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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 III 

Semester 5. 

Diktat Meteorologi dan Oceanografi Kelas III NPL semester 5 ini berisikan 3 (tiga) Standar 

Kompetensi yaitu Menginterprestasikan Berita Cuaca, Menggunakan Daftar Pasang Surut, 

Mengukur Tinggi Gelombang. Standar Kompetensi Menginterprestasikan Berita Cuaca berisi 2 

(dua) Kompetensi Dasar yaitu Menerima berita dan peta cuaca, Memanfaatkan dan menerapkan 

sumber-sumber berita cuaca. Kompetensi Dasar Menerima berita dan peta cuaca menjelaskan 

tentang Badan Meteorologi Dunia dan Interpretasi Notice to Marine (NTM) dan Berita Pelaut 

Indonesia (BPI). Kompetensi Dasar Memanfaatkan dan menerapkan sumber-sumber berita cuaca 

berisi tentang penerapan berita dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), NTM, peta isobar 

dan peta isotherm. Standar Kompetensi yang berikutnya adalah Menggunakan Daftar Pasang 

Surut yang terdiri dari 2 (dua) Kompetensi Dasar yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi pasang 

surut, Daftar pasang surut untuk keselamatan navigasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasang 

surut berisi tentang pasang surut sedang kompetensi dasar Daftar pasang surut untuk 

keselamatan navigasi berisi materi tentang penggunaan daftar pasang surut untuk keselamatan 

navigasi atau pelayaran. Standar Kompetensi Mengukur Tinggi Gelombang berisi 2 (dua) 

Kompetensi Dasar yaitu Mengidentifikasi gelombang, Melakukan pengukuran tinggi gelombang. 

Kompetensi Dasar Mengidentifikasi gelombang berisikan materi tentang Skala Beaufort, 

Kedudukan Bulan, Bumi, Matahari, serta pengaruh terhadap gerakan air laut, Suhu dan tekanan 

udara dan pengaruhnya terhadap gelombang air laut. Sedangkan kompetensi dasar melakukan 

pengukuran tinggi gelombang berisi materi tentang cara pengukuran tinggi gelombang. 

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

untuk siswa kelas III NPL semester 5 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,  Juli 2017 

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. 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENERIMA BERITA DAN CUACA 

 

1. Standar Kompetensi  

Mengiterpretasikan Berita Cuaca 

2. Kompetensi Dasar 

Menerima Berita dan Cuaca 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami informasi cuaca dari BMG dan NTM secara tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan informasi cuaca dari BMG dan NTM secara tepat. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Pengamatan Cuaca di Laut 

Weather Meteorological Organization (WMO) mewajibkan agar semua negara-negara 

anggota membangun sebanyak mungkin stasiun Pengamat Cuaca dalam wilayah negaranya 

masing-masing. Stasiun-stasiun Pengamat Cuaca atau stasiun Meteorologi dilaut tersebut 

berkewajiban untuk membuat berita cuaca diwilayah masing-masing secara serentak dalam 

waktu yang bersamaan, yang telah ditetapkan oleh WMO yaitu pada pukul 00.00 - 06.00 - 12.00 - 

18.00 waktu GMT. Berita acara cuaca dikirim ke kantor pusat Meteorologi untuk selanjutnya 

dianalisa yang akan menghasilkan suatu ramalan cuaca kemudian ramalan cuaca ini diumumkan 

keseluruh wilayah negara itu atau ke kantor pusat negara tetangga dengan media informasi 

seperti Televisi, pesawat radio, vaksimile, media cetak dan lain-lainnya, guna kepentingan 

keselamatan pelayaran dan penerbangan. Pada umumnya ramalan cuaca untuk daerah 

pelabuhandan perairan sekitarnya dibuat dalam jangka waktu 6 – 18 jam dan selalu diperbaharui 

setiap 6 jam, adapun unsur-unsur yang diramalkan antara lain keadaan cuaca, arah dan kecepatan 

angin, penglihatan mendatar dan tinggi gelombang laut. Pengamatan cuaca dilaut dilakukan 

dengan menggunakan kapal dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Selective skip adalah kapal yang membuat dan mengirimkan data-data cuaca penuh dengan 

unsur-unsur : 

a. Arah dan kecepatan angin, 

b. Tekanan udara, 

c. Suhu udara, 

d. Kelembaban uadara, 

e. Suhu permukaan laut, 

f. Arah, tinggi dan periode gelombang, 

g. Penglihatan mendatar, 

h. Keadaan cuaca saat pengamatan 



 

 

i. Keadaan cuaca pada waktu yang lalu 

j. Es dilaut 

k. Jumlah, jenis dan tinggi awan 

2. Auxillary skip adalah kapal yang membuat dan kadang-kadang mengirimkan data-data 

cuaca sebagai tambahan, dengan menggunakan alat-alat milik sendiri dengan unsur-unsur 

yang dikirimkan antara lain : 

a. Arah dan kecepatan angin, 

b. Tekanan udara, 

c. Suhu udara, 

d. Penglihatan mendatar, 

e. Keadaan cuaca saat pengamatan, 

f. Keadaan cuaca pada waktu yang lalu, 

g. Es dilaut 

h. Jumlah, jenis dan tinggi awan 

3. Suplementary skip adalah kapal yang membuat dan mengirimkan data-datacuaca dalam 

singkatan-singkatan atau kode-kode internasional. 

Menyusun Berita Cuaca 

Berita cuaca adalah sebuah laporan mengenai keadaan cuaca yang dialami oleh stasiun pengamat 

cuaca pada saat pengamatan. Adapun unsur-unsur cuaca yang dilaporkan adalah meliputi antara 

lain : Keadaan awan, arah dan kecepatan angin, jarak nampak, keadaan cuaca ( hujan, kabut, 

cerah dll), tekanan udara, temperatur udara, banyaknya curah hujan dll. Berita cuaca dibuat dalam 

bentuk kode internasional yang tersusun menjadi 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri sari 5 

angka. Contoh : 

99 la la la – Qc lo lo lo lo - YY GG IW - N dd FF - VV ww W. 

Arti masing-masing angka / huruf tersebut diatas adalah : 

1. 99 la la la 

99 = angka pengenal bahwa berita dicuaca tersebut dikirim dari kapal 

la la la = latitude yaitu lintang dimana kapal tersebut berada, yang ditulis 2 angka satuan derajat 

dan 1 angka decimal dari menit-menit lintang 

Contoh : 

120 - 00 ditulis 120 

120 - 06 ditulis 121 

120 - 12 ditulis 122 

120 - 18 ditulis 123 

 

 



 

 

2. Qc. Lo lo lo lo 

Qc = wilayah permukaan bumi dimana kapal tersebut berada, hanya ditulis dengan angka 1 – 3 – 

5 – 7. 

