
 

 

 

Edit
       

tor : Nur A
       Sisca F

 MO
KL
 
 

Disus

TIM P
Prof.Dr
Prof.Dr
Dr.Ir.Ro
Ir.Didik
Ir.Nur E
Ir.Ninu
Nur Az
 
 
 

 
 

 
zizah, SP.M
Fajriani, SP

ODU
LIM
un oleh :

ENGAJA
r.Ir.Ariffin, 
r.Ir.Syamsu
oedy Sulis
k Haryono,
Edy Sumin
k Herlina, 

zizah, SP.M

JU

MP
P. MP 

UL PR
MAT

  

AR KLIMA
MS 
ul Bahri, M

stiono, MS
 MS 

narti, MS 
MS 

MP 

URUSAN

RAKT
TOL

ATOLOGI:

MS 

N BUDI
FA

UNIVE
Valued A

E

TIKU
LOG

: 

IDAYA P
AKULTAS
ERSITAS

Acer Custome
Ace

Editor : Nur A

M 
GI 

 PERTAN
S PERTA
S BRAW

MA

2
er 
er 
Az 

NIAN 
ANIAN 
WIJAYA 
ALANG 

2010  



 
 

MODUL PRAKTIKUM 

KLIMATOLOGI  
 

OLEH: 

TIM PENGAJAR KLIMATOLOGI 

Prof.Dr.Ir.Ariffin, MS 
Prof.Dr.Ir.Syamsul Bahri, MS 
Dr.Ir.Roedy Sulistiono, MS 

Ir.Didik Haryono, MS 
Ir.Nur Edy Suminarti, MS 

Ir.Ninuk Herlina, MS 
Nur Azizah, SP.MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2010 
 

NAMA   :……………………………………………………… 

NIM   :…………………………………………………….... 

JURUSAN/PS  :……………………………………………………… 

FAKULTAS  :……………………………………………………… 

ASISTEN  :……………………………………………………… 



 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya  

sehingga modul praktikum Klimatologi ini dapat disusun. 

Buku ini merupakan revisi dari buku petunjuk praktikum Dasar Klimatologi 

sebelumnya.  Revisi ini perlu dilakukan mengingat adanya perubahan kurikulum 

baru di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  Materi yang disajikan 

tidak hanya membahas dasar-dasar pengamatan unsur-unsur cuaca dan 

pengenalan serta pemakaian alat-alat pengamat cuaca, tetapi juga dilengkapi 

dengan pembahasan pendekatan klimatologi pada dunia pertanian.  Buku ini wajib 

dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Klimatologi. 

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih belum sempurna, oleh 

karena itu kami mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak  

untuk perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang 

membutuhkan. 

 

 

 

 

Malang,    Maret 2010 

 

 

                                                                                                             Tim Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR ISI 
 

 KATA PENGANTAR 

 DAFTAR ISI 

 DAFTAR TABEL 

 DAFTAR GAMBAR 

I. PENDAHULUAN……………………………………………………………….. 1

II. UNSUR-UNSUR CUACA…………………………………………………...... 7

 1) Radiasi Matahari………………………………………………………….. 7

 2) Suhu Udara dan Suhu Tanah………………………………………….... 16

 3) Kelembaban……………………………………………………………...... 27

 4) Evaporasi………………………………………………………………….. 37

 5) Curah hujan……………………………………………………………….. 46

 6) TekananUdara…………………………………………………………….. 53

 7) Angin……………………………………………………………………….. 58

 8) Awan……………………………………………………………………….. 67

III. ANALISIS INTERPRETASI DATA CUACA………………………………… 77

IV. PENGARUH  CUACA/IKLIM TERHADAP TANAMAN…………………… 85

V. NERACA AIR UMUM DAN NERACA AIR LAHAN………………………… 93

VI. PEWILAYAHAN AGROKLIMAT…………………………………………….. 99

 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………… 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR TABEL 
 

                                                                                                           Halaman 

Tabel 1.  Spektrum PAR dan warna………………………………………… 8 

Tabel 2.  Daftar RH (dalam %) untuk psikrometer sangkar....................... 32 

Tabel 3.  Skala Beaufort……………………………………………………… 62 

Tabel 4.  Keadaan Awan……………………………………………………… 73 

Tabel 5. Data hasil pengamatan intensitas radiasi matahari (cal.cm-2) 
dan suhu udara (0C)………………………………………………… 

 

78 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DAFTAR GAMBAR 

      Halaman 

Gambar 1.   Sunshine Recorder Type Cambell Stokes…………………… 9 

Gambar 2.   Bentuk-bentuk kertas pias type Campbell Stokes…………… 10 

Gambar 3.   Silicon cell Solarimeter........................................................... 11 

Gambar 4.   Sangkar cuaca………………………………………………….. 18 

Gambar 5.   Thermometer Max-Min type Six Bellini………………………. 19 

Gambar 6.   Thermohygrograph................................................................. 31 

Gambar 7.   Atmometer tipe piche evaporimeter………………………….. 38 

Gambar 8.   Evaporimeter Kancah Klas A (Pan Evaporimeter)................. 40 

Gambar 9.   Penakar hujan ombrometer.................................................... 48 

Gambar 10. Ombrograf type Hattory.......................................................... 49 

Gambar 11. Barometer logam “Aneroid”.................................................... 54 

Gambar 12. Contoh kekuatan angin ......................................................... 58 

Gambar 13. Wind vane………………………………………………………... 60 

Gambar 14. Arah mata angin………………………………………………… 60 

Gambar 15. Anemometer……………………………………………………. 61 

Gambar 16. Awan Cumulus………………………………………………….. 67 

Gambar 17. Awan Stratus…………………………………………………….. 68 

Gambar 18. Awan Cirrus……………………………………………………… 68 

Gambar 19. Awan Cirrostratus………………………………………………. 69 

Gambar 20. Awan Cirrocumulus……………………………………………... 69 

Gambar 21. Awan altostratus………………………………………………… 70 

Gambar 22. Awan Altocumulus………………………………………………. 70 

Gambar 23. Awan Stratocumulus…………………………………………… 71 

Gambar 24. Awan Nimbustratus……………………………………………... 71 

Gambar 25. Awan Cumolo nimbus............................................................ 72 

Gambar 26. Pembagian kuadran dari luasan langit................................... 72 

Gambar 27. Bagan neraca air………………………………………………… 94 
 
 



 
 

Modul Praktikum Klimatologi 1 

 

I. PENDAHULUAN 
 
 

Klimatologi (disebut juga ilmu iklim) ialah ilmu yang mempelajari keadaan 

rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. 

Cuaca merupakan keadaan fisik atmosfer pada suatu saat dan tempat tertentu 

dalam jangka pendek.  Cuaca rata-rata dengan jangka waktu yang lebih lama dikenal 

sebagai iklim. Klimatologi Pertanian (Agroklimatologi) ialah cabang ilmu iklim atau 

cuaca terapan yang mempelajari tentang hubungan antara proses-proses fisik di 

atmosfer (unsur-unsur cuaca) dan proses produksi pertanian. Tercakup di dalamnya 

antara lain hubungan antara faktor iklim dan produksi tanaman.  Sasaran  yang 

hendak dicapai oleh klimtologi pertanian ialah untuk memahami dan mengkaji 

proses-proses yang yang terjadi pada perubahan lingkungan fisik di sekitar 

organisme pertanian akibat perkembangan organisme tersebut serta dampak 

perubahannya bagi organisme itu sendiri.   

Unsur-unsur cuaca yang diamati dalam klimatologi pertanian meliputi: radiasi 

matahari, suhu, kelembaban nisbi udara, tekanan udara, evaporasi, curah hujan, 

angin, dan awan.  Sedangkan unsur organisme pertanian yang diamati tergantung 

pada tujuan penelitian pertanian seperti: fase pertumbuhan tanaman, produksi 

tanaman, serangan hama dan penyakit tanaman, dan lain-lain. 

Koordinasi dan komunikasi mengenai kegiatan klimatologi secara 

internasional dibawah suatu badan PBB yaitu “World Meteorological Organization” 

yang berpusat di Genewa, Swiss. Organisasi ini dibentuk untuk pengembangan dan 

keseragaman dalam penyelenggaraan pengamatan cuaca dan iklim.  Sedangkan  

koordinasi meteorologi di Indonesia diatur oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, 

Jakarta yang menentukan waktu pengamatan menurut waktu matahari.  Dasar 

pengamatan cuaca dan iklim internasional antara lain : 

1. Keseragaman satuan tiap-tiap unsur 

2. Penggunaan alat-alat pengukur yang mampu menghasilkan data kuantitatif teliti 

dengan ketelitian yang sama 

3. Penyusunan jaringan stasiun pengamatan dalam jumlah optimum. 

4. Disiplin yang seragam dalam cara pengamatan. 
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STASIUN KLIMATOLOGI PERTANIAN 

Stasiun klimatologi pertanian merupakan stasiun meteorologi pertanian yang 

mampu menyelenggarakan pengamatan cuaca dan biologi dalam jangka waktu yang 

panjang dan teratur.  Penempatan stasiun klimatologi harus ada pada setiap titik 

jaringan pengamatan internasional secara mantap, minimal dalam jangka waktu 10 

tahun tidak boleh dipindahkan.  Oleh karena itu dalam penentuan lokasinya harus 

tepat, yaitu lokasi yang mewakili lingkungan alam yang tidak mudah berubah, 

sehingga data yang diperoleh dapat terjamin. 

Stasiun klimatologi pertanian hendaknya dapat mengukur atau menaksir 

hubungan alamiah antara iklim, tanah, air dan tanaman. Tingkat ketelitian tergantung 

pada tujuan pengukuran data, segi teknik, dan seberapa jauh kemungkinan 

pelaksanaan pengumpulan data dapat dicapai. Kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi  agar dapat menghasilkan data yang benar ialah : 

1. Letak stasiun harus mewakili hubungan alamiah dari: iklim, tanah, air, tanaman di 

daerah luas sehingga data yang diperoleh dapat memenuhi sasaran  

2. Masing-masing alat menghasilkan data yang benar, tidak rusak dan mudah 

dirawat. 

3. Pembacaan skala dan perekaman data mudah dilaksanakan. 

4. Tersedia cukup tenaga pengamat, terlatih baik dan bertempat tinggal di dekat 

stasiun untuk menjamin pengawasan terhadap stasiun dan kelancaran 

pengamatan. 

A. PENEMPATAN STASIUN  
Pengaruh iklim terhadap tanaman dapat diamati baik bila letak stasiun dapat 

mewakili hubungan alamiah antara iklim dengan tanah, air dan tanaman di suatu 

daerah pertanian yang. Tempat yang mempunyai iklim berbeda-beda dalam jarak 

pendek karena faktor lingkungan yang bersifat khusus seperti: rawa, bukit, danau, 

dan kota, sedapat mungkin tidak dipilih untuk lokasi stasiun.  Namun apabila 

dibutuhkan, di tempat-tempat tersebut dapat didirikan stasiun tambahan atau stasiun 

khusus untuk pengumpulan data cuaca lokal sebagai pelengkap stasiun utama. 

