikut ini. 

1.  1. Persebaran suhu atau temperatur udara horizontal 

Suhu atau temperatur udara di permukaan bumi untuk berbagai tempat tidak 

sama. Untuk mempermudah membandingkannya, maka dibuat peta isotherm. Isotherm 

yaitu garis khayal dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 

suhu atau temperatur udara rata-rata sama. Persebaran horizontal secara tidak teratur 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, misalnya perbedaan suhu atau temperatur 

udara daratan dan lautan.  

Ada berbagai macam isotherm, yaitu isotherm bulan Januari, isotherm bulan Juli, 

dan isotherm tahunan. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

a. Pada bulan Januari 

 

 

b. Pada bulan Juli 

Gambar 5: Persebaran suhu atau temperatur udara secara horizontal 

Untuk lebih jelasnya silakan Anda simak uraian dari masing-masing isotherm 

berikut ini. 

 Isotherm bulan Januari, yaitu tempat-tempat yang terdingin di belahan bumi utara 

karena pada waktu itu matahari berada di belahan bumi selatan. Contoh daerah 

yang terdingin antara lain Siberia dan Greenland, sedangkan daerah yang terpanas 

antara lain Afrika Selatan dan Argentina. Coba Anda cari daerah-daerah tersebut 

pada peta atau atlas. 

 Isotherm bulan Juli, yaitu daerah-daerah yang terdingin di belahan bumi selatan 

seperti Australia Utara, dan daerah terpanas di belahan bumi utara seperti Arab. 

 Isotherm tahunan, yaitu garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang 

http://4.bp.blogspot.com/-XCXbo7uvowM/UcyxE0mP8qI/AAAAAAAAAb8/IrZhqeEch4A/s1024/pada+bulan+januari.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sZBmnni2sAA/UcyxbR_iKwI/AAAAAAAAAcE/rwrEFnRf7os/s1024/pada+bulan+juli.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XCXbo7uvowM/UcyxE0mP8qI/AAAAAAAAAb8/IrZhqeEch4A/s1024/pada+bulan+januari.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sZBmnni2sAA/UcyxbR_iKwI/AAAAAAAAAcE/rwrEFnRf7os/s1024/pada+bulan+juli.jpg
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sama temperatur rata-ratanya dalam satu tahun. Daerah ini berada di sebelah 

utara dan selatan equator/khatulistiwa (22°LU/LS), yaitu dari Meksiko, Venezuela, 

Sahara, dan Dakan. 

 2. Persebaran suhu atau temperatur udara vertikal 

Semakin naik suhu atau temperatur udara akan semakin turun. Secara umum, 

setiap naik 100 meter, suhu atau temperatur udara turun 0,5°C. Ketentuan ini 

tergantung pada letak dan ketinggian suatu tempat. Adanya perairan, seperti selat dan 

laut sangat besar peranannya pada pengendalian suhu atau temperatur, sehingga tidak 

terjadi perbedaan suhu terendah dan suhu tertinggi yang sangat besar. Perhatikan 

gambar persebaran suhu atau temperatur udara berikut ini.  

Dengan bervariasinya persebaran suhu atau temperatur udara baik secara 

horizontal maupun vertikal, maka dapat terjadi gejala-gejala cuaca, kabut, dan awan. 

 

Gambar 6 : Persebaran suhu atau temperatur udara secara vertikal 
 

 b. Tekanan Udara 

Selain suhu atau temperatur udara, unsur cuaca dan iklim yang lain adalah tekanan 

udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan 

udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat berubah-ubah. Makin 

tinggi suatu tempat dari permukaan laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini 

disebabkan karena makin berkurangnya udara yang menekan.  

Besarnya tekanan udara diukur dengan barometer dan dinyatakan dengan milibar 

(mb). Barometer terdiri dari berbagai macam. Coba Anda perhatikan pada gambar di 

bawah ini. 

http://1.bp.blogspot.com/-XI4xBeyfQYA/UcyxxHz4sRI/AAAAAAAAAcM/m509sWSTcZg/s1024/tebel+1.jpg
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Gambar 7: Macam-macam Barometer 

Dari gambar di atas hanya 3 jenis barometer yang biasa digunakan, yaitu: 

1. Barometer air raksa, yang menggunakan skala milimeter air raksa (mm Hg). 

Barometer ini diciptakan oleh Torriceli (1643). 