Artinya : 

1 = Lintang Utara Bujur Timur 

3 = Lintang Selatan Bujur Timur 

5 = Lintang Selatan Bujur Barat 

7 = Lintang Utara Bujur Barat 

lo lo lo lo = ( Longitude ) yaitu bujur dimana kapal tersebut berada yang ditulis 3 angka dalam 

satuan derajat dan 1 angka decimal dari menit-menit bujur. 

Contoh : 

123 - 00’ ditulis 1230 

123 - 06’ ditulis 1231 

123 - 12’ ditulis 1232 

123 - 18’ ditulis 1233 

3. YY GG IW 

YY = Tanggal pembuatan berita cuaca 

Contoh : 

Tanggal 2 ditulis 02 

Tanggal 10 ditulis 10 dst 

GG = Pukul pembuatan berita cuaca dinyatakan dalam jam GMT 

Pukul 00.00 ditulis 00 

Pukul 06.00 ditulis 06 

Pukul 12.00 ditulis 12 

Pukul 18.00 ditulis 18 

I W = Wind Indicator ( satuan kecepatan angin ) hanya ditulis dengan angka 0 - 1 - 3 dan 4 

artinya : 

0 = kecepatan angin dinyatakan dalam satuan meter per detik berdasarkan perkiraan (istimate) 

1 = kecepatan angin dinyatakan dalam satuan meter per detik berdasarkan pengukuran dengan 

alat ukur ( Anemometer ). 

3 = kecepatan angin dinyatakan dalam satuan mil per jam berdasarkan perkiraan. 

4 = kecepatan angin dinyatakan dalam satuan mil per jam berdasarkan pengukuran dengan alat 

ukur ( Anemometer ). 

 

 

 



 

 

4. N. dd. ff. 

N = banyaknya awan seluruhnya. 

Contoh : 

Jika langit biru tidak ada awan ditulis N = 0, 

Jika 1/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 1 

Jika 2/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 2 

Jika 3/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 3 

Jika 4/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 4 

Jika 5/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 5 

Jika 6/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 6 

Jika 7/8 bagian langit tertutup awan ditulis N = 7 

Jika seluruh langit tertutup awan (over cost) ditulis N = 8 

Jika banyaknya awan tidak diketahui karena tertutup kabut, hujan dll. Ditulis N = 9 

dd = Drection artinya arah angin yang ditulis dengan angka 0 s/d 36. Angka ini merupakan hasil 

pembagian dari arah angin dalam derajat dibagi dengan bilangan 10. 

Contoh : 

Arah angin 000 ditulis dd = 0 

,, ,, 700 ,, dd = 7 

,, ,, 1000 ,, dd = 10 

,, ,, 1400 ,, dd = 14 

,, ,, 1500 ,, dd = 15 dst 

f f = Wind Speed atau kecepatan angin yang ditulis sesuai kecepatan angin murni 

Contoh : 

Kecepatan angin 7 knots ditulis ff = 07 

,, ,, 7 meter/detik ditulis ff = 07 

,, ,, 12 knot ,, ff = 12 

,, ,, 12 meter/detik ,, ff = 12 

Untuk memastikan satuan kecepatan angin dengan knot atau meter/detik . 

5. VV ww W 

V V = Visibility = jarak nampak mendatar, dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: 

Jika jarak nampak 0 s/d 50 meter ditulis VV = 00 atau 90 

,, ,, 50 s/d 200 meter ,, VV = 91 

,, ,, 200 s/d 500 meter ,, VV = 92 

,, ,, 500 s/d 1000 meter ,, VV = 93 

ww = keadaan cuaca yang sedang berlaku. 

 



 

 

00 = tidak ada awan-awan, dan tidak terdapat pembentukan awan-awan 

01 = per-awanan berkurang dalam jumlahnya atau dalam ukuran vertikalnya 

02 = keadaan per-awanan tidak berubah 

03 = per-awanan bertambah dalam jumlahnya atau dalam ukuran vertikalnya 

04 = penglihatan berkurang, disebabkan oleh asap dari kebakaran-kebakaran hutan atau alang 

alang, atau dari pabrik-pabrik atau dari gunung-gunung berapi. 

05 = udara kabur, disebabkan karena adanya debu halus diudara 

06 = diudara terdapat debu yang tidak disebabkan oleh angin pada stasiun pengamatan atau 

sekitarnya sewaktu dilakukan pengamatan cuaca 

07 = diudara terdapat debu atau pasir yang disebabkan oleh angin pada stasiun pengamatan atau 

sekitarnya akan tetapi tidak ada putingan pasir atau badai debu atau badai pasir. 

08 = pada stasiun pengamatan atau sekitarnya terdapat puntingan pasir pada waktu diadakan 

pengamatan atau dalam waktu sejam yang lalu, akan tetapi tidak ada badai debu atau badai pasir. 

09 = pada stasiun pengamat terdapat badai debu atau badai pasir dalam waktu satu jam yang lalu 

10 = kabut yang menyebabkan penglihatan dibatasi hingga antara 1000 meter dan 2000 meter 

11 = kabut rendah secara terpencar-terpencar, diatas daratan tidak lebih tinggi dari 2 meter, dan 

diatas laut tidak lebih dari 10 meter 

12 = kabut rendah dalam lapisan yang merata, diatas daratan tidak lebih tinggi dari 2 meter dan 

diatas laut tidak lebih dari 10 meter 

13 = kilat tanpa kedengaran guntur 

14 = hujan yang tidak mencapai permukaan bumi dalam lingkungan pemandangan 

15 = hujan yang mencapai permukaan bumi dalam lingkungan pemandangan dalam jarak lebih 

dari 5 kilometer 

16 = hujan yang mencapai permukaan bumi dalam lingkungan pemandangan dalam jarak kurang 

dari 5 kilometer 

17 = guntur tanpa hujan pada stasiun pengamatan 

18 = serbuan-serbuan angin kencang dalam pemandangan sejam yang lalu 

19 = angin punting dalam lingkungan pemandangan satu jam yang lalu 

20 = hujan lembut ( drizzle ) satu jam yang lalu 

21 = hujan biasa ( rain ) satu jam yang lalu 

22 = hujan salju ( snow ) satu jam yang lalu 

23 = hujan biasa bercampur dengan hujan salju satu jam yang lalu 

24 = hujan air dibawah titik beku atau hujan lembut satu jam yang lalu 

25 = hujan angin (rain showers) satu jam yang lalu 

26 = hujan angin bercampur dengan hujan salju satu jam yang lalu 

27 = hujan es satu jam yang lalu 



 

 

28 = kabut satu jam yang lalu 

29 = cuaca buruk (awan-awan gelap dan petir) dengan disertai hujan atau tidak disertai hujan 

satu jam yang lalu 

30 = Badai debu atau badai pasir dalam keadaan berkurang waktu satu jam yang lalu dan 

seterusnya 

W = keadaan cuaca yang baru lalu 

0 = setengah dari pada langit atau kurang dari pada itu adalah tertutup dengan awan-awan 

selama periode yang ditetapkan. 