Beberapa faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi perubahan iklim 

antara lain:  

1. Vegetasi : perpindahan dari daerah kering ke daerah yang mendapat pengairan 

ditandai oleh turunnya suhu, kelembaban naik dan penguapan berkurang. Bila 
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daerah sekelilingnya kering angin yang bertiup ke arah dalam dapat 

menimbulkan efek Oase (oasis effect). 

2. Tinggi tempat : perbedaan ketinggian tempat yang cukup besar berpengaruh 

terhadap presipitasi, suhu minimum, kecepatan dan arah angin.  

3. Distribusi darat-laut : keadaan iklim daerah pantai hingga jarak dua kilometer dari 

laut sangat bervariasi. Pada jarak 10-15 km perbedaan iklim terjadi secara 

bertahap. 

4. Gunung : pengaruh angin gunung dapat terasa sampai sejauh kira-kira 50 kali 

ketinggian gunung. Angin lembab yang bergerak hanya berpengaruh di dalam 

daerah yang sempit. 

5. Perlakuan dan aktivitas manusia: Berbagai perlakuan dan aktivitas manusia 

merubah keadaan iklim lingkungan alamiah, seperti :gedung, jalan beraspal, 

kepadatan penduduk, pembakaran secara intensif oleh dapur dan mesin-mesin, 

lalu lintas, dan berbagai aktivitas manusia merubah keadaan iklim.  

Selain itu, stasiun cuaca tidak boleh terlalu dekat dengan letak suatu lereng 

terjal atau berada didalam daerah lembah. Daerah tekanan rendah harus 

dihindarkan karena suhu di daerah tersebut seringkali terlalu tinggi pada waktu siang 

hari dan rendah pada saat malam hari. 

B. TATA LETAK SEBUAH STASIUN KLIMATOLOGI PERTANIAN 
Sebuah stasiun klimatologi pertanian memerlukan sebidang tanah yang 

cukup luas dan terbuka, terdiri atas taman alat dan daerah terbuka. Ukuran luas 

yang diperlukan tergantung pada jumlah alat dan persyaratan karakteristik masing-

masing alat pengukur. 

Taman Alat  
Taman alat ialah sebidang tanah, tempat alat-alat pengukur unsur cuaca 

dipasang. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk pembuatan taman alat ialah: 

1. Berada di permukaan tanah datar, rata dan sepenuhnya tertutup rumput pendek 

yang terpelihara dengan baik. Taman alat hendaknya tidak diletakkan di atas 

permukaan berbatu atau berpasir. 

2. Diletakkan di tengah-tengah daerah terbuka, jauh dari pepohonan dan gedung 

3. Cukup luas dan masing-masing alat tersusun dengan baik, sehingga tidak saling 

menghalangi. 

4. Diberi pagar kawat setinggi kira-kira 1 – 2 meter. 

5. Pintu masuk disebelah utara atau selatan dan terkunci baik 
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Luas taman alat tergantung jumlah dan macam alat. Menurut WMO untuk 

pemasangan alat yang terdiri dari pengukur suhu udara dan kelembaban udara saja, 

memerlukan sebidang tanah berukuran paling sempit yaitu 9 x 6 meter. Adapun 

untuk sebuah stasiun klimatologi pertanian yang lengkap menurut Dooronbas (1976), 

dibutuhkan daerah terbuka yang berukuran paling sempit 10 x 10 meter.  

Stasiun klimatologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, mempunyai 

taman alat  dengan susunan alat sebagai berikut: 

1. Sangkar cuaca(Stevenson screen), di dalamnya ditempatkan: thermohigrograph, 

thermometer max-min, thermometer bola basah-bola kering, hygrometer, piche 

evaporimeter, dan barometer. 

2. Sunshine recorder Campbell Stokes  

3. Silicon Cell Solari meter   

4. Ombrograph 

5. Ombrometer 

6. Anemometer 

7. Penunjuk arah angin (wind vane) 

8. Panci evaporimeter kelas A (Pan evaporimeter) 

9. Thermometer tanah dengan kedalaman : 0, 10, 20, 30, 50, dan 100 cm 

10. Thermometer suhu mikro dengan ketinggian : 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 

175, dan 200 cm 

11. Tempat persediaan alat dan pias 

Daerah Terbuka 
Daerah terbuka ialah sebidang tanah di sekeliling taman alat, yang di  

dalamnya tidak terdapat suatu penghalang yang dapat mengganggu bekerjanya alat 

pengukur cuaca baik yang bersifat temporer maupun permanen. Daerah terbuka 

diperlukan agar hasil pengukuran dalam taman alat dapat mewakili keadaan iklim 

daerah sekitar dengan jangkauan yang lebih luas.  Oleh karena itu pengaruh iklim 

lokal harus ditiadakan.  

Beberapa pengaruh lokal yang sering terjadi, antara lain : 

1. Turbulensi  

Turbulensi akan terjadi apabila taman alat terlalu dekat dengan bangunan, 

pepohonan, tebing terjal dan penghalang yang lain. Semakin rapat letak 

penghalang dengan taman alat, turbulensi semakin meningkat. Gejala ini sangat 

mengganggu pengukuran suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan dan 
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penguapan. Dengan demikian, sebagai contoh untuk menghindari turbulensi 

maka penempatan penakar hujan memerlukan daerah terbuka dengan jarak 

antara penghalang dan alat > 4 kali tinggi penghalang, anemometer dipasang 

setinggi 2 meter diatas permukaan tanah memerlukan daerah terbuka dengan 

jarak antara penghalang dan alat > 10 kali tinggi penghalang. 

2. Efek Oase (Oase effect) 

Stasiun cuaca yang dikelilingi oleh daerah berudara kering dan bersuhu tinggi, 

maka tiupan angin yang berhembus ke dalam taman alat menimbulkan adveksi 

yang disebut efek oase. Akibatnya dapat menimbulkan penyimpangan pada 

pengukuran suhu dan penguapan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan 

dengan cara menanami daerah terbuka dengan rumput atau jenis tanaman 

pendek hingga seluruh permukaan tanah tertutup.  

3. Naungan  

Beberapa alat tertentu membutuhkan pengaruh cahaya matahari langsung 

berada di atas horizon dalam peredarannya setiap tahun. Alat pengukur lama 

penyinaran matahari mendapat cahaya langsung selama berada 30 di atas 

horizon. Radiometer memerlukan ruang terbuka 50 diatas horizon.  Namun 

apabila terpaksa, kedua alat tersebut dapat diletakkan di atas menara atau 

puncak gedung didekatnya. 

C.  PENGAMATAN (Observation) 
Pengamatan cuaca ialah pembacaan data pada suatu alat pengukur cuaca. 

Pembacaan harus dilakukan setiap hari pada waktu yang sama, jam pengamatan 

ditentukan menurut petunjuk nasional oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). 

Di Indonesia umumnya pengamatan dilakukan tiga kali dalam sehari, tetapi dalam 

hal ini tergantung pada keperluan data. 

 Setelah pembacaan selesai, maka dilakukan tindakan rutin untuk 

mempersiapkan pias alat bagi pengumpulan data periode berikutnya. Beberapa 

pekerjaan rutin antara lain: pemasangan kertas pias baru, pemutaran pegas jam, 

pengaturan kembali thermometer maksimum dan minimum, pengosongan penakar 

hujan, penambahan atau pengurangan air dalam panci A  dan lain-lain. 

 Hasil pengamatan dicatat dalam buku pengamatan, selanjutnya dipindahkan 

dalam buku data harian dan tahunan. Contoh buku data seperti terdapat pada Tabel 

1.(lampiran). Setiap lembaran data harus dicantumkan identitas stasiun: 

 



 
 

Modul Praktikum Klimatologi 6 

 

- Nama stasiun :  ……………… 
- Nama negara  :  ……………… 
- Letak Lintang :  ………0LS atau LU 
- Letak Bujur :  ………0BT (untuk Indonesia) 
- Ketinggian  :  ………m (di atas permukaan laut) 

 

Kesalahan utama yang merupakan sumber kesalahan data : 

1. Kesalahan waktu (time error) : ketidakteraturan perputaran silinder jam karena terlalu 

cepat atau lambat terlihat pada grafik kertas pias. Bila tidak cocok dengan arloji, 

perlu dibetulkan dengan memutar sekrup pengatur kecepatan pada silinder jam. 

2. Kesalahan letak titik nol (Zero error) : kesalahan titik nol memberikan perbedaan 

yang tetap terhadap nilai yang benar. Sehingga harus berhati-hati dalam 

membetulkan dan kedudukan pena terhadap skala pias. Sebelum itu, 

pemasangan kertas pias harus tepat dan memperhatikan nilai skala dari alat 

peneranya. 

3. Kesalahan skala : hal ini terjadi bila “range” yang ditunjukan kertas pias tidak 

sama dengan “range” yang tercatat dari alat tanpa perekam. Kesalahan dapat 

disebabkan karena sensor alat mekanik pencatat kurang peka atau oleh 

ketidaktepatan garis skala pada kertas pias.  Perbaikan alat harus dilakukan oleh 

seorang ahli peralatan. 

4. Kesalahan pengamat : kesalahan manusiawi seorang pengamat seringkali 

merupakan sumber utama dari kesalahan data. Hal tersebut dapat dikurangi 

dengan melakukan “checking” secara periodik pada jam pengamatan atau cross 

checking pada saat analisa. Sumber utama kesalahan pengamat umumnya 

tergantung pada tingkat pendidikannya (pengetahuan) dan  rasa tanggung jawab 

kepada pekerjaan. 

5. Kesalahan alat : kesalahan ini bias terjadi apabila alat-alat yang digunakan 

kurang dipelihara dengan baik dan jarang dilakukan pengkalibrasian secara 

teratur.  Agar diperoleh ketelitian yang tinggi dan seragam, maka perlu dilakukan 

kalibrasi tiap-tiap alat terhadap alat lain yang memiliki ketepatan baku. 

Sebuah stasiun klimatologi, dengan peralatan yang cukup seperti telah 

dikemukakan diatas, membutuhkan paling sedikit dua orang pengamat tetap dan 

satu orang pengamat cadangan. Giliran bertugas diatur seadil mungkin, pemberian 

tugas rangkap di luar pengamatan pada hari libur sangat penting,dan pemindahan 

data dari kertas pias harus dilakukan dengan teliti oleh petugas yang terlatih dengan 

baik.   
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II.  UNSUR-UNSUR CUACA 
 
 

2.1 Tujuan Praktikum 

 Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu 

mengoperasikan peralatan dalam taman alat,  menghimpun data unsur-unsur cuaca, 

dan mengimplementasikan data cuaca tersebut dengan baik dan benar. 

2.2 Pengamatan Unsur-unsur Cuaca 

(1)  RADIASI MATAHARI 

A.  Pendahuluan 
 Energi matahari ialah sumber energi terbesar di permukaan bumi, yaitu 

sekitar 99,9% dari energi total dan hanya sebagian kecil dihasilkan oleh panas dari 

tanah, letusan gunung berapi dan proses penghancuran mineral-mineral radioaktif 

serta hasil pembakaran bahan organik.  Namun apabila ditinjau dari segi 

klimatologis, energi yang bukan berasal dari matahari kurang berarti. 