2. Barometer Aneroid, yang menggunakan skala milibar (mb). 

3. Barograf, yaitu barometer yang secara otomatis mencatat sendiri tekanan udara 

setiap saat dalam jangka waktu tertentu dalam barogram dengan menggunakan 

skala milibar (mb). 

Tekanan udara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

1. Tekanan udara tinggi, lebih dari 1013 mb. 

2. Tekanan udara rendah, kurang dari 1013 mb. 

3. Tekanan di permukaan laut, sama dengan 1013 mb. 

Garis khayal dalam peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 

tekanan udara sama disebut isobar. Coba Anda perhatikan garis-garis isobar yang 

menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara sama pada gambar 8. 

 

Gambar 8: Garis-garis Isobar 

 c. Angin 

Angin merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim. Apa yang dimaksud dengan 

angin? Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah 

bertekanan udara rendah.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-uaxej8BzPG0/UcyyJanmwII/AAAAAAAAAcU/mwASOSMfa7o/s1024/macam-macam+barometer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-eYow8Moo2Y4/Ucyyg5JFhzI/AAAAAAAAAcc/n7mEJEKXk5w/s1024/garis-garis+isobar.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-uaxej8BzPG0/UcyyJanmwII/AAAAAAAAAcU/mwASOSMfa7o/s1024/macam-macam+barometer.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-eYow8Moo2Y4/Ucyyg5JFhzI/AAAAAAAAAcc/n7mEJEKXk5w/s1024/garis-garis+isobar.jpg
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Ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui tentang angin, yaitu meliputi: 

 1. Kecepatan Angin 

Kecepatan angin dapat diukur dengan suatu alat yang disebut Anemometer. 

Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 9: Alat Pengukur Kecepatan Angin 

Kecepatan angin dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Besar kecilnya gradien barometrik. 

Gradien Barometrik, yaitu angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara 

melalui dua garis isobar pada garis lurus, dihitung untuk tiap-tiap 111 km (jarak 

111 km di equator 1( atau 1/360 x 40.000 km = 111 km). Menurut hukum 

Stevenson bahwa kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradien 

barometriknya. Semakin besar gradien barometriknya, semakin besar pula 

kecepatannya. 

b. Relief Permukaan Bumi 

Angin bertiup kencang pada daerah yang reliefnya rata dan tidak ada rintangan. 

Sebaliknya bila bertiup pada daerah yang reliefnya besar dan rintangannya 

banyak, maka angin akan berkurang kecepatannya. 

c. Ada Tidaknya Tumbuh-tumbuhan 

Banyaknya pohon-pohonan akan menghambat kecepatan angin dan sebaliknya, 

bila pohon-pohonannya jarang maka sedikit sekali memberi hambatan pada 

kecepatan angin. 

d. Tinggi dari Permukaan Tanah 

Angin yang bertiup dekat dengan permukaan bumi akan mendapatkan hambatan 

karena bergesekan dengan muka bumi, sedangkan angin yang bertiup jauh di 

atas permukaan bumi bebas dari hambatan-hambatan. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-t2xE12lThEE/Ucyy5sO2WTI/AAAAAAAAAck/qLlab_lMKUc/s1024/lat+pengukur+kecepatan+angin.jpg
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 2. Kekuatan Angin 

Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya, makin cepat angin bertiup maka makin 

tinggi/besar kekuatannya. Pada tahun 1804 Beaufort seorang Laksamana Inggris telah 

membuat daftar kekuatan dan kecepatan angin yang digunakannya untuk pelayaran. 

Daftar tersebut kini masih tetap digunakan secara internasional. 

Untuk lebih jelasnya silakan Anda perhatikan tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2: Skala Beaufort 

 3. Arah Angin 

Menurut seorang ahli meteorologi bangsa Belanda yang bernama Buys Ballot 

mengemukakan hukumnya yang berbunyi: Udara mengalir dari daerah maksimum ke 

daerah minimum. Pada belahan utara bumi, udara/angin berkelok ke kanan dan di 

belahan selatan berkelok ke kiri. 