1 = setengah atau lebih dari langit tertutup dengan awan-awan selama sebagian dari periode 

yang ditetapkan, dan selama sebagian yang lain dari periode tersebut langit tertutup awan-awan 

sebanyak setengah atau kurang dari itu. 

2 = setengah atau lebih dari langit tertutup awan-awan terus-menerus selama periode yang 

ditetapkan. 

3 = badai pasir, badai debu atau salju melayang. 

4 = Kabut tebal 

5 = Hujan lembut 

6 = hujan biasa 

7 = hujan salju atau hujan biasa + salju 

8 = hujan angin 

9 = Hujan angin 

6. PPPTT 

PPP = Tekanan udara ditulis tiga angka dengan ketelitian satu angka dibelakang koma dan dengan 

satuan milibar. Tekanan udara dipermukaan bumi berkisar antara 970 s/d 1035 mb. 

Contoh : 

Tekanan udara 970,6 mb ditulis 706 

,, ,, 990,0 mb ,, 900 

,, ,, 1010,5 mb ,, 105 

,, ,, 1018,2 mb ,, 182 

dst 

TT = Temperatur udara dinyatakan dalam derajat Celcius atau Farenheit menurut kebiasaan yang 

dipakai di kapal. 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh : 

Temperatur udara 3 ditulis 03 

,, ,, 15 ,, 15 

,, ,, 20 ,, 20 

,, ,, 29 ,, 29 dan seterusnya 

7. Nh .CL .h.Cm .Ch 

-------------------------- 

Nh = banyaknya awan-awan rendah, dinyatakan dengan cara-cara yang serupa dengan yang 

dipakai untuk menyatakan N (lihat ketentuan-ketentuan dari pada N) 

Nh = O sama dengan tidak ada awan-awan rendah 

Nh = 1 = 1/8 dari pada langit tertutup dengan awanawan rendah 

Nh = 2 = 2/8 langit tertutup dengan awan-awan rendah 

Nh = 3 = 3/8 langit tertutup dengan awan-awan rendah 

Dan seterusnya 

CL = Jenis awan-awan rendah dan yang bisa membumbung tinggi 

0 = tidak ada awan-awan CL 

1 = cumulus humilis 

2 = cumulus congestus 

3 = cumulo nimbus tanpa “ Payung” 

4 = strato cumulus yang terjadi atau berasal dari cumulus congestus 

5 = strato cumulus yang tidak berasal dari pada cumulus congestus 

6 = stratus 

7 = fracto stratus 

8 = campuran cumulus dengan strato cumulus dengan tinggi dasar awan yang berbeda-beda. 

9 = cumulo nimbus dengan “ payung “ pada bagian atasnya 

10 = CL tidak kelihatan disebabkan karena adanya kabut, badai debu, badai salju dll. 

h = tinggi dari pada dasar awan-awan rendah 

h = 0 : tinggi dasar awan rendah = 0 - 50 meter 

= 1 : 50 - 100 meter 

= 2 : 100 - 200 meter 

= 3 : 200 - 300 meter 

= 4 : 300 - 600 meter 

= 5 : 600 - 1000 meter 

= 6 : 1000 - 1500 meter 

= 7 : 1500 - 2000 meter 

= 8 : 2000 - 2500 meter 



 

 

= 9 : tidak ada awan-awan rendah 

Cm = Jenis-jenis awan menengah dengan ketinggian 2000 s/d 6000 meter 

0 = tidak ada awan-awan Cm 

1 = alto stratus tipis 

2 = alto stratus tebal atau nimbo stratus 

3 = alto cumulus yang terdiri dari satu lapisan 

4 = alto cumulus lenticularis (gumpalan awan-awannya berbentuk seperti lensa 

5 = alto cumulus dalam kelompok-kelompok yang makin bertambah 

6 = alto cumulus yang berasal dari awanawan cumulus congestus 

7 = alto cumulus dan alto stratus dalam berbagai lapisan-lapisan 

8 = alto cumulus castellatus (gumpalangumpalan awan-awannya meruncing seperti menara-

menara) 

9 = alto cumulus dalam berbagai-bagai lapisan-lapisan dan bermacam-macam bentuk, yang 

biasanya disertai awan cirrus tipis. 

10 = Cm tidak kelihatan, karena adanya kabut, gelap, badai pasir atau lain-lain. 

Ch = jenis awan-awan tinggi dengan ketinggian 6000 meter keatas 

0 = tidak ada awan-awan jenis Cm 

1 = cirrus halus dalam keadaan tersebar dan tidak bertambah 

2 = cirrus padat 

3 = cirrus padat yang berasal dari “ payung “ cumulo nimbus dimana bentuk asalnya masih 

nampak 

4 = cirrus halus yang berbentuk garis-garis yang menyerupai mata pancing 

5 = cirrus atau cirro stratus dalam keadaan sedang bertambah yang kerapkali tersusun dalam 

barisan-barisan, dan tidak lebih dari 450 diatas horizon 

6 = cirrus atau cirro stratus dalam keadaan sedang bertambah, dan tersusun dalam barisan-

barisan, dan tidak lebih dari 450 diatas horizon 

7 = lapisan rata dari cirro stratus yang menutupi seluruh langit 

8 = cirro stratus yang tidak menutupi seluruh langit dan tidak bertambah 

9 = campuran pada cirro cumulus, cirrus dan cirro cumulus yang sebagian besar terdiri dari cirro 

cumulus 

Cm tidak kelihatan karena adanya kabut, gelap, badai atau lain-lain hal 

 

 

 

 

 



 

 

Contoh : 

1. Jelaskan arti kode berita cuaca dibawah ini : 

99054.71208.04003 82015 59649 07126 59422 

Jawab : 