 Energi matahari ialah penyebab utama semua kegiatan perubahan maupun 

pergerakan di atmosfer. Oleh karena itu, penyebaran energi radiasi matahari di 

permukaan bumi merupakan faktor pengendali cuaca dan iklim yang terpenting.  

Radiasi matahari yang sampai ke bumi tidak seluruhnya dapat diserap oleh 

permukaan bumi, yaitu sekitar 50% saja, 20% diserap oleh atmosfer dan sisanya  

sekitar 30% dipantulkan kembali.  Namun hal tersebut tergantung pada kondisi 

atmosfer pada saat tersebut.  Radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi  

mempunyai beberapa pengaruh, antara lain: 

1. Pada tanaman hijau, berperan sebagai energi dalam proses fotosintesa sehingga 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman.  Proses fotosintesa merupakan 

aktivitas utama bagi tanaman berhijau daun dalam selama pertumbuhannya.  

2. Mempengaruhi kecepatan transpirasi tanaman. 

3. Pada keadaan kritis pertumbuhan tanaman, tingkat energi radiasi yang tinggi 

dapat mengakibatkan terjadinya pembakaran.  

4. Mempengaruhi perubahan unsur cuaca lain, seperti: suhu, kelembaban, angin, dll. 

 Unsur-unsur radiasi matahari terdiri atas:  

1. Lama penyinaran (Periodisitas) 

Lama penyinaran ialah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan 

bumi, yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga terbenam, dan ditulis dalam 
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satuan jam sampai nilai persepuluhan atau sering ditulis dalam satuan persen 

terhadap panjang hari maksimum. 

2. Intensitas radiasi matahari 

Intensitas radiasi matahari ialah jumlah energi matahari yang sampai 

pada suatu luasan tertentu dari suatu permukaan pada waktu tertentu, biasanya 

dinyatakan dalam satuan Calori, Joule, Watt m-2 dll. Radiasi matahari mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam bidang pertanian, karena radiasi matahari 

merupakan sumber energi dalam proses fotosintesa bagi tanaman berhijau daun. 

Dari sejumlah radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi, hanya 1-2% 

saja yang digunakan untuk proses fotosintesa. Menurut Chang(1968) laju 

fotosintesa akan meningkat dengan peningkatan intensitas cahaya, sedangkan 

respon tanaman terhadap tingkatan intensitas cahaya berbeda-beda tergantung 

pada spesies masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, tanaman dikelompokkan 

dalam dua golongan menurut tingkat kejenuhannya terhadap intensitas cahaya: 

a. Tanaman yang suka sinar matahari penuh (sun lovy),  yang mencapai tingkat 

kejenuhan cahaya +2.500 footcandle. Contoh: bunga matahari, tembakau, 

kacang-kacangan, tomat, kapas, dll. 

b. Tanaman yang butuh naungan (shade lovy), dengan tingkat kejenuhan 

+1.000 footcandle. Contoh: Oxalis, kopi, coklat, dll. 

3.  Kualitas radiasi matahari 

Kualitas radiasi ialah spektrum cahaya dari radiasi yang mempunyai 

panjang gelombang bervariasi.  Pada prinsipnya radiasi matahari mempunyai 

spektrum cahaya yang berbeda pada kisaran panjang gelombang 0.28-3 .0μm, 

yang terdiri dari spektrum infa merah ( > 0.76 μm), visible light atau cahaya 

tampak (0.3-0.76 μm) dan ultra violet (< 0.3 μm).   

Tabel 1.  Spektrum PAR dan warna 

Panjang Gelombang (μm) Warna 
0.390 – 0.455 Violet – ungu 
0.455 – 0.485 Biru gelap 
0.485 – 0.505 Biru terang 
0.505 – 0.550 Hijau 
0.550 – 0.575 Hijau kekuningan 
0.575 – 0.585 Kuning 
0.585 – 0.620 Jingga
0.620 – 0.760 Merah

Pada kelompok spektrum cahaya tampak, bila diuraikan terdiri dari 

bermacam- macam warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu 
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2.   Intensitas Penyinaran Matahari 
 Peralatan 

Intensitas radiasi matahari dapat diukur dengan beberapa macam alat 

seperti : Solarimeter, lyrbolimeter dan actinograf. Alat yang digunakan di stasiun 

klimatologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ialah silicon cell solarimeter. 

Alat ini terdiri dari sebuah silinder yang di dalamnya berisi elemen-elemen silicon 

yang dihubungkan dengan amperemeter. Di bagian atas silinder ditutup dengan 

kubah kaca diteruskan ke silicon untuk diubah menjadi energi listrik. Pada alat ini 

terdapat 6 buah amperemeter dimana cara pembacaannya dimulai dari angka 

pecahan/terkecil terus meningkat ke kali, maka akan menaikkan angka 

amperemeter berikutnya sebesar satu angka, begitu seterusnya hingga sampai 

pada amperemeter yang ke enem. Sedangkan satuan yang digunakan adalah 

ampere jam (ampere Houre=Ah), 1Ah=68,784 Cal/cm2/hari. 

 Cara Pengukuran Intensitas Radiasi Matahari  
Pada Gambar 3. dapat dibaca bahwa amperemeter menunjukkan nilai 

sebesar 45908,0 Ah. Sekarang saudara coba membaca amperemeter di atas yang 

dimulai dari puluhan ribu terus ke pecahan dan bandingkan dengan pembacaan 

yang dimulai dari angka terkecil, maka akan saudara dapatkan nilai berbeda pula. 

 
 

                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Silicon cell Solarimeter 
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Berikut ini contoh cara menghitung besarnya intensitas radiasi matahari: 

Pengamatan 10 Nopember 1987 : 

Jam   : 06.00   12.00   18.00 

Amp.Jam   : 45908,0Ah  45912,2Ah  45914,7Ah 

Pengamatan tanggal 11 Nopember 1987 : 

Amp.Jam   : 45915,0 Ah  45918,6Ah  45920,8Ah 

 

Besarnya intensitas radiasi matahari pada tanggal 10 Nopember 1987 ialah 

selisih dari angka pengamatan tanggal 11 Nopmber 1987 dikurangi angka 

pengamatan tanggal 10 Nopember 1987 yaitu : 45915,0 Ah – 45908,0 Ah = 7 

Ah., sedang 1 Ah = 68,784 Cal/cm2 jadi besarnya intensitas radiasi matahari total 

pada tanggal 10 Nopember 1987 = 7 x 68,784 Cal/cm2  = 481,488 Cal/cm2. 

 

3.    Kualitas Radiasi Matahari 
 Peralatan 

       Alat untuk mengukur kualitas radiasi matahari ialah spektometer.   
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LEMBAR KERJA 
 

I. DATA DAN PERHITUNGAN  
a. Data Lama penyinaran dan panjang hari 

Tanggal Terbit 
(WIB) 

Tenggelam 
(WIB) 

Panjang Hari 
(jam) 

Lama 
Penyinaran 

(jam) 
% Lama 

Penyinaran 

      
      
      
      

%Lama penyinaran =   lama penyinaran  x 100% 
           panjang hari 

b. Data Intensitas Radiasi Matahari 

Tanggal Pukul 
06.00 12.00 16.00 

 P  = Si  = So = 
 P’ = Si’ = So’= 
 P ”= Si”= So”= 
 P’”=   
 Konversi AH ke satuan cal/cm2/hari---- 1 AH = 68,784 cal/cm2/hari 

 Intensitas tgl………..= (P’–P)  = ……-……..AH=…….AH =……… cal.cm-2/hari 

     tgl……….  = (P”-  P) = ……-……..AH=…….AH =……… cal.cm-2/hari   

     tgl………..= ( P”’- P”)= ……-……..AH=…….AH =……… cal.cm-2/hari    

c.   Grafik 

1. Lama penyinaran 

     (%)                jam 

 

 

l 

                                                                                                    
tgl       tgl 

            2. Intensitas radiasi matahari     (cal.cm-2/hari)     

     

 

        Tgl 
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II.   PEMBAHASAN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Modul Praktikum Klimatologi 15 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,                Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum   asisten praktikum 
        
                                                                                  Tanggal…………………………. 
 

 

(……………………………..)                           (…………………………….) 
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(2).  SUHU UDARA DAN SUHU TANAH 

A. Pendahuluan 
Apabila suatu benda dipanaskan, maka pergerakan molekul-molekulnya 

semakin intensif hingga muatan energi kinetisnya bertambah dan mengakibatkan 

suhu naik. Jumlah muatan energi kinetis molekul-molekul benda disebut panas dan 

dinyatakan dengan satuan calori.  Suhu ialah tingkat kemampuan benda dalam hal 

memberikan atau menerima panas. Suhu seringkali juga diartikan sebagai energi 

kinetis rata-rata suatu benda. Satuan untuk suhu adalah derajat suhu. 

Skala suhu yang terkenal dan sering digunakan ialah: Fahrenhit (oF), Celcius 

(oC), Reamur (oR) dan Kelvin (oK). Satuan Fahrenheit banyak digunakan oleh negara 

yang berbahasa Inggris, sedangkan Celcius merupakan sistem yang paling luas 

digunakan dan dan dianjurkan oleh WMO, karena dianggap praktis untuk bidang 

Meteorologi dan Klimatologi. Satuan Reamur dan Kelvin pada prinsipnya mempunyai 

skala yang sama dengan Celcius, hanya berbeda dalam hal pengembalian dasar titik nol 

derajat. Derajat Kelvin dianggap sebagai nol derajat mutlak yang bernilai 273 skala di 

bawah 0oC. Penggunaan satauan 0 oK lebih prkatis dalam perhitungan suhu rendah. 

 Perubahan suhu merupakan proses fisik pada molekul benda. Tiap benda 

mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap perubahan suhu. Sebagai sensor, 

thermometer dipilih sebagai  suatu bahan yang mempunyai  nilai kepekaan tinggi 

dan dapat diukur.   

Berdasarkan prinsip kerjanya thermometer dapat digolongkan menjadi 4 macam: 

a. Thermometer berdasarkan prinsip pemuaian. 

b. Thermometer berdasarkan arus listrik. 

c. Thermometer berdasarkan prinsip perubahan tekanan dan volume gas. 

d. Thermometer berdasarkan prinsip perubahan panjang gelombang cahaya yang 

dipancarkan oleh suatu permukaan bersuhu tinggi. 

Pada umumnya bidang Agroklimatologi menggunakan prinsip (a) dan (b), 

sementara thermometer yang digunakan harus memiliki tanda skala sampai nilai 

persepuluh derajat dan harus ditera sebelum digunakan. 

B. Peralatan dan Cara Pengukuran 
1. Pengukuran Suhu Udara 
 Pengukuran suhu udara untuk kepentingan Klimatologi harus terhindar dari 

beberapa macam gangguan baik yang bersifat lokal maupun hal lain yang dapat 
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mengurangi kemurnian suhu atmosfer. Beberapa gangguan yang harus dihindarkan 

ialah : 

1. Pengaruh radiasi matahari langsung dan pemantulannya oleh benda-benda di 

sekitarnya. 