Pembelokan arah angin terjadi karena adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan 

karena bumi bulat. Dalam mempelajari cuaca, diantaranya perlu mengetahui arah 

angin. Arah angin dapat diketahui melalui arah baling-baling angin. Untuk lebih 

jelasnya silakan Anda perhatikan gambar 10 di bawah ini. 

http://1.bp.blogspot.com/-R2WAvDUWebA/Ucyz_xlXdSI/AAAAAAAAAc0/BUFirL0v504/s1024/Skala+Beaufort.jpg
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Gambar 10: Alat Penunjuk Arah Angin 

 4. Macam-macam Angin 

Tahukah Anda ada berapa golongan angin? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti 

uraian berikut. Angin dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Angin tetap, yaitu angin yang arah tiupnya tetap sepanjang tahun, seperti: 

 angin passat, yaitu angin yang bertiup terus menerus dari daerah maksimum 

subtropis utara dan selatan (30° - 40°) menuju ke minimum khatulistiwa. 

 angin barat, yaitu angin antipassat (angin yang berhembus di atas angin 

passat pada ketinggian (30 km dan arahnya berlawanan dengan angin 

passat). 

 angin timur, yaitu angin yang bertiup dari kedua daerah maksimum kutub 

menuju daerah minimum subpolar (lintang 66 1/2°C LU dan LS°). 

b. Angin periodik. Angin ini dibagi menjadi: 

 Angin periodik harian meliputi angin darat dan angin laut; angin gunung dan 

angin lembah. 

 Angin periodik setengah tahunan, disebut juga dengan angin muson 

(musim). 

c. Angin lokal, yaitu angin yang bertiup pada daerah tertentu dan waktu tertentu. 

Misalnya : angin kumbang, angin fohn, angin brubu, angin bahorok, angin 

gending, dan lain-lain. 

 

 d. Kelembaban Udara 

Unsur keempat yang dapat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim di suatu tempat adalah 

kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam 

massa udara pada saat dan tempat tertentu. Alat untuk mengukur kelembaban udara 

disebut psychrometer atau hygrometer. 

http://4.bp.blogspot.com/-kcL3Uoc8JSU/Ucy0ccX9KkI/AAAAAAAAAc8/kS2llwUpmrA/s1024/Alat+Penunjuk+Arah+Angin.jpg


 

50 
 

Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi: 

1. Kelembaban mutlak atau kelembaban absolut, yaitu kelembaban yang menunjukkan 

berapa gram berat uap air yang terkandung dalam satu meter kubik (1 m3) udara. 

2. Kelembaban nisbi atau kelembaban relatif, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa 

persen perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara dan jumlah 

uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. 

 

 

 e. Curah Hujan 

Apakah yang dimaksud dengan curah hujan? Curah hujan adalah jumlah air hujan yang 

turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat untuk mengukur banyaknya curah 

hujan disebut Rain Gauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. 

Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: 

1. Bentuk medan atau topografi; 

2. Arah lereng medan; 

3. Arah angin yang sejajar dengan garis pantai; dan 

4. Jarak perjalanan angin di atas medan datar. 

Hujan adalah butiran-butiran air yang dicurahkan dari atmosfer turun ke permukaan 

bumi. Sedangkan garis yang menghubungkan tempat-tempat di peta yang mendapat 

curah hujan yang sama disebut isohyet. 

Berdasarkan butiran yang dicurahkan dan asal terjadinya, hujan dapat digolongkan 

menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Berdasarkan butiran-butiran yang dicurahkan, hujan dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu: 

 Hujan gerimis atau drizzle. Hujan ini mempunyai diameter butiran-butiran kurang 

dari 0,5 mm. 

 Hujan salju atau snow. Hujan salju terdiri dari kristal-kristal es yang temperaturnya 

berada di bawah titik beku. 

 Hujan batu es. Hujan ini berbentuk curahan es yang turun di dalam cuaca panas 

dari awan yang temperaturnya di bawah titik beku. 

 Hujan deras atau rain, yaitu curahan air yang turun dari awan yang temperaturnya 

di atas titik beku dan butirannya sebesar 7 mm. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-lOzySVULPs0/Ucy1LSotskI/AAAAAAAAAdE/KPWsmBeqUf8/s1024/TABEL+3.jpg
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2. Berdasarkan asal terjadinya, hujan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

 Hujan front, yaitu terjadi karena pertemuan dua jenis udara yang berbeda 

temperatur, yakni udara panas/lembab dengan udara dingin sehingga 

berkondensasi dan turun hujan. 

 Hujan konveksi atau hujan zenith, yaitu terjadi karena arus konveksi yang 

menyebabkan uap air di khatulistiwa naik secara vertikal, karena pemanasan air 

laut terus menerus lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. 

 Hujan orografi atau hujan gunung, yaitu terjadi dari udara yang mengandung uap 

air dipaksa oleh angin mendaki lereng pegunungan berkondensasi dan turun 

sebagai hujan. 