054 

a. 99 ------ 7 = berita cuaca dikirim dari kapal, 

1208 yang posisinya 050 – 24’ U 

1200 – 48’ B 

b. 0400 = berita cuaca dikirim tanggal 4, jam 

00.00 GMT 

c. 3.2915 = arah angin 29 x 10 = 2900 dengan kecepatan 15 knots 

berdasarkan perkiraan. 

d. 8.59 64 9 = langit tertutup awan seluruhnya visibility 9 km, keadaan cuaca yang sedang dialami 

hujan lebat terputus-putus dan keadaan cuaca yang baru lalu (9) petir, guntur atau kilat. 

e. 07126 = tekanan udara 1007,1 mb dan suhu udara 260 C. 

f. 59422 = (5) 5/8 bagian langit tertutup awan rendah, 

(9) jenis awan rendah cumulus nimbus dengan payung diatasnya, 

(4) tinggi awan rendah 300 – 600 meter 

(2) awan menengah alto stratus tebal atau nimbo stratus, 

(2) jenis awan tinggi cirrus padat. 

  



 

 

MEMANFAATKAN DAN MENERAPKAN SUMBER-SUMBER BERITA DAN CUACA 

 

1. Standar Kompetensi  

Menginterpretasikan Berita dan Cuaca 

2. Kompetensi Dasar 

Memanfaatkan dan Menerapkan Sumber-Sumber Berita dan Cuaca 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami berbagai informasi cuaca dari BMG, NTM, peta isobar, peta 

isotherm dan peta isohyet secara tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan berbagai informasi cuaca dari BMG, NTM, peta isobar, peta 

isotherm dan peta isohyet secara tepat. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Peta-peta Isobar, Isobar sendiri dapat diartikan sebagai garis-garis yang ditarik melalui tempat-

tempat dengan kedudukan barometer ( tekanan udara ) yang sama. (dijabarkan hingga 

permukaan laut, 0⁰C kadang-kadang juga hingga lintang 45⁰) 

Pada peta-peta isobar terdapat  : 

1. Daerah-daerah tekanan tinggi (tekanan udara maksimum) ialah daerah yang pada semua 

sisinya dikelilingi oleh daerah-daerah dengan kedudukan barometer yang lebih rendah. 

2. Daerah-daerah tekanan rendah (tekanan udara rendah) ialah daerah yang pada semua sisinya 

dikelilingi oleh daerah-daerah dengan kedudukan barometer yang lebih tinggi. 

Peta Isobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretasi Peta Isobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada peta di atas kita dapat melihat garis-garis lurus dengan beberapa angka di tengahnya yang 

memotong garis tersebut. Garis tersebut merupakan garis isobar (garis khayal yang 

menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan yang sama seperti yang tertera pada angka-

angka pada garis tersebut). 

Sebagai contoh garis yang terdapat di peta tepatnya di negara Malaysia dan Thailand tertulis 

tekanan udaranya 1010 yang berarti bahwa pada daerah yang terlewati garis tersebut memiliki 

tekanan udara yang sama yaitu 1010 pascal. Dimana dengan tekanan 1010 berarti daerah 

tersebut bertekanan rendah yang berarti kemungkinan besar pada daerah-daerah tersebut akan 

terjadi angin kencang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peta Isohyet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi Peta Isohyet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada peta di atas dapat kita lihat kecepatan angin dan arah angin. Kecepatan angin ditulis dalam 

satuan knot (KT) dan arah angin ditulis dalam garis bertanda panah. 



 

 

Peta-peta isotherm, Isotherm dapat diartikan sebagai garis-garis yang ditarik melalui tempat-

tempat dengan kedudukan thermos (suhu) yang samayang telah dijabarkan hingga permukaan 

laut. Khatulistiwa thermis ialah garis lengkung yang ditarik melalui titik pada derajah yang 

untuk jangka waktu tertentu memiliki suhu normal tertinggi. Lintang rata-rata adalah ± 10⁰ utara; 

letaknya disebelah utara katulistiwa geografis disebabkan oleh perbedaan dalam perbandingan 

darat/laut dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan 

Peta Isotherm 

 



 

 

Interpretasi Peta Isotherm

 

Pada Peta di atas dapat kita lihat terdapat daerah-daerah dengan warna-warna yang sama. 

Daerah-daerah dengan warna yang sama tersebut merupakan daerah dengan suhu yang sama 

pula. Sebagai contoh daerah yang berwarna biru tua merupakan daerah dengan suhu 100F. 

  



 

 

MENGIDENTIFIKASI ARUS DAN PASANG SURUT 

 

1. Standar Kompetensi  

Menggunakan Daftar Pasang Surut 

2. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Arus dan Pasang Surut 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut secara tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut untuk 

kepentingan keselamatan pelayaran. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Pengertian Pasang Surut Air Laut 

Fenomena pasang surut air laut diartikan sebagai fenomena pergerakan naik turunnya 

permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh pengaruh dari kombinasi gaya gravitasi 

dari benda-benda astronomis terutama matahari dan bulan serta gaya sentrifugal bumi. Pengaruh 

gravitasi benda angkasa lain (selain bulan dan matahari) dapat diabaikan karena jaraknya lebih 

jauh atau ukurannya lebih kecil. 

Demikian pula pendefinisaian menurut Newton, Pasang surut air laut (Ocean tides) 

diartikannya sebagai gerakan naik turunnya air laut terutama akibat pengaruh adanya gaya tarik 

menarik antara massa bumi dan massa benda-benda angkasa, khususnya bulan dan matahari. 

Puncak elevasi disebut pasang tinggi dan lembah elevasi disebut pasang rendah. Periode pasang 

surut (Tidal Range) adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah 

gelombang berikutnya.  

Dalam siklus bulanan, terjadi 2 kali pasang tinggi yang tertinggi dan pasang rendah yang 

terendah yaitu saat konjungsi dan oposisi. Menurut teori gravitasi universal, besaran gaya gravitasi 

berbanding terbalik terhadap jarak. Oleh karena itu, meskipun ukuran bulan lebih kecil dari 

matahari, gaya tarik gravitasi bulan lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam 

membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan ke bumi lebih dekat dari pada jarak matahari 

ke bumi. Dalam hal ini sesuai dengan teori gravitasi Sir Isaac Newton yang termuat dalam buku 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematika, menyatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik 

antara dua titik massa berbanding langsung dengan massanya dan berbanding terbalik dengan 

kuadrat jaraknya. 

Gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari sehingga menghasilkan 

beberapa tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional di laut. Dimana satu bagian terdapat pada 

permukaan bumi yang terletak paling dekat dengan bulan dan tonjolan yang lain terdapat pada 



 

 

bagian bumi yang letaknya paling jauh dari bulan. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan 

oleh deklinasi bulan yang menghasilkan gravitasi yang relatif kuat menarik massa air yang 

menghadap sisi bumi yang langsung menghadap ke bulan. Sedangkan di sisi bumi yang lain 

terdapat juga adanya tonjolan air karena gaya gravitasi bulan pada sisi ini berkekuatan jauh lebih 

lemah dari pada gaya sentrifugal bumi. Dua tonjolan massa air ini merupakan daerah-daerah yang 

saat itu mengalami pasang tinggi. Dan seperti kita ketahui bahwa bumi ini berputar pada 

porosnya, maka pasang tinggi yang terjadi pun akan bergerak bergantian secara perlahan-lahan 

dari satu tempat ke tempat lain di permukaan bumi. Bulan sebagai objek utama penyebab 

terjadinya pasang surut air laut, selain mengelili bumi juga mengelilingi matahari bersama bumi. 

Oleh karena orbit matahari dan bulan yang berbentuk oval, maka sistem jarak bumi-bulan 

matahari selalu berubah-ubah. Di samping itu, matahari bersama bulan sama-sama menarik air 

laut yang menjadikannya pasang. Apabila bulan dan matahari berada pada satu garis langit, 

tarikannya menjadi lebih kuat. Tetapi kerap kali bulan dan matahari itu menarik dari jurusan yang 

berbeda-beda, dengan demikian maka kadang-kadang pasang itu sangat tinggi dan pada waktu 

lainnya sangat rendah. Gerakan pasang juga bergantung pada bentuk dasar laut. Di tengah-

tengah samudra pasang itu naik dan surut tiga puluh sampai enam puluh sentimeter. Tetapi di 

banyak pantai, perbedaan mungkin beberapa meter. Pasang yang paling tinggi di dunia adalah 

yang masuk ke dalam Teluk Fundy di Nova Scotia, Kanada. Di sana air laut naik lebih dari lima 

belas meter.  Pada beberapa tempat di dunia ini ada kalanya matahari lebih menguasai pasang 

dari pada bulan. Hal ini terjadi di pulau Tahiti yang terletak di tengah samudra Pasifik. Lain lagi di 

Manila yang hanya mengalami sekali pasang dalam sehari.  

Jenis Dan Tipe Pasang Surut Air Laut 

Jenis pasang surut teridentikasi sebagai bentuk pengaruh gravitasi bulan dan matahari serta 

gaya sentrifugal bumi secara langsung terhadap pergerakan air laut. Adapun tipe pasang surut 

biasanya dipengaruhi oleh faktor lokalitas laut secara khusus, sehingga membedakan karakter 

pasang surut antara satu tempat dengan tempat yang lain. 

a. Jenis Pasang Surut Air Laut 

1. Pasang purnama (spring tide) adalah pasang yang terjadi ketika bumi, bulan dan 

matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi 

yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang surut purnama ini 

terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama (konjungsi dan oposisi). 

2. Pasang perbani (neap tide) adalah pasang yang terjadi ketika bumi, bulan dan matahari 

membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah 

dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani ini terjadi pasa saat bulan 1/4 dan 

3/4. 

 



 

 

b. Tipe Pasang Surut Air Laut 

Tipe pasut ditentukan oleh frekuensi air pasang dan surut setiap harinya. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan respon setiap lokasi terhadap gaya pembangkit pasang surut. Sehingga 

terjadi tipe pasut yang berlainan di sepanjang pesisir. 

Ada empat tipe pasut sebagai klasifikasinya, yaitu: 

1. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide) yaitu bila dalam sehari terjadi satu satu kali 

pasang dan satu kali surut. Biasanya terjadi di laut sekitar katulistiwa. Periode pasang 

surut adalah 24 jam 50 menit. 

2. Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide) yaitu bila dalam sehari terjadi dua kali 

pasang dan dua kali surut yang hampir sama tingginya. 

3. Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide Prevailing Diurnal) 

merupakan pasut yang tiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut tetapi 

terkadang dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi 

dan waktu. 

4. Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide Prevailing Semi Diurnal) 

merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari tetapi 

terkadang terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu 

yang berbeda. 

Teori Pasang Surut Air Laut 

Menurut teori lama, naik turunnya permukaan laut (sea level) yang teratur disebabkan oleh 

gravitasi benda-benda langit terutama bulan dan matahari. Posisi benda-benda langit tersebut 

selalu berubah secara teratur terhadap bumi, sehingga besarnya kisaran pasang surut juga 

berubah secara teratur mengikuti perubahan tersebut. Namun, tampaknya teori ini belum mampu 

menjawab pertanyaan tentang Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pasang surut secara 

komprehensif, karena kenyataan yang ada sering tidak sesuai dengan teori ini. Dengan alasan 

inilah kemudian muncul teori baru yang melengkapi teori lama. Teori baru menyatakan bahwa 

yang mempengaruhi dinamika pasang surut air laut -selain gravitasi bulan dan matahari- adalah 

keadaan laut secara lokal. Meliputi kedalaman, luas, dan gesekan laut. Teori baru ini juga 

menyertakan rotasi bumi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pasang surut air 

laut. 

a. Teori Kesetimbangan (Equilibrium Theory) 

Teori kesetimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton185 (1642-1727). Teori 

ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori diasumsikan pada bumi ideal 

berbentuk bulat sempurna yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan distribusi 

massa yang seragam dan pengabaian terhadap pengaruh kelembaman (Inertia). 

Kesetimbangan juga diasumsikan dengan kedalaman laut dan densitas yang sama antara naik 



 

 

dan turunnya elevasi permukaan laut yang sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut 

(Tide Generating Force) yaitu Resultante gaya gravitasi bulan matahari dan gaya sentrifugal 

bumi. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan, dan 

matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air 

rendah pada dua lokasi.  

Pembangkit pasang surut sendiri dijelaskannya dengan teori gravitasi universal, yang 

menyatakan bahwa pada sistem dua massa m1 dan m2 akan terjadi gaya tarik menarik sebesar 

F di antara keduanya yang besarnya sebanding dengan perkalian massanya dan berbanding 

terbalik dengan kuadrat jaraknya.  