2. Gangguan tetesan air hujan 

3. Tiupan angin yang terlalu kuat 

4. Pengaruh lokal gradien suhu tanah akibat pemanasan dan pendinginan 

permukaan tanah setempat 

 Usaha yang dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut ialah dengan 

menempatkan alat pengukur suhu dalam suatu tempat yang disebut dengan sangkar 

cuaca atau biasa dinamakan “Stevenson Screen”, “Instrument Shelter” atau 

“Thermometer Shelter”. Selain untuk penempatan alat pengukur suhu udara, sangkar 

ini juga diperlukan bagi penempatan alat pengukur kelembaban nisbi udara, 

penguapan atmosfer “Piche” dan Thermo-grograf serta barometer.  Kotak ini 

berbentuk segi empat dengan ukuran yang disesuaikan dengan macam alat 

pengukur diletakkan di dalamnya. Tubuh sangkar cuaca dibuat dari bahan yang tidak 

mudah menyerap radiasi dan dicat putih. Sangkar dipasang dalam taman alat 

dengan pintu terletak di sebelah utara atau selatan.  Pada bumi belahan utara 

pintunya biasa diletakkan di sebelah utara dan tempat yang berada di belahan bumi 

selatan pintunya diletakkan di sebelah selatan.  Sedangkan pada equator dipasang 

dua pintu, untuk periode 21 Maret-23 September menggunakan pintu selatan dan 

pada 23 September-21 Maret menggunakan pintu Utara. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari masuknya radiasi matahari pada waktu melakukan pengamatan, yaitu 

pada saat pintu sangkar dibuka. Hal yang perlu diketahui ialah apabila terlampau 

banyak benda logam di dalam sangkar cuaca, dapat merubah kondisi atmosfer 

didalamnya.  Oleh karena itu peralatan yang diletakkan  di dalam sangkar cuaca 

hendaknya tidak terlalu banyak. Apabila peralatan terlalu banyak sebaiknya  dibuat 

beberapa sangkar cuaca atau memperbesar ruangan atau memasang kipas angin 

dengan kecepatan putar yang cukup lemah. Tiupan angin yang terlalu kuat dikurangi 

dengan system dinding jelusi (louver). Kecepatan angin dalam sangkar yang masih 

dibenarkan ialah < 2,5 ms-1.  

 Sangkar cuaca dipasang dengan ketinggian 120 cm  diatas permukaan tanah 

yang berumput pendek, dengan maksud untuk menghindari pengaruh local gradient 

suhu tanah akibat pemanasan dan pendinginan. Namun, untuk kepentingan data 

penelitian khusus tinggi sangkar dapat disesuaikan dengan kebutuhan.  
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Gambar 5. Thermometer Max-Min type Six Bellini 
 

 Thermometer ini merupakan modifikasi dari thermometer zat cair, yang 

ditemukan oleh James Six 1782. Sebagai pengisi sensor digunakan air raksa dan 

alkohol. Dua buah reservoir R1 dan R2 berada pada ujung-ujung pipa kapiler yang 

berbentuk U. R1 di sebelah kiri berisi alkohol penuh, R2 di sisi kanan berisi alkohol 

sebagian.  Adanya ruang hampa di R2 memungkinkan gerak pemuaian dan 

penyusutan cairan akibat peubahan suhu. Terdapat batang indeks di dalam kapiler 

yang mengandung logam. Keduanya hanya dapat bergeser apabila ada dorongan air 

raksa atau bila ditarik dengan besi magnit.   

Pada saat suhu naik, alkohol di R1 memuai dan mendorong air raksa  ke 

kanan sehingga indeks I1 terdorong naik. Suhu maksimum dibaca pada skala yang 

bertepatan dengan indeks I2. Setelah dilakukan pembacaan kedua indeks tersebut, 

maka indeks keduanya harus diturunkan dengan jalan menekan tombol yang ada di 

tengah alat tersebut, sehingga magnit yang ada di dalamnya turun dan menarik I2 

hingga  menempel ke media air raksa. Thermometer ini dipasang secara vertikal. 

Meskipun mudah digunakan tetapi oleh WMO dianggap kurang telilti sehingga 

pemakaiannya tidak dianjurkan.  Pada thermometer sering terjadi pemutusan kolom 

zat cair saat transportasi atau karena adanya adhesi yang kuat antara cairan dan 

dinding kaca. Seringkali terjadi pula bahwa alkohol menguap kemudian 

berkondensasi dan menempel di dinding kapiler sebelah atas.  
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Sedangkan untuk mengetahui fluktuasi suhu udara yang terjadi pada 

permukaan tanah dengan memasang thermometer di berbagai ketinggian, yaitu:  5, 

10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 175, dan 200 cm. 

2.  Pengukuran suhu tanah 

 Pengukuran suhu tanah di stasiun klimatologi pertanian umumnya dilakukan 

pada berbagai kedalaman, yaitu 5 ; 10 ; 20; 50 dan 100 cm dari permukaan tanah.  

Pengukuran dilakukan pada tanah berumput pendek dan pada areal terbuka. 

 Seperti diketahui bahwa suhu tanah berpengaruh terhadap penyerapan air.  

Semakin rendah suhu, semakin sedikit air yang diserap oleh akar,  karena itu 

penurunan suhu tanah mendadak dapat menyebabkan kelayuan tanaman. 

Tipe-tipe Thermometer Tanah 

1. Thermometer Tanah Berselebung kayu 
Thermometer ini menggunakan thermometer air raksa yang panjangnya 

disesuaikan dengan kebutuhan, dan diberi selubung kayu. Maksud penggunaan 

selubung kayu ialah mencegah agar penyerapan panas seminimum mungkin 

sehingga tidak berpengaruh terhadap pemuaian Hg. Thermometer ini ditancapkan 

tegak lurus dalam lubang tanah yang telah disiapkan, dengan bagian skala muncul 

diatas. Letak dan kedudukannya tidak boleh berubah dan dapat digunakan untuk 

berbagai kedalaman pengukuran yang telah disebutkan di atas.  Namun kelemahan 

thermometer tipe ini ialah : 

a. Pembacaan agak sulit dilakukan karena letaknya yang terlalu rendah 

b. Selubung kayu mudah rusak 

2. Thermometer tanah bengkok ( berskala bengkok ) 
 Jenis thermometer ini merupakan modifikasi bentuk thermometer air raksa. 

Untuk mempermudah pembacaan, skala dibuat bengkok dengan sudut antara 

60°,45°,15°, atau 0° dari permukaan tanah. Thermometer berskala bengkok ini 

bekerja dengan baik pada kedalaman 5; 10; dan 20 cm. Kelemahan jenis 

thermometer ini adalah mudah terjadi adhesi air raksa dengan dinding kaca karena 

radiasi intensif dari sinar matahari, sehingga bagian skala perlu dilindungi kain putih 

atau selubung putih yang mengkilat. Pengukuran suhu tanah di stasiun klimatologi 

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggunakan jenis thermometer biasa. 
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LEMBAR KERJA 
 

I. DATA DAN PERHITUNGAN 

a. Data suhu udara 

Tanggal 

Unsur Pengamatan 

T.Bola Kering (0C) T.Min 
(0C) 

T.Max 
(0C) 

THERMOMETER  
(0C) 

06.00 12.00 16.00 06.00 12.00 16.00
         

         

         

         

Perhitungan: 

 T. Bola kering 
 Tgl………………(P + Si   + So  + P’ ) /4 =  (……+……+……+……) /4 =…......0C   

 Tgl………………(P’+Si’  + So’ + P” ) /4 = (……+……+……+……) /4 =…......0C  

 Tgl………………(P”+Si ”+ So” + P”’)/4 = (……+……+……+……) /4 =……..0C  

 T.Max Min 
 Tgl………………(T.Max  So  +  T.Min P’ ) /2  =  (………+……….) / 2 =……..0C 

Tgl………………(T.Max  So’ +  T.Min P” ) /2 =  (………+……….) / 2 =……..0C 

Tgl………………(T.Max  So”+  T.Min P”’) /2 =  (………+……….) / 2 =……..0C 

 Termometer 
 Tgl………………(P +Si   + So  + P’ ) /4 = (……+……+……+……) /4 =…......0C   

 Tgl………………(P’+Si’  + So’+ P” ) /4  =  (……+……+……+……) /4 =…......0C  

 Tgl………………(P”+Si ”+ So”+ P”’) /4  = (……+……+……+……) /4 =……..0C  

 Suhu rata-rata harian 
Tgl……………=(T.BK+T.Max.Min+Termometer)/3=(……+…...+……)/3=……0C 

Tgl……………=(T.BK+T.Max.Min+Termometer)/3= (……+…...+……)/3 =……0C 

Tgl……………=(T.BK+T.Max.Min+Termometer)/3= (……+…...+……)/3 =……0C 
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b. Data suhu tanah (0C) 

Tanggal Pukul 
Tingkat Kedalaman (cm) 

0 10 20 30 50 100 
 06.00  
 12.00  
 16.00  
 06.00  
 12.00  
 16.00  
 06.00  
 12.00  
 16.00  
 06.00  
  12.00  
  16.00  

   Perhitungan: 
 Tanggal………………… 

Kedalaman  0    cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  10  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  20  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  30  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  50  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  100cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

 Tanggal………………… 
Kedalaman  0    cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  10  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  20  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  30  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  50  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  100cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

 Tanggal………………… 
Kedalaman  0    cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  10  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  20  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  30  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  50  cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 

Kedalaman  100cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4 = ……….0C 
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c. Data suhu mikro(0C) 

Tanggal Pukul 
Tingkat Ketinggian (cm) 

5 10 20 30 50 75 100 125 150 175 200 
 06.00   
 12.00   
 16.00   
 06.00   
 12.00   
 16.00   
 06.00   
 12.00   
 16.00   
 06.00   
  12.00   
  16.00   

Perhitungan: 
 Tanggal…………………… 

Ketinggian  0    cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  20  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  .……....0C 

Ketinggian  30  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   = ………..0C 

Ketinggian  50  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  75  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  100cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  150cm = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4   = ..………0C  

Ketinggian 175 cm = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4   = ...………0C  

Ketinggian  200 cm = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =...………0C 

 Tanggal…………………… 
Ketinggian  0    cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  20  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  .……....0C 

Ketinggian  30  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   = ………..0C 

Ketinggian  50  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  75  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  100cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  150cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   = ..………0C  

Ketinggian 175 cm  = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4  = ...………0C  

Ketinggian  200 cm = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4  =...………0C 
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 Tanggal…………………… 
Ketinggian  0    cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  20  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  .……....0C 

Ketinggian  30  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   = ………..0C 

Ketinggian  50  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  75  cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  100cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   =  ……….0C 

Ketinggian  150cm  = (P+S+So+P’)/4 = (……+……+……+……)/4   = ..………0C 

Ketinggian 175 cm  = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4  = ...………0C  

Ketinggian  200 cm = (P+S+So+P’)/4  = (……+……+……+……)/4  =...………0C 

 

d. Grafik 

1. suhu udara (0C)      2. suhu tanah (0C) 
  

 

 

 

 

 

 

                                                           Tgl                                             Kedalaman(cm)                          
                                        
 
3.  suhu mikro (0C)  
 

 

 

 

 

   

                       ketinggian (cm) 
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II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,                Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum             asisten praktikum 

                                  
Tanggal…………………………. 