 Hujan buatan, yaitu dibuat dengan cara menggunakan garam-garaman untuk 

merangsang awan hingga uap air di udara dengan ketinggian 3000 kaki lebih 

cepat berkondensasi menjadi air dan turun sebagai hujan. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

A. Essay 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan panas oleh bumi ! 

2. Tuliskan kembali pembagian tekanan udara ! 

3. Tuliskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin ! 

4. Tuliskan kembali pengertian kelembaban nisbi (relatif) ! 

5. Tuliskan kembali macam-macam hujan berdasarkan asal terjadinya ! 

B. Pilihan Ganda  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di 

depan jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

1. Keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat 

dinamakan .... 

a. iklim  

b. cuaca  

c. musim  

d. pancaroba  

e. peralihan  

2. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut .... 

a. meteorologi 

b. klimatologi 

c. oceanografi 

d. geologi 

e. geografi 

3. Semakin kecil sudut datang sinar matahari, maka panas yang diterima oleh bumi .... 

a. sama 

b. semakin besar 

c. semakin kecil  

d. berubah-ubah  

e. tidak ada 

4. Merunut isoterm bulan Januari, maka tempat-tempat terdingin ada di belahan bumi .... 

a. selatan  

b. timur  

c. khatulistiwa 

d. utara 

e. barat  

5. Apabila suatu daerah mempunyai tekanan udara kurang dari 1013 mb, maka daerah tersebut 

dinamakan daerah .... 

a. tekanan udara tinggi  

b. tekanan udara rendah  

c. tekanan di permukaan laut  

d. tekanan di daratan  

e. tekanan di pegunungan  
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6. Garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat pada peta yang bertekanan udara sama 

dinamakan .... 

a. isometrik  

b. isoterm  

c. isohyet 

d. isonomi 

e. isobar 

7. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin disebut .... 

a. anemometer 

b. barometer 

c. hidrograf 

d. rain gauge 

e. higrometer 

8. Sesuai dengan teori Buys Ballot, maka angin pada bumi belahan utara akan berbelok ke arah .... 

a. kiri  

b. kanan  

c. tidak menentu 

d. ke atas  

e. ke bawah 

9. Jumlah gram uap air yang terkandung dalam satu meter kubik udara dinamakan .... 

a. kelembaban mutlak  

b. kelembaban nisbi 

c. kelembaban tidak tetap  

d. kelembaban jenuh 

e. kelembaban tidak jenuh 

10. Hujan yang terjadi di gunung dinamakan juga hujan .... 

a. hujan front 

b. hujan konveksi  

c. hujan zenith 

d. hujan buatan  

e. hujan orografi  
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KUNCI JAWABAN  

A. Essay 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan teliti ! 

1. Tuliskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan panas oleh bumi ! 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan panas oleh bumi adalah : 

a. Sudut datang sinar matahari 

b. Lama waktu penyinaran  

c. Keadaan muka bumi 

d. Banyak sedikitnya awan  

2. Tuliskan kembali pembagian tekanan udara ! 

Tekanan udara dibagi menjadi : 

a. Tekanan udara rendah, di bawah 1013 mb 

b. Tekanan udara tinggi, di atas 1013 mb 

c. Tekanan udara permukaan laut, 1013 mb 

3. Tuliskan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin ! 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin : 

a. Besar kecilnya gradien barometrik  

b. Relief permukaan bumi 

c. Ada tidaknya tumbuh-tumbuhan  

d. Tinggi dari permukaan tanah  

4. Tuliskan kembali pengertian kelembaban nisbi (relatif) ! 

Kelembaban nisbi adalah bilangan yang menunjukan persentase perbandingan antara jumlah uap 

air yang terkandung dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung udara 

tersebut. 

5. Tuliskan kembali macam-macam hujan berdasarkan asal terjadinya ! 

Hujan berdasarkan asal terjadinya : 

a. Hujan front 

b. Hujan konveksi atau hujan zenith  

c. Hujan orografi atau hujan gunung 

d. Hujan buatan  

B. Pilihan Ganda  

1. b 

2. a 

3. c 

4. d 

5. b 

6. e 

7. a 

8. b 

9. a 

10. e 
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PEDOMAN PENSKORAN  

 

A. Essay  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

2 

Jawaban benar 3 (benar semua) 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
6,00 
3,00 

0 

3 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

4 
Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 

Jawaban benar 4 (benar semua) 
Jawaban benar 3 
Jawaban benar 2 
Jawaban benar 1 
Jawaban benar 0 

10 
7,50 
5,00 
2,50 

0 

 

B. Pilihan Ganda  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

2 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

3 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

4 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

6 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

7 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

8 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

9 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

10 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 
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1. Standar Kompetensi  

Memprakirakan Cuaca. 

2. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan Sirkulasi Udara. 

3. Indikator Pembelajaran  

Penjelasan Sirkulasi Udara. 

4. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat mengidentifikasi Sirkulasi Udara. 

 

SIRKULASI UDARA 

Pola Gerakan Udara (Sirkulasi Udara) 

Tentunya Anda sudah mengetahui bahwa gerakan udara pada umumnya disebabkan oleh 

pemanasan terhadap udara dalam bentuk persebaran panas. Pemanasan atau persebaran panas 

dibagi atas pemanasan langsung dan tidak langsung. 

Pemanasan langsung merupakan absorpsi atau penyerapan panas oleh udara, sedangkan 

pemanasan tidak langsung terjadi pada lapisan udara paling bawah, panas yang berasal dari bumi 

(setelah diterima bumi dari matahari) lalu disebarkan secara vertikal dan horizontal. 

Berdasarkan pemanasan atau persebaran panas tersebut, maka pola gerakan udara dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Apakah 

yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi itu? Mari kita bahas satu 

persatu pola-pola tersebut. 

 a. Konduksi, yaitu pemanasan secara kontak atau bersinggungan. Pemanasan ini terjadi 

karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas 

karena bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari. Molekul-

molekul udara yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum 

panas; lalu saling memberikan panas sehingga menjadi sama-sama panas. Perhatikan 

gambar bagan terjadinya peristiwa konduksi di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Bagan Terjadinya Peristiwa Konduksi 

 

http://1.bp.blogspot.com/-GSovg4IQcuE/UcxKlbNpzlI/AAAAAAAAAaA/tI_ugGs4Drc/s1024/bagan.jpg
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 b. Konveksi, yaitu pemanasan atau penyebaran panas yang terjadi akibat adanya gerakan 

udara secara vertikal, sehingga udara di atas yang belum panas menjadi panas karena 

pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Bagan Terjadinya Peristiwa Konveksi 

 c. Adveksi, yaitu pemanasan atau persebaran panas yang terjadi sebagai akibat gerakan udara 

panas secara horizontal atau mendatar dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi 

panas. Perhatikan gambar bagan terjadinya peristiwa adveksi di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Bagan Terjadinya Peristiwa Adveksi 

 d. Turbulensi, yaitu persebaran udara panas secara tak teratur, berputar-putar. Hal ini akan 

menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas, 

sehingga udara yang belum panas akan ikut menjadi panas. Untuk lebih jelasnya, silakan 

Anda perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

  

 

 

Gambar. Bagan Terjadinya Peristiwa Turbulensi 
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LEMBAR KERJA SISWA 

A. Pilihan Ganda  

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di 

depan jawaban yang Anda anggap paling benar ! 

1. Pemanasan secara kontak atau bersinggungan disebut .... 

a. konduksi  

b. radiasi  

c. konveksi  

d. adveksi  

e. turbulensi  

2. Pemanasan yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal dinamakan .... 

a. konduksi  

b. radiasi  

c. konveksi  

d. adveksi  

e. turbulensi  

3. Pemanasan yang terjadi akibat adanya gerakan udara secara horizontal adalah .... 

a. konduksi  

b. radiasi  

c. konveksi  

d. adveksi  

e. turbulensi  

4. Persebaran udara panas secara tak teratur .... 

a. konduksi  

b. radiasi 

c. konveksi  

d. adveksi  

e. turbulensi  

5. Penyebaran udara panas dari laut ke darat adalah contoh penyebaran panas atau 

pemanasan secara .... 

a. konduksi  

b. radiasi 

c. konveksi  

d. adveksi  

e. turbulensi  
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KUNCI JAWABAN  
 
Pilihan Ganda  
1. a 
2. c 
3. d 
4. e 
5. d 
 
 
PEDOMAN PENSKORAN  

 
Pilihan Ganda  

Soal Nomor Pedoman Penskoran Nilai 

1 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

2 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

3 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

4 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 

5 Jawaban benar 1 (benar semua) 
Jawaban benar 0 

10 
0 
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