Menurut teori kesetimbangan, untuk memahami gaya pembangkit pasang surut perlu 

dilakukan pendekatan dengan pemisahan pergerakan sistem bumi-bulan-matahari menjadi 2 

sistem, yaitu sistem bumi-bulan dan sistem bumi-matahari. 

1) Sistem Bumi-Bulan 

Pada sistem bumi-bulan, gaya-gaya pembangkit pasang surut adalah resultan189 gaya-

gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut, yaitu: gaya sentrifugal sistem bumi-

bulan (FS) dan gaya gravitasi bulan (FB). FS bekerja dalam persekutuan pusat bumi-bulan 

yang titik massanya terletak sekitar 3-4 jari-jari bumi dari titik pusat bumi. FS bekerja 

dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik di permukaan bumi dengan arah yang 

selalu menjauhi bulan dan garis yang sejajar dengan garis yang menghubungkan pusat 

bumi dan bulan. Besar FB tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel air di 

permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultant FS dan FB menghasilkan gaya 

pembangkit pasang surut di sekujur permukaan bumi. Pada titik P yang lokasinya 

terdekat dengan bulan dan segaris dengan sumbu bumi-bulan, gaya gravitasi bulan yang 

bekerja pada titik pengamat tersebut lebih besar dibanding dengan gaya sentrifugalnya 

(FB > FS). Di titik P badan air tertarik menjauhi bumi ke arah bulan. Seiring dengan 

menjauhnya lokasi titik pengamat terhadap bulan, gaya gravitasi yang bekerja pada titik-

titik di permukaan bumi pun akan semakin mengecil. Di titik P’ gaya sentrifugal lebih 

dominan dibanding gaya gravitasi bulan (FB < FS), sehingga badan air tertarik menjauhi 

bumi pada arah menjauhi bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENGGUNAKAN DAFTAR PASANG SURUT 

 

1. Standar Kompetensi  

Menggunakan Daftar Pasang Surut 

2. Kompetensi Dasar 

Menggunakan Daftar Arus Pasang Surut 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami fungsi daftar pasang surut secara tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan daftar pasang surut untuk kepentingan keselamatan 

pelayaran. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Air pada bagian ujung pantai yang berbatasan dengan lautan tidak pernah diam pada suatu 

ketinggian yang tidak tetap, tetapi selalu bergerak naik dan turun sesuai dengan siklus pasang. 

Peristiwa ini disebabkan karena rotasiyang menyebabkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi bumi 

dan bulan. 

Permukaan air laut perlahan-lahan naik sampai pada ketinggian maksimum yang dinamakan 

pasang tinggi (high water), setelah itu kemudian turun sampai pada suatu ketinggian minimum 

yang disebut (low water). Pasang yang mempunyai tinggi maksimum dikenal dengan nama 

spring tide yang terjadi pada waktu bulan baru (new moon)dan bulan full (full moon), 

sedangkan yang mempunyai tinggi minimum disebut neap tide terjadi pada waktu perempatan 

bulan pertama dan perempatan bulan ketiga. 

 

 Bulan 

 Bumi 

 Air pasang 

 Gaya sentrifugal bumi 

 Air surut 

   Gambar proses terjadinya pasang surut 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Matahari 

  

      Bulan 

 

 Bumi 

 Gaya gravitasi Matahari 

 

Gaya gravitasi bulan 

 

 Gambar terjadinya Pasang Tertinggi ( Spring Tide ) 

 Bulan 

 

 

 Bumi 

 

 Gaya Gravitasi bulan 

 

 Gaya Gravitasi Matahari 

 

 

 

 

  Matahari 

 Gambar terjadinya Pasang Terendah (  Tides ) 

Mempelajari daftar pasang surut sangat diperlukan dalam membantu pelayaran bagi kapal-kapal 

dalam melakukan olah gerak pada saat memasuki selat, dermaga dan berlabuh jangkar. Pada 

daftar pasang surut, kondisi pasang tertinggi ditandai dengan angka tertinggi yang terdapat tanda 

bintang di bagian kanan atas, sedangkan surut terendah di tandai dengan angka terkecil dengan 

lambang bintang di bagian atas kanan. Selain itu daftar pasang surut juga sangat berguna bagi 

dunia perhubungan dalam merencanakan pembangunan sebuah dermaga. 



 

 

Di setiap daerah pendangkalan akan dipasang marka-marka laut yang dapat terlihat baik tanda 

suar maupun tanda berupa sosok benda yang mudah terlihat, hal ini dimaksudkan untuk 

memperlihatkan daerah-daerah yang terlarang untuk dilayari oleh kapal-kapal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENGIDENTIFIKASI GELOMBANG 

 

1. Standar Kompetensi  

Mengukur Tinggi Gelombang 

2. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi Gelombang 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang secara 

tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan skala Beaufort secara tepat. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Gelombang merupakan ayunan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada lapisan permukaan 

laut dan jarang dalam keadaan diam sama sekali. Bagian-bagian dari gelombang : 

Gambar  : 

                                              d      

                        a                     

 

                                c 

  

 

 b 

Keterangan :  

a = Crest, ( merupakan puncak gelombang ) 

b =Trough, (merupakan lembah gelombang )  

c = Wave height, ( jarak vertikal antara crest dan trough ) 

d = Wave length, ( panjang gelombang, yaitu jarak berturut-turut antara 2 buah crest atau 

trough 

e = Wave period, ( periode gelombang, yaitu waktu yang dibutuhkan crest untuk kembali 

pada titik semula secara berturut-turut 

f = Wave steepness, ( Kemiringan gelombang, yaitu perbandingan antara panjang 

gelombang dengan perbandingan gelombang ). 



 

 

Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Sifat-sifat 

gelombang paling tidak dipengaruhi oleh tiga bentuk angin yaitu  : 

1. Kecepatan angin, Umumnya makin kencang angin yang bertiup makin besar gelombang yang 

terbentuk dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang 

besar. Tetapi gelombang yang terbentuk dengan cara ini puncaknya kurang curam jika 

dibandingkan dengan yang dibangkitkan oleh angin yang berkecepatan lebih lemah. 

2. Waktu di mana angin sedang bertiup. Tinggi, kecepatan dan panjang gelombang seluruhnya 

cenderung untuk meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit 

gelombang mulai bergerak bertiup. 

3. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup (fetch), Gelombang yang terbentuk di 

danau dimana fetch-nya kecil, biasanya mempunyai panjang gelombang hanya beberapa 

centimeter, sedangkan yang dilautan bebas di mana fecth-nya kemungkinan lebih besar, 

sering mempunyai panjang gelombang sampai beberapa ratus meter. 

Menurut sebabnya gelombang di samudera ada 2 macam gerak yaitu  : 

a. Gelombang karena angin 

Biasanya gelombang terjadi karena gesekan angin di permukaan laut, maka arahnya pun 

sesuai dengan arah angin. Tinggi dan besarnya gelombang sangat ditentukan oleh kencang 

tidaknya angin. Angin yang kencang dapat menimbulkan gelombang-gelombang setinggi 7 

meter. Jika gelombang sampai pada pantai yang landai terjadi empasan dan pecahlah 

gelombang tersebut. 

b. Gelombang karena gempa laut 

Di dasar laut sering terjadi dislokasi dan letusan gunung berapi yang menimbulkan gempa 

laut. Dapat juga menimbulkan gelombang yang sangat besar, sampai setinggi 30 m, dan 

dapat masuk jauh ke darat 

Di lautan para pelaut atau nelayan mempergunakan satu daftar skala gelombang yang dikenal 

dengan nama Beaufort scale yang memberikan keterangan mengenai kondisi gelombang di lautan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DAFTAR SKALA BEAUFORT 

No 
beaufort 

Kec angin 
(Km/jam) 

Tinggi gelom 
(m) 

Gambaran umum 
angin 

Kondisi laut 

0 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

 
5 

 
 

 
6 

 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 

9 
 

 
10 

 
 
 

11 
 
 
 

12 

Kurang dari 1 
 

2 – 5 
 
 

6-11 
 
 

12-20 
 
 

21-29 
 
 
 

30 – 39 
 
 
 

40 – 50 
 
 

51 – 61 
 
 
 
 

62 – 74 
 
 

75 – 87 
 
 

88 – 101 
 
 
 

102 – 120 
 
 
 

Lebih dr 121 
 

 

0 
 

0.15 
 
 

0.30 
 
 

0.60 
 
 

1.60 
 
 

 
3.10 

 
 

 
4.70 

 
 

6.20 
 
 
 
 

7.80 
 
 

9.30 
 

 
10.80 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

Tenang 
 

Udara cerah 
 
 

Angin sepoi-sepoi 
 
 

Angin pelan 
 
 

Angin sedang 
 
 

 
Angin sedang 

 
 

 
Angin kuat 

 
 

Angin kencang 
 
 
 
 

Angin kencang 
sekali 

 
Angin ribut 

 
 
Angin ribut 

 
 
 

Badai 
 
 
 

Topan  
 
 

Permukaan laut seperti kaca 
 

Gelombang kecil tanpa buih 
pada puncak gelombang 

 
Gelombang pendek, puncak 
gelombang mulai pecah 

 
Bui nampak seperti cahaya 
tetapi belum berwarna putih 

 
Gelombang lebih panjang 
dengan banyak daerah berwarna 
putih 

 
Gelombang nampak jelas dan 
nyata, buih nampak berwarna 
putih 

 
Bentuk gelombang panjang, buih 
berwarna putih dimana-mana 

 
Gelombang laut mulai banyak, 
dengan perkembangan buih oleh 
angin berlapis-lapis 

 
 

Gelombang tinggi dan puncak 
gelombang bertambah tinggi 

 
Buih gelombang mulai 
beterbangan 

 
Gelombang tinggi dengan 
puncak gelombang 
menggantung sangat panjang 

 
Gelombang tinggi; lembah 
gelombang menghalangi 
penglihatan pelayaran 

 
Laut tertutup oleh buih yang 
berlapis-lapis; udara berisi 
semburan air 

 

Skala ini diciptakan oleh Sir Francis Beaufort, seorang ahli meteorologi dan laksamana bangsa 

Inggris pada tahun 1805. 



 

 

Letak georafis bumi serta pemanasan oleh Matahari merupakan penyebab utama dari terjadinya 

arus. Akibat radiasi yang tidak merata sehingga menyebabkan perbedaan tekanan udara di 

berbagai tempat, berhembusnya angin di laut akan menyebabkan terbawanya air permukaan yang 

disebut arus angin. 

Selain itu akibat radiasi yang tidak merata akan menyebabkan perbedaan temperatur laut yang 

berbeda, akibatnya salinitas dan densitas air laut menjadi berbeda. Perbedaan salinitas ini akan 

menyebabkan arus thermocline. 

Akibat rotasi bumi dan gaya gravitasi bumi juga dapat menimbulkan arus yang disebut arus 

pasang surut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENGUKUR TINGGI GELOMBANG 

 

1. Standar Kompetensi  

Mengukur Tinggi Gelombang 

2. Kompetensi Dasar 

Melakukan Pengukuran Tinggi Gelombang 

3. Tujuan Pembelajaran  

a. Siswa dapat memahami prosedur pengukuran tinggi gelombang secara tepat. 

b. Siswa dapat menggunakan prosedur pengukuran tinggi gelombang secara tepat. 

 

MATERI BAHAN AJAR 

Gelombang merupakan ayunan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada lapisan permukaan 

laut dan jarang dalam keadaan diam sama sekali. Bagian-bagian dari gelombang : 

Gambar  : 

                                              d      

                        a                     

 

                                c 

  

 

 b 

Keterangan :  

a = Crest, ( merupakan puncak gelombang ) 

b =Trough, (merupakan lembah gelombang )  

c = Wave height, ( jarak vertikal antara crest dan trough ) 

d = Wave length, ( panjang gelombang, yaitu jarak berturut-turut antara 2 buah crest atau 

trough 

e = Wave period, ( periode gelombang, yaitu waktu yang dibutuhkan crest untuk kembali 

pada titik semula secara berturut-turut 

f = Wave steepness, ( Kemiringan gelombang, yaitu perbandingan antara panjang 

gelombang dengan perbandingan gelombang ). 



 

 

Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama gelombang. Sifat-sifat 

gelombang paling tidak dipengaruhi oleh tiga bentuk angin yaitu  : 

4. Kecepatan angin, Umumnya makin kencang angin yang bertiup makin besar gelombang yang 

terbentuk dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang 

besar. Tetapi gelombang yang terbentuk dengan cara ini puncaknya kurang curam jika 

dibandingkan dengan yang dibangkitkan oleh angin yang berkecepatan lebih lemah. 

5. Waktu di mana angin sedang bertiup. Tinggi, kecepatan dan panjang gelombang seluruhnya 

cenderung untuk meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit 

gelombang mulai bergerak bertiup. 

6. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup (fetch), Gelombang yang terbentuk di 

danau dimana fetch-nya kecil, biasanya mempunyai panjang gelombang hanya beberapa 

centimeter, sedangkan yang dilautan bebas di mana fecth-nya kemungkinan lebih besar, 

sering mempunyai panjang gelombang sampai beberapa ratus meter. 

Menurut sebabnya gelombang di samudera ada 2 macam gerak yaitu  : 

c. Gelombang karena angin 

Biasanya gelombang terjadi karena gesekan angin di permukaan laut, maka arahnya pun 

sesuai dengan arah angin. Tinggi dan besarnya gelombang sangat ditentukan oleh kencang 

tidaknya angin. Angin yang kencang dapat menimbulkan gelombang-gelombang setinggi 7 

meter. Jika gelombang sampai pada pantai yang landai terjadi empasan dan pecahlah 

gelombang tersebut. 

d. Gelombang karena gempa laut 

Di dasar laut sering terjadi dislokasi dan letusan gunung berapi yang menimbulkan gempa 

laut. Dapat juga menimbulkan gelombang yang sangat besar, sampai setinggi 30 m, dan 

dapat masuk jauh ke darat 

Di lautan para pelaut atau nelayan mempergunakan satu daftar skala gelombang yang dikenal 

dengan nama Beaufort scale yang memberikan keterangan mengenai kondisi gelombang di lautan. 

Beberapa macam gerakan air laut : 

1. Ombak-ombak, gelombang-gelombang dan alun, 

2. Arus-arus laut, dan 

3. Gerakan Pasang Surut 

Ombak-ombak, gelombang-gelombang dan alun 

Ombak-ombak di permukaan laut pada umumnya terjadi karena adanya tiupan angin di atau 

permukaan laut yang bersangkutan. Makin besar kecepatan angin, maka makin tinggilah ombak-

ombak yang ditimbulkannya. Pada lukisan dibawah ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

d = arah gerak puncak-puncak gelombang 

P = sebuah gabus yang terapung-apung diatas air. 



 

 

Setelah gabus melewati sebuah puncak gelombang, maka gerakan gabus P secara berturut-turut 

adalah sebagai berikut : P1 , P2 , P3 , P4 , P5 , dst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Ombak, gelombang dan alun 

 

Tinggi Gelombang 

Tinggi gelombang adalah jarak tegak lurus antara puncak gelombang dengan lembah gelombang. 

Panjang Gelombang 

Panjang gelombang adalah jarak horisontal antara dua buah puncak gelombang berturut-turut. 

 

Kecepatan Gelombang 

Kecepatan gelombang adalah kecepatan gerak dari pada puncak-puncak gelombang 

Periode Gelombang 

Periode gelombang adalah jangka waktu yang dibutuhkan sebuah puncak gelombang untuk 

menempuh jarak yang sama dengan panjang gelombang. 

Arah Gelombang 

Arah gelombang adalah arah kemana gelombang tersebut bergerak. 

Hubungan antara panjang gelombang (L), dengan periode gelombang (P), dan kecepatan 

gelombang (v), adalah sebagai berikut : (lihat gambar dibawah ini). 

L = P x v 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Menghitung panjang gelombang 

Keterangan gambar : 

T : puncak gelombang 

D : lembah gelombang 

L : panjang gelombang 

h : tinggi gelombang 

Cara mengukur Tinggi gelombang 

Sering kali tinggi gelombang diperkirakan lebih tinggi dari pada tinggi gelombang yang 

sebenarnya. Hal ini disebabkan karena penilik diatas kapal menganggap deck kapal sebagai bidang 

horizon. (lihat gambar) 

 

 

 

 

 

 

Gambar Cara mengukur tinggi gelombang 

 

Penjelasan gambar : 

T : puncak gelombang 

D : lembah gelombang 

h : tinggi gelombang yang sebenarnya 

H : tinggi gelombang yang diperkirakan/dirasakan penilik diatas kapal 

Cara mengukur tinggi gelombang yang benar adalah sebagai berikut : 

T : puncak gelombang 

D : Lembah gelombang 

P : Seorang penilik diatas kapal 
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Gambar Cara mengukur/memperkirakan tinggi gelombang yang benar 

Untuk mengetahui tinggi gelombang yang sebenarnya, maka penilik yang bersangkutan memilih 

tempat sedemikian tinggi diatas kapal, sehingga pada saat kapal yang bersangkutan tiba tepat 

disebuah lembah gelombang, penilik P melihat dua buah puncak gelombang dalam arah garis tepi 

langit. Dengan demikian, maka tinggi gelombang adalah sama dengan jarak tegak lurus antara 

mata penilik P dengan garis dibadan kapal. 

Cara mengukur panjang gelombang 

1. Apabila panjang gelombang lebih pendek dari pada panjang kapal, maka pengukuran panjang 

gelombang dapat dilakukan secara langsung. 

2. Apabila panjang kapal lebih pendek dari pada panjang gelombang, maka pengukuran panjang 

gelombang tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus menggunakan rumus : L 

= P x v 

Macam-macam gelombang 

1. Sea Wave = Wind Wave = Ombak 

Ombak adalah gelombang yang terjadi di permukaan laut yang disebabkan langsung oleh 

tiupan angin. 

2. Awell Wave = Alun 

Alun adalah gelombang dipermukaan laut yang masih berlangsung meskipun pengaruh tiupan 

angin sudah tidak ada. 

3. Gelombang Tsunami 

Adalah gelombang permukaan laut yang disebabkan oleh gempa bumi pada dasar laut. 

4. Gelombang Pasang Surut 

Adalah gelombang di permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

Arah tepi langit T 
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Gambar Gelombang 

Bentuk gelombang yang lagi masih dalam 

pengaruh Angin / ombak 

 

Bentuk gelombang yang tidak dalam 

pengaruh angin 

 

Arus Laut 

Arus laut dapat disebabkan oleh dua faktor, ialah : 

1. Angin tetap, ialah angin yang bertiup terus menerus sepanjang tahun atau sepanjang waktu 

tertentu tanpa berubah-ubah arah, misaknya angin pasat, angin barat tetap dan angin muson, 

2. Perbedaan tekanan air laut. 

Arus laut yang disebabkan karena pengaruh angin disebut sebagai arus desakan angin, 

sedang arus laut yang disebabkan karena pengaruh perbedaan tekanan air laut disebut 

sebagai erus gradien. 
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