 

(……………………………..)                                  (………………………………….) 
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(3).  KELEMBABAN NISBI UDARA 

A. Pendahuluan 
Kelembaban nisbi udara ialah nilai nisbah  antara uap air yang terkandung 

dan daya kandung maksimum uap air di udara pada suatu suhu dan tekanan 

tertentu, yang dinyatakan dalam persen. Kelembaban udara dalam pengamatan 

klimatologi dinyatakan sebagai kelembaban nisbi atau RH (Relative humidity). 

Terdapat empat macam dasar cara pengukuran kelembaban nisbi udara: 

1. Metoda thermodinamik 

2. Metoda perubahan ukuran (panjang) benda higroskopik 

3. Metoda perubahan nilai suatu listrik 

4. Metoda kondensasi 

  Metode yang digunakan di stasiun klimatologi Fakultas Pertanian ialah 

metode thermodinamik.  Pengukuran kelembaban nisbi udara dengan metode ini 

membutuhkan psikometer atau secara langsung dapat menggunakan hygrometer.  

Alat-alat ini diletakkan dalam sangkar cuaca. 

B. Peralatan dan Cara Pengukuran 
1.  Psikrometer  

Psikrometer ialah alat pengukur RH, yang bekerja berdasarkan persamaan 

thermodinamik, sebagai berikut : 

 

 

 
Dimana :  RH = kelembaban nisbi udara  dalam persen 
  ed  = tekanan uap air sebenarnya di udara dalam milibar 
  ea  = tekanan uap air jenuh dalam milibar pada suhu Td 
  ew = tekanan uap air jenuh dalam milibar pada suhu Tw 
  A   = tetapan psikrometer yang tergantung dari cara 
 
A =   0,000662 ventilasi psikrometer tipe dengan kecepatan angin 5 ms-1 
A = 0,000800 ventilasi psikrometer secara alami seperti dalam sangkar 

thermometer   dengan kecepatan angin berkisar 1 ms-1 

A =   0,000120 tanpa ventilasi, tidak ada pergerakan udara dalam ruangan 
P =   tekanan udara barometric dalam milibar pada altitude tertentu 
Td =   suhu thermometer bola kering; Tw = suhu thermometer bola basah 
  

Pada  tekanan dan suhu tertentu, nilai ew besarnya tertentu:  pada kecepatan 

3 ms-1 koefisien A nilainya tertentu dan perubahan nilai P di udara lapisan bawah 

relatif kecil, sehingga melalui pengukuran Td-Tw nilai RH dapat diketahui.  

RH=  ed x 100% 
                      ea 
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Perbedaan antara thermometer bola kering dan bola basah ialah pada  thermometer 

bola basah menggunakan kain kasa atau muselim yang dicelupkan ke mangkok 

yang berisi air aquades secara terus menerus.  Thermometer yang dipakai 

hendaklah mempunyai pembagian garis skala 0,1 derajat. Adapun cara 

membacanya dimulai dari thermometer bola kering kemudian bola basah.  

Pembacaan tidak boleh terlalu dan harus tepat.   

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk thermometer bola basah ialah : 

a. Kain kasa/muselim yang digunakan harus benar-benar higroskopis 

b. Pada waktu memasang kain muselim tangan harus bersih 

c. Menggunakan aquades sebagai air pembasah 

Beberapa jenis psikrometer yang   banyak  dikenal ialah  psikrometer sangkar 

(stationary psychrometer), psikrometer putar (siling psycrometer) dan psikrometer 

ventilasi (aspirated psycrometer ) yang banyak dikenal ialah psikrometer Assman.  

Jenis lain yang belum banyak dikenal di Indonesia ialah psikrometer perekam. Jenis 

ini pada prinsipnya ialah thermograf dengan dua macam pengindera dwilogam. 

Salah satu pengindera dibungkus kain muselim dan dibasahi secara terus menerus. 

 Psikrometer Sangkar (Stasionery Psychrometer) 
Psikrometer sederhana ini terdiri dari sepasang thermometer (bola basah dan 

bola kering), dipasang tegak lurus dalam sangkar cuaca dengan tinggi penginderaan 

1,25 – 2 meter dari permukaan tanah. Apabila pengamatan dilakukan dengan 

higrograf, maka nilai RH dari psikrometer digunakan sebagai penera. Begitu pula 

nilai rata-rata dari bola kering dapat digunakan untuk menera suhu harian atau nilai 

suhu dari thermograph.  Penempatan alat ini di dalam sangkar diharapkan agar 

penginderanya terhindar dari sinar matahari langsung, tetesan air hujan dan angin 

yang terlalu kencang. Kecepatan angin yang diperlukan pada waktu pembacaan 

ialah 3-5 meter per detik. Pada daerah yang berangin lemah diperlukan kipas 

penghembus psikrometer yang diputar sebelum pembacaan. Apabila tidak tersedia 

kipas angin, maka digunakan tabel khusus psikrometer n. Tabel tersebut disusun 

untuk perhitungan RH pada kecepatan angin 1-1,5 meter per detik, sesuai dengan 

kecepatan angin di dalam sangkar. 

 Penggantian kain muselim dianjurkan seminggu sekali, sebelum dipasang 

kain harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran, debu, dan lemak. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah pengamatan atau minimal 50 menit sebelum 
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pengamatan. Jarak antara kain pengindera dengan mangkok yang berisi air aquades 

ialah 2-7 cm.  

Kedua thermometer dipasang berdampingan didalam satu kerangka.  Kedua 

pengindera dilindungi dinding logam yang mengkilat untuk menghindarkan dari 

pengaruh sinar langsung. Keduanya dipisahkan oleh penyekat agar pengindera bola 

kering tidak terpengaruh oleh uap air dari pengindera bola basah.  Langkah yang 

perlu ditempuh dalam menggunakan alat ini ialah: 

1. Pelindung pengindera dibuka, aquades diteteskan hingga kain muselim cukup 

basah (dengan menggunakan pipet), kemudian ditutup kembali. 

2. Pilih tempat yang aman untuk memutarnya. Sebaiknya dicari tempat yang 

terlindung. Apaaila angin sedang bertiup, badan harus menentang arah angin. 

Putar dengan hati-hati di depan dada dan jangan terlalu dekat dengan tubuh. 

Dianjurkan empat putaran per detik agar didapatkan kecepatan hembusan udara 

pada pengindera + 2,5 ms-1 dan diakhiri perlahan-lahan. 

3. Pembacaan segera dilakukan setelah putaran berhenti yang dimulai bola kering 

kemudian  bola basah.  Pada saat pembacaan hendaknya menahan nafas. 

4. Pengukuran dinding 2 atau 3 kali agar diperoleh nilai yang seragam 

 Menentukan kelembaban nisbi udara dengan menggunakan tabel RH 
Setelah didapat nilai suhu bola kering dan bola basah, maka selisih dari 

keduanya dicari dalam tabel atau mistar sangkar untuk memperoleh nilai RH.  Tabel 

disusun menurut perhitungan (rumus) yang telah ditetapkan diatas, tanpa 

perhitungan lagi langsung menggunakan tabel dengan  data suhu BK (lajur tegak 

kiri) dan selisih dari BK dan BB (lajur mendatar atas) (Tabel 2). Tabel 2. digunakan 

untuk psikrometer yang diletakkan dalam sangkar pnetrometer. 

 Beberapa sumber kesalahan pada psikrometer 
1. Kesalahan skala pada thermometer  

Kesalahan skala dapat terjadi apabila digunakan thermometer yang belum 

diketahui tingkat ketelitiannya. Oleh karena itu, sebelum digunakan thermometer 

harus ditera terlebih dahulu dan nilai RH ditentukan berdasarkan nilai suhu yang 

benar (corrected). 

2. Kesalahan yang ditimbulkan oleh sistem pengaliran udara pada pengindera 

Penentuan nilai RH dengan psikrometer, didasarkan kepada suatu rumus yang di 

dalamnya terlihat suatu nilai tetapan psikrometer. Nilai tetapan ini membutuhkan 

persyaratan kecpetan tertentu dan aliran udara ke arah kedua pengindera 
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thermometer. Penggunaan tabel tanpa memeperhatikan persyaratan ventilasi 

akan mengakibatkan penyimpangan pada nilai kelembaban yang diperoleh. Hal 

tersebut terjadi apabila digunakan tabel RH yang tidak sesuai dengan tipe 

psikrometernya. Perlu dijelaskan pula bahwa salah satu kelemahan utama dari 

psikrometer sangkar terdapat pada sistem ventilasinya, terutama pada 

pemakaian di daerah yang berudara tenang. Pada daerah yang anginnya kurang, 

apabila menggunakan psikrometer sangkar di waktu udara kering dapat 

menimbulkan kesalahan nilai RH hingga 10 %. 

3. Pengotoran kain muselim atau pada air pembasah 

Adanya kotoran pada kain muselim atau pada air pembasah mengakibatkan 

hambatan pada penyerapan air dan proses penguapan di dalam kain muselim. 

Pengotoran mudah terjadi di daerah pantai (oleh garam), daerah berdebu, dan 

daerah industri.  Sedangkan di daerah lembab kain muselim mudah ditumbuhi 

oleh lumut atau jamur. Untuk mengindari kesalahan ini kain muselim dan air 

pembacaannya harus sering diganti, sebaiknya satu minggu sekali. Bila tidak 

terdapat aquades sebagai pembasah, dapat digunakan air hujan yang 

tertampung pada penakar hujan. Apabila persyaratan tersebut di atas dapat 

tepenuhi, pengukuran RH dengan psikrometer akan menghasilkan data yang 

teliti. Nilai RH dari psikrometer umumnya lebih teliti dibandingkan dengan nilai 

dari hygrometer rambut.  Oleh karena itu, psikrometer dapat digunakan sebagai 

alat penera hygrometer atau hygrograf.  

2. Hygrometer Rambut  
 Rambut merupakan benda higroskopik yang memiliki nilai pemuaian dan 

penyusutan yang berkorelasi baik dengan kelembaban nisbi udara.  Bila RH naik 

panjang rambut bertambah dan menyusut apabila RH turun.  Hubungan antara RH 

dan perpanjangan rambut tidak linier. Sebagai pengindera higrograf digunakan rambut 

manusia setelah dibersihkan dari debu, minyak dan lemak.  Pada alat tersebut 

perubahan panjang dirambatkan melalui sistem mekanik serta tangkai pena sehingga 

diperoleh gambar grafik pada kertas pias. Higrograf rambut yang dikombinasikan 

dengan thermograph pada sebuah alat, dinamakan thermohigrograph.  Sistem 

rekaman data dilakukan untuk periode harian atau mingguan.  

 Pada suhu rendah reaksi terhadap perubahan kelembaban agak lambat. 

Demikian pula suasana RH sangat rendah  dan sangat tinggi. Alat ini kurang baik 

digunakan di daerah dengan kelembaban nisbi kurang dari 25 persen.  Pada 
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umumnya hygrograf kurang teliti (nilai kesalahan +5 %), maka diperlukan data 

psikrometer sebagai pengontrol data. Keuntungan penggunaan alat ini ialah dapat 

merekam kelembaban nisbi udara secara terus menerus.  Sebelum digunakan perlu 

dikalibrasi terlebih dahulu terhadap psikrometer baku (standart). Hal ini dianjurkan 

untuk dilakukan di dinas meteorologi.  

Beberapa sumber kesalahan ialah kesalahan titik nol dan kerusakan pada 

sistem mekanik. Kesalahan yang sering terjadi pada hygrograf ialah pengotoran 

pengindera rambut oleh debu dan partikel lainnya, berkas rambut berkurang karena 

putus, perubahan sistem mekanik dan pemasangan kertas pias yang kurang tepat.  

Oleh karena itu dianjurkan untuk membersihkan berkas rambut satu minggu sekali 

oleh petugas yang terlatih. Pencucian dengan aquades menggunakan kuas yang 

sangat halus, dan rambut tidak boleh tersentuh jari atau benda lain yang berlemak. 

Jika pengindera rambut telah selesai dicuci dan tetesan air pada rambut cepat 

hilang, maka pena harus menunjukkan kelambaban nisbi 95 %. Bila kurang tepat 

perlu dilakukan penyesuaian dengan memutar sekrup pengaturnya.  

 Pada waktu pengamatan segera setelah dilakukan pembacaan RH, 

psikrometer pelu dilakukan pemberian tanda koreksi pada grafik RH dengan 

menaruh pena higrograf ke bawah secara berhati-hati (demikian pula pada pena 

thermohygrografnya).  Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan nilai RH dari 

kertas pias yang selanjutnya dibandingkan dengan RH dari psikrometer bagi 

penyusunan nilai koreksi higrograf.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Thermohygrograph 
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Tabel 2. Daftar RH (dalam %) untuk psikrometer sangkar 

Suhu BK  
(0C) 

Selisih suhu thermometer bola kering dan bola basah (0C) 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

40 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 71 
39 100 97 94 91 88 84 82 79 76 73 70 
38 100 97 94 90 87 84 81 78 75 73 70 
37 100 97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 
36 100 97 93 90 87 84 81 78 75 72 69 
35 100 97 93 90 87 83 80 77 74 71 68 
34 100 96 93 90 86 83 80 77 74 71 68 
33 100 96 93 89 86 83 80 76 73 70 67 

 

Suhu BK 
(0C) 

Selisih suhu thermometer bola kering dan bola basah (0C) 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 

32.0 100 99 97 96 94 93 91 90 90 87 86 85 83 82 81 
31.5 100 99 97 96 94 93 91 90 89 87 86 84 83 82 80 
31.0 100 99 97 96 94 93 91 90 88 87 86 84 83 81 80 
30.5 100 98 97 96 94 93 90 90 88 87 85 84 83 81 80 
30.0 100 98 97 95 94 93 90 90 88 87 85 84 83 81 80 
29.5 100 98 97 95 94 92 90 90 88 87 85 84 82 81 80 
29.0 100 98 97 95 94 92 90 89 88 86 85 83 82 81 79 
28.5 100 98 97 95 94 92 90 89 88 86 85 83 82 80 79 
28.0 100 98 97 95 94 92 90 89 88 86 85 83 82 80 79 
27.5 100 98 97 95 94 92 90 89 88 86 85 83 82 80 79 
27.0 100 98 97 95 94 92 90 89 87 86 84 83 81 80 78 
26.5 100 98 97 95 94 92 90 89 87 86 84 83 81 80 78 
26.0 100 98 97 95 93 92 90 89 87 86 84 82 81 80 78 
25.5 100 98 97 95 93 92 90 88 87 86 84 82 81 79 78 
25.0 100 98 97 95 93 92 90 88 87 86 84 82 81 79 77 
24.5 100 98 97 95 93 92 90 88 87 86 83 82 81 78 77 
24.0 100 98 97 95 93 91 90 88 86 85 83 82 80 78 77 
23.5 100 98 97 95 93 91 90 88 86 85 83 81 80 78 77
23.0 100 98 96 95 93 91 90 88 86 84 83 81 79 78 76 
22.5 100 98 96 95 93 91 89 88 86 84 83 81 79 78 76 
22.0 100 98 96 95 93 91 89 88 86 84 82 81 79 77 76 
21.5 100 98 96 95 93 91 89 87 85 84 82 80 79 77 76 
21.0 100 98 96 94 93 91 89 87 85 84 82 80 78 76 75 
20.5 100 98 96 94 93 91 89 87 85 83 82 80 78 76 75
20.0 100 98 96 94 92 91 89 87 85 83 81 80 78 76 74 
19.5 100 98 96 94 92 90 89 87 85 83 81 79 78 75 74 
19.0 100 98 96 94 92 90 89 86 85 83 81 79 77 75 74 
18.5 100 98 96 94 92 90 89 86 84 83 81 79 77 75 74 
18.0 100 98 96 94 92 90 89 86 84 82 80 78 76 74 73 
17.5 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72
17.0 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 
16.5 100 98 96 94 92 90 88 85 83 81 79 77 75 74 72 
16.0 100 98 96 94 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 
15.5 100 98 96 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 
15.0 100 98 96 93 91 89 87 85 83 81 78 76 74 72 70 
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Suhu BK 
(0C) 

Selisih suhu thermometer bola kering dan bola basah (0C) 
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

40 71 68 66 63 61 58 56 53 51 49 47
39 70 68 65 63 60 58 55 53 50 48 46 
38 70 67 64 62 59 57 54 52 50 47 45 
37 69 67 63 61 59 56 54 51 49 46 44 
36 69 66 63 61 58 56 53 50 48 45 43 
35 68 65 63 60 57 55 52 49 47 45 42 
34 68 65 62 59 56 54 51 49 46 44 41
33 67 64 61 58 56 53 50 48 45 42 40 

 

Suhu 
BK (0C) 

Selisih suhu thermometer bola kering dan bola basah (0C) 
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 

32.0 79 78 77 75 74 73 72 70 69 68 67 65 64 63 62 61 
31.5 79 78 76 75 74 73 71 70 69 67 66 65 64 63 61 60 
31.0 79 77 76 75 74 72 71 70 68 67 66 65 63 62 61 59 
30.5 79 77 76 75 74 72 71 69 68 67 66 64 63 62 61 59 
30.0 78 77 76 74 73 72 70 69 68 66 65 64 63 61 60 59 
29.5 78 77 75 74 73 71 70 69 67 66 65 64 62 61 60 59 
29.0 78 77 75 74 72 71 70 68 67 66 65 63 62 61 59 58 
28.5 78 76 75 74 72 71 69 68 67 66 65 63 62 60 59 58 
28.0 77 76 75 73 72 70 69 68 66 65 65 62 61 60 59 57 
27.5 77 76 74 73 72 70 69 67 66 65 63 62 61 59 58 57 
27.0 77 76 74 73 71 70 68 67 66 64 63 62 60 59 58 56 
26.5 77 75 74 73 71 69 68 67 64 63 63 61 60 58 57 56 
26.0 76 75 73 72 71 69 68 66 63 63 62 61 59 58 57 55 
25.5 76 76 73 72 70 69 67 66 63 63 62 60 59 57 56 55 
25.0 76 74 73 72 70 69 67 66 63 63 62 60 59 57 56 55 
24.5 76 74 73 72 70 68 67 65 63 62 61 59 58 56 55 54 
24.0 75 74 72 71 69 68 66 65 63 62 60 59 57 56 54 53 
23.5 75 73 72 71 69 67 66 64 63 61 60 58 57 55 54 52 
23.0 75 73 72 70 68 67 65 64 62 61 59 58 56 55 53 52 
22.5 74 73 71 70 68 66 65 63 61 60 59 57 56 54 53 51 
22.0 74 72 71 69 67 66 64 63 61 60 58 57 55 54 52 51 
21.5 74 72 70 69 67 66 64 62 61 59 58 56 55 53 51 50 
21.0 73 72 70 69 66 65 63 62 60 59 57 55 54 52 51 49 
20.5 73 71 70 68 66 64 62 61 59 57 56 55 53 51 49 48 
20.0 72 71 69 68 65 64 62 61 59 57 56 54 53 51 49 48 
19.5 72 70 69 67 65 64 62 60 59 57 55 54 52 50 49 47 
19.0 72 70 68 67 64 63 61 60 58 56 55 53 51 50 48 46 
18.5 71 70 68 66 64 63 61 59 57 56 54 52 51 49 47 46 
18.0 71 69 67 65 63 62 60 58 57 55 53 51 50 48 46 45 
17.5 71 69 67 65 63 61 60 58 56 54 52 51 49 47 46 44 
17.0 70 68 66 64 62 61 59 57 55 54 52 50 48 46 45 43 
16.5 70 68 66 64 62 60 58 56 55 53 51 49 47 46 44 42 
16.0 69 67 65 63 61 60 58 56 54 52 50 48 47 45 43 41 
15.5 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 48 46 44 42 40 
15.0 68 67 64 62 60 58 56 54 52 50 49 47 45 43 41 39 

 
 



 
 

Modul Praktikum Klimatologi 34 

 

LEMBAR KERJA 

I. DATA DAN PERHITUNGAN 
a.   Data pengamatan kelembaban udara 

Unsur 
pengamatan 

Tanggal 
   

06.00 12.00 16.00 06.00 12.00 16.00 06.00 12.00 16.00
T.Bola Kering          
T.Bola Basah          

BK-BB          
%          

Higrometer          
      
Perhitungan: 
  Psikometer (diambil dari %) 
Tanggal………….= (P   + Si   + So  + P’ )/4 = (……+........+.......+........) /4= ......(a)% 

Tanggal………….= (P’  + Si’ + So’ + P” )/4  = (……+........+.......+........) /4= ......(a)% 

Tanggal………….= (P”  + Si”+ So” + P”’)/4 = (……+........+.......+........) /4= ......(a)% 

 Higrometer 
Tanggal…………= (P   + Si   + So  + P’  )/4 = (……+........+.......+........) /4= ......(b)% 

Tanggal…………=  (P’  + Si’ + So’ + P”  )/4 = (……+........+.......+........) /4= ......(b)% 

Tanggal…………=  (P”  + Si”+ So” + P”’)/4  = (……+........+.......+........) /4= ......(b)% 

 Kelembaban rata-rata 
Tanggal…………………= ( a% + b% )/2  =  (………+ ……... )/2 = ……….% 

Tanggal…………………= ( a% + b% )/2  =  (………+ ……... )/2 = ……….% 

Tanggal…………………= ( a% + b% )/2  =  (………+ ……... )/2 = ……….% 

b. Grafik 
1. Psikrometer                 2.  Higrometer                       3. Kelembaban rata-rata 

 

 

 

 

 

                           Tanggal                                   Tanggal                            Tanggal                         
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II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 
Mengetahui,                Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum             asisten praktikum 
                            Tanggal………………………… 

 

 

(……………………………..)                       (………………………………….) 
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(4).  EVAPORASI  

A. Pendahuluan 
 Evaporasi merupakan proses perubahan dari bentuk cairan menjadi uap air 

ke atmosfer, baik yang terjadi pada permukaan daratan, perairan maupun vegetasi.  

Transpirasi ialah proses penguapan sejumlah air ke atmosfer yang terjadi pada 

jaringan tanaman.  Sedangkan evapotranspirasi (ET) ialah gabungan dari proses 

evaporasi dan transpirasi, dan sering terjadi pada tanah yang bervegetasi.  Proses 

evapotranspirasi terdiri atas evapotranspirasi potensial dan aktual.  Evapotranspirasi 

potensial terjadi pada daerah pertanaman dengan kandungan air tanah pada tingkat 

kapasitas lapang.  Sebaliknya jika keadaan tanah kurang dari kapasitas lapang 

disebut evapotranspirasi aktual. 

 Proses evaporasi memerlukan sejumlah energi.  Energi yang digunakan 

untuk menguapkan air sekitar 580 cal.g-1.  Sehingga untuk menguapkan air yang 

banyak, maka diperlukan ketersediaan energi yang cukup.  Apabila tanaman 

membutuhkan air sebesar X g, berarti ET yang terjadi sebesar X, sehingga energi 

yang diperlkan untuk ET sebesar X ialah  : X g x 580 cal = 580X cal g-1. 

B.   Peralatan dan Cara Pengamatan 
 Alat yang dirgunakan untuk mengukur besarnya evaporasi pada dasarnya 

dibagi 3 golongan, yaitu : 

1. Atmometer  

2. Pan Evaporimeter 

3. Evapotranspiremeter 

 

1. Atmometer 
 Atmometer ialah alat pengukur besarnya penguapan yang hanya mampu 

menghasilkan nilai daya penguapan atmosfer dan tidak bisa mewakili suatu 

permukaan alamiah. Alat ini termasuk golongan yang hanya mengukur sejumlah air 

penguapan dari suatu sensor, berupa permukaan berpori yang senantiasa basah. 

Sensor lain bisa berupa keramik porus dalam bentuk bola, silinder, lempengan datar 

atau berupa lembaran kertas saring, khusus yang selalu basah oleh air reservoir. 

Berkurangnya air di dalam reservoir merupakan tinggi air yang menguap dan dapat 

dilihat dengan mudah. 

Kelebihan atmometer ditinjau dari segi kepraktisan di lapangan : 

1. Ukuran alat kecil sehingga mudah dipasang atau ditempatkan di lapang 
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2. Mudah diamati dan praktis 

3. Harga relatif murah 

Sedangkan kelemahan  alat ini ialah : 

1. Ukuran sensor yang terlalu kecil menyebabkan representative untuk mewakili 

permukaan alamiah. 

2. Permukaan sensor mudah tertutup oleh debu atau ditumbuhi lumut atau jamur, 

sehingga hilangnya sejumlah air yang diuapkan tidak lagi dapat menggambarkan 

tinggi air dalam reservoir. 

3. Tidak ada keseragaman bahan sensor, warna, dan ukuran, menyebabkan 

kesulitan penggunaan data/hasil atmosfer dari berbagai tipe. 

4. Mudah rusak 

5. Hasilnya tidak seragam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Atmometer tipe piche evaporimeter 

 Jenis atmometer yang paling banyak digunakan ialah tipe Piche. Biasanya 

alat ini ditempatkan di dalam sangkar cuaca, sedangkan tipe yang lain diletakkan di 

luar sangkar. Atmometer tipe Piche memiliki konstruksi yang sederhana karena 

mudah penggunaan dan pengamatannya. Cara penggunaan dan pengamatannya 

ialah: mula-mula tabung diisi dengan air aquades, kemudian ditutup dengan kertas 

saring dengan bantuan ring penjepit yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian 

diletakkan pada tiang penggantung. Pengamatan dilakukan pada permukaan air di 

dalam tabung yang berskala (cc). Proses penguapan terjadi pada dua permukaan 

kertas saring dan berlangsung terus menerus sampai persediaan air di dalam habis. 
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Besarnya penguapan dapat diketahui dari penyusutan air dalam tabung pada waktu 

pengamatan berikutnya. 

Contoh Perhitungan : 

Jika luas dua permukaan kertas saring (menghadap ke atas dan ke bawah)  

= 2π(r1
2 – r2

2)cm2,  dimana r1 = jari-jari kertas saring dan r2 = jari-jari tabung, maka 

nilai penguapan ialah: 

 

 

Dimana : E = nilai penguapan (milimeter) 

               V = volume air yang hilang / susut didalam tabung (cm3) 

 
2. Pan Evaporimeter  

Pan Evaporimeter kancah kelas A berbentuk seperti bak dengan permukaan 

bulat berdiameter 120,7 cm dan tinggi 25 cm. Alat ini diletakkan di atas kerangka 

kayu bercat putih dengan rongga yang cukup pada bagian bawahnya. Bak selalu 

terisi air bersih setinggi 20 cm (sejajar dengan ujung paku penunjuk yang terdapat di 

dalam tabung peredam riak). 

 Pada dasarnya evaporimeter menunjukkan nilai penguapan dari suatu 

genangan air bersih di atmosfer terbuka. Pengamatan dilakukan secara rutin pada 

waktu  yang telah ditentukan. Nilai penguapan dapat dihitung dengan mengaitkan 

beberapa millimeter jumlah curah hujan yang terjadi. 

 Penggunaaan alat evaporimeter dimaksudkan agar mampu mengikuti 

perubahan cuaca terutama radiasi matahari setiap hari. Pada keadaan khusus sering 

digunakan evaporimeter yang berukuran relative kecil, biasanya ditempatkan dalam 

sangkar cuaca sebagai evaporigraf.  Alat ini jarang dipakai untuk tujuan penelitian 

atau pengamatan unsur cuaca yang dilaksanakan secara rutin. 

Cara penempatan  pan evaporimeter di lapang : 
1. Diletakkan diatas kerangka kayu setinggi 5-10 cm dari permukaan tanah 

berumput. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya kebocoran dan 

memperlancar tiupan angina di bawah alat, serta memperkecil pengaruh 

perubahan suhu tanah. 

2. Sebagian dindingnya dipendam agar proses penguapan terjadi pada kondisi 

suhu permukaan tanah. Namun akan sulit diketahui apabila ada kebocoran di 

E =     V.10__          
      2π (r1

2 – r2
2)        
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bagian bawah,  percikan air hujan yang mudah masuk,  dan sirkulasi udara di 

bagian bawah kurang lancar. 

3. Khusus untuk penelitian terhadap perairan (misalnya danau), alat ini diapungkan 

di atas air agar proses penguapan terjadi pada kondisi suhu air.   

 Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan permukaan air 

terhadap ujung paku dalam tabung perendam riak (Still Wall Cylinde). Tabung ini 

berukuran setinggi 30 cm dan berdiameter 10 cm serta terdapat celah sempit pada 

bagian bawahnya. Cara perhitungan selalu dikaitkan dengan data curah hujan yang 

terjadi, dengan cara menambah atau mengurangi beberapa volume air agar 

permukaan air selalu tetap seimbang dengan ujung paku penunjuk (fixed point 

gauge). Dalam ukuran bak tersebut tinggi air adalah 0,875 mm setara dengan 

volume air 1000 ml.  Kelemahan alat ini ialah apabila terjadi hujan lebat minimal 54 

ml, air akan tumpah air dari bak sehingga besarnya penguapan yang terjadi tdak 

dapat diukur dan pengukuran volume air dengan cara menambahkan atau 

mengurangi dirasa kurang praktis. Disamping itu sering terjadi  gangguan oleh debu, 

burung (binatang), dan lumut, serta percikan air hujan, sehingga nilai kebenaran dan 

ketelitiannya masih kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                  

 
Gambar 8. Evaporimeter Kancah Klas A (Pan Evaporimeter) 
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Cara pengukuran Evaporimeter kancah A : 

1.   …. P0  bila tidak terjadi hujan, maka evaporasi adalah jumlah air yang 

ditambahkan hingga permukaan air sejajar ujung paku 

      …..P1  E0 = (P0 - P1) mm 

2.   …..P0  bila ada hujan X mm dan permukaan air masih dibawah ujung paku, 

maka evaporasi adalah jumlah curah hujan ditambah jumlah air yang 

ditambahkan hingga permukaan air sejajar ujung paku 

      …..P1  E0 = (P0-P1) + X mm 

3.  ….P0 = P1 bila curah hujan Y mm dimana permukaan air setara / imbang dengan 

ujung paku / jarum, maka evaporasi adalah sama dengan curah hujan 

  E0 = Y mm 

4.  ….. P1 = bila curah hujan Z mm dimana permukaan air diatas ujung paku, maka 

evaporasi adalah jumlah curah hujan dikurangi jumlah air yang 

dikurangkan hingga permukaan air sejajar ujung paku 

      …..P0  maka E0 =  Z – (P1-P0)mm 

5. Bila curah hujan diatas minimal 54 mm, maka besarnya penguapan tidak dapat 

diukur (karena tumpah) 
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LEMBAR KERJA 

I. DATA DAN PERHITUNGAN 
a. Data Evaporasi 

Tanggal 

Unsur Pengamatan 

Piche Evaporimeter Isian 
awal Pan Evaporimeter (l) 

06.00 12.00 16.00 06.00 12.00 16.00
      
      
      
      

      Perhitungan: 

 Piche evaporasi 

 Tgl…...…….=(Si -P  )+(So -Si  )+(P  -So  )  =(….-….)+(….-….)+(….-….)=……V  

 Tgl…...…….=(Si -P  )+(So -Si  )+(P  -So  )  =(….-….)+(….-….)+(….-….)=……V 

 Tgl…...…….=(Si”-P”)+(So”-Si”)+(P’”-So”)    =(….-….)+(….-….)+(….-….)=……V 

 Evaporasi Piche 

   Tgl…………………… =   __V x 10___   =……………………. = ……………mm  
                                           2л (r1

2- r2
2) 

   Tgl…………………… =   __V x 10___   =……………………. = ……………mm  
                                           2л (r1

2- r2
2) 

   Tgl…………………… =   __V x 10___   =……………………. = ……………mm  
                                           2л (r1

2- r2
2) 

 

 

 Pan evaporimeter 

   Tgl…………………… = …………..liter x 0,875 = ……………..mm 

   Tgl…………………… = …………..liter x 0,875 = ……………..mm 

   Tgl…………………… = …………..liter x 0,875 = ……………..mm 

 Evaporasi Pan Evaporimeter 

         Tgl……………………Evaporasi =……………………...(kaidah pan evaporimeter) 

         Tgl……………………Evaporasi =……………………...(kaidah pan evaporimeter) 

         Tgl……………………Evaporasi =……………………...(kaidah pan evaporimeter) 

catatan: r1 = jari-jari kertas   = 1,5 cm 
             r2  =  jari-jari tabung = 0,7 cm 
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 Evaporasi rata-rata 

   Tgl……………………= E.Piche + E. Pan  = ………+……….=……….. mm 
                                                 2                            2 
 
   Tgl……………………= E.Piche + E. Pan  = ………+……….=……….. mm 
                                                 2                            2 
 
   Tgl……………………= E.Piche + E. Pan  = ………+……….=……….. mm 
                                                 2                            2 
 
 

b.   Grafik 

       Evaporasi rata-rata (mm) 

 

 

 

 

 

                                                             Tanggal 

 

 

II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,             Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum           asisten praktikum 

      
         Tanggal…………………………. 

 
 
 
 

(……………………………..)                        (………………………………….) 
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(5).  CURAH HUJAN 

A. Pendahuluan 
 Curah hujan ialah jumlah air yang jatuh pada permukaan tanah selama 

periode tertentu bila tidak terjadi penghilangan oleh proses evaporasi, pengaliran dan 

peresapan, yang diukur dalam satuan tinggi. Tinggi air hujan 1 mm berarti air hujan 

pada bidang seluas 1m2 berisi 1 liter atau : 100 x 100 x 0,1 = 1 liter.  Unsur-unsur 

hujan yang harus diperhatikan dalam mempelajari curah hujan ialah: jumlah curah 

hujan, hari hujan dan intensitas atau kekuatan tetesan hujan. 

 Air yang jatuh di atas permukaan tanah yang datar dianggap sama tinggi. 

Volume air hujan pada luas permukaan tertentu dengan mudah dapat dihitung bila 

tingginya dapat diketahui. Maka langkah penting dalam pengukuran hujan ditujukan 

ke arah pengukuran tinggi yang representatif dari hujan yang jatuh selama jangka 

waktu tertentu. WMO menganjurkan penggunaan satuan millimeter sampai ketelitian 

0,2 mm. Dalam bidang klimatologi pertanian dilakukan pencatatan hujan harian 

(jumlah curah hujan) setiap periode 24 jam dan jumlah hari hujan.  Berdasarkan 

pengertian klimatologi, satu hari hujan ialah periode selama 24 jam terkumpul curah 

hujan setinggi 0,5 mm atau lebih.  Apabila kurang dari ketentuan tersebut, maka hari 

hujan dianggap nol meskipun curah hujan tetap diperhitungkan. 

B.  Peralatan dan Cara Pengamatan 
 Alat pengukur hujan secara umum dinamakan penakar hujan. Pada 

penempatan yang baik, jumlah air hujan yang masuk ke dalam sebuah penakar 

hujan merupakan nilai yang mewakili untuk daerah di sekitarnya. Kerapatan 

penempatan penakar di suatu daerah tidak sama, secara teori tergantung pada tipe 

hujan dan topografi daerah itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penempatan alat penakar hujan di ialah : 

1. Penakar harus ditempatkan di suatu tempat yang terbuka, lintasan angin masih 

horizontal. 

2. Penakar hujan tidak boleh terlalu dekat dengan penghalang. Sehubungan 

dengan hal ini WHO telah menetapkan jarak suatu pengahalang dari penakar 

paling dekat ialah empat kali tinggi penghalang. 

3. Kerapatan suatu penakar, hal ini penting karena suatu alat penakar hujan masih 

dapat dipakai untuk luasan tertentu tergantung tipe wilayahnya. Misalnya untuk 

wilayah datar maka kisaran luas minimum yang diwakili oleh sebuah penakar 
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hujan berkisar 600-900 km2, sedangkan untuk daerah pegunungan satu penakar 

hanya dapat mewakili luasan sekitar 100 km2. 

4. Tinggi mulut penakar dari permukaan tanah,  semakin dekat dengan permukaan 

tanah, maka kecepatan angin akan semakin berkurang.  Jika mulut penakar 

semakin tinggi maka tiupan angin akan bertambah besar sehingga jumlah air 

yang tertampung akan semakin sedikit.  Oleh karena itu perlu adanya tetapan 

tinggi tertentu untuk meminimalisir pengaruh gangguan– gangguan luar seperti 

angin dan percikan dari permukaan tanah. 

 Prinsip pengukuran hujan ialah mengukur tinggi air hujan yang jatuh pada 

permukaan horizontal seluas mulut penakarnya. Sebagai pengindera, mulut penakar 

harus terpasang horizontal. Mulut penakar harus berbentuk lingkaran yang kuat dan 

tajam terbuat dari logam tak berkarat seperti kuningan, agarr diperoleh keseragaman 

arah tangkapan.  Penakar tidak boleh bocor, untuk menghindari penguapan maka 

pemasukan air dari mulut ke dalam ruang penampung menggunakan pipa sempit.  

Seluruh permukaan luar alat dicat warna putih warna metalik dan sambungan 

dinding luar dibuat landai dengan sudut 1350, dengan tujuan untuk mengurangi 

pengaruh pemanasan dari radiasi matahari. 

 Berdasarkan mekanismenya, penakar hujan dibagi dua golongan yaitu 

penakar hujan tipe kolektor dan penakar hujan tipe perekam (otomatis). 

1.   Penakar Hujan Tipe Kolektor 

Penakar hujan tipe ini hanya dapat menunjukkan tinggi hujan yang 

terkumpul selama satu periode, tanpa diketahui perkembangan yang terjadi 

selama peristiwa hujan berlangsung. Umumnya dilakukan pengukuran hujan 

selama 24 jam yang dilaksanakan setiap pagi. 

      Penakar Hujan Observatorium 
Jenis penakar ini merupakan yang umum digunakan ialah tipe 

Ombrometer (tipe Observatorium). Penakar ini paling banyak digunakan di 

stasiun klimatologi, yang terdiri dari corong (mulut penampung air hujan), yang 

luasnya 100 cm2 dengan garis tengah luarnya ialah 11,3 cm.  Bagian dasar dari 

corong tersebut terdiri dari pipa sempit yang menjulur ke dalam tabung kolektor 

dan dilengkapi dengan kran. Air yang ditampung dalam tabung kolektor dapat 

diketahui bila kran dibuka kemudian air diukur dengan gelas ukur.  Ada gelas 

ukur yang mempunyai skala khusus, yaitu langsung dapat menunjukkan jumlah 
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curah hujan yang terjadi, tetapi apabila menggunakan gelas ukur biasa, maka 

setiap 10 cm3 setara dengan curah hujan sebesar 1 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Penakar hujan ombrometer 
 

2.    Penakar Hujan Tipe Rekaman (otomatis) 

Penakar hujan tipe ini dilengkapi dengan sistem perekam data yang 

mengukur curah hujan secara otomatis. Jumlah hujan maupun perkembangan 

hujan selama satu periode dapat diketahui dari grafik. Golongan penakar hujan 

ini sering disebut Recording Rain Gauge atau Pluvlograf atau ombrograf. Alat ini 

lebih lengkap dan lebih teliti karena disamping dapat mencatat jumlah curah 

hujan, dapat pula diketahui jumlah hari hujan serta lamanya hujan dalam satu 

hari, karena pada kertas pias sudah tercantum jumlah dan waktu hujan (jam 

atau hari). Kertas pias diganti setiap  minggu sekali. 

Ada beberapa prinsip pada penakar tipe rekaman : 

a. Prinsip Timbangan contohnya pada penakar type Bandix 

b. Prinsip Pelampung, contohnya pada penakar type Hellman 

c. Prinsip Bejana Berjungkat, contohnya pada penakar type Tipping Bucket 

d. Disamping itu terdapat pula penakar hujan dan intensitas hujan berperekam 

data, contohnya penakar intensitas hujan type Jardi. 
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Gambar 10. Ombrograf type Hattory 
 
Perekam Dengan Prinsip Pelampung 
 Alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan 

sebuah tabung yang didalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah 

atas pelampung dilengkapi dengan  pena yang dapat bergerak bila pelampung 

bergerak, baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. 

Contohnya penakar hujan type Hellman . 

 Penakar tipe Hellman ini mempunyai kolektor yang memiliki daya tampung air 

sebesar 20 mm. Apabila kolektor tersebut sudah penuh, maka air akan ditumpahkan 

sampai habis melalui pipa pembuang dan bersamaan dengan itu pena akan turun 

kembali sampai pada posisi nol. Skala pada kertas pias terdiri dari nol sampai 20 mm.  

 Cara menghitung jumlah curah hujan dalam sehari pada kertas pias ialah 

sebagai berikut : 

  

 CH = Curah hujan dalam sehari (24 jam) 

    X = Frekuensi dicapainya curah hujan setinggi 20 mm 

    Y = Nilai akhir yang ditunjukkan pada skala yang ada pada kertas pias. 

 Pada setiap penggantian kertas pias baru, maka kedudukan pena harus 

dikembalikan ke posisi nol dengan jalan menambahkan air ke dalam kolektor 

sehingga mencapai hujan 20 mm. 

CH = (X x 20 mm) + Y mm
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LEMBAR KERJA 

I. DATA DAN PERHITUNGAN 

a.  Data Curah Hujan 

Tanggal 

Unsur Pengamatan 
Ombrograph 

(mm) 
Ombrometer 

(mm) Lama Hujan 
(jam) 06.00 06.00 

   

   

   

   

       

      Perhitungan: 
      Intensitas = curah hujan = ………………= ………….mm/jam 
                          lama hujan 
 

b.  Grafik 

     1. curah hujan     2. intensitas hujan 

 

 

 

 

 

 

 

                                             tanggal                                                                  tanggal 
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II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Mengetahui,                Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum             asisten praktikum 
                           Tanggal…………………………. 

 

 

(……………………………..)                      (………………………………….) 
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(6). TEKANAN UDARA 

A.  Pendahuluan 
 Tekanan udara di suatu tempat merupakan gaya yang diberikan oleh udara 

atmosfer pada setiap luasan tertentu atau berat udara per satuan luas. Besarnya 

berat udara dipengaruhi oleh kerapatan atau kepadatan udara itu sendiri.  Semakin 

tinggi suatu tempat, maka tekanan udara semakin berkurang. Tekanan udara diatas 

permukaan laut dikatakan sebagai tekanan normal. Gaya yang diberikan oleh udara 

seluas 1 cm2 di permukaan laut diperkirakan sebesar 1 kg. Besarnya gaya tersebut 

ekuivalen dengan tekanan yang diberikan oleh kolom air raksa setinggi 76 cm pada 

suhu 00C,sehingga besarnya adalah 76 cm x 13,6 gr.cm-2 = 1033 gr.cm.  Dalam 

setiap 1 gram massa sebesar 1033 gr.cm-2,  jika 1 milibar = 1000 dine.cm-2 atau 

sebesar 1012,96 milibar (mb). 

B.  Peralatan dan Cara Pengamatan 
Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara ialah barometer. Terdapat dua 

macam barometer: 

1.   Barometer air Raksa Torecelli 

Barometer air raksa terdiri atas air raksa dan tabung gelas berskala yang 

memiliki ketelitian tinggi, yang disebut dengan skala Vernier. Terjadinya 

perubahan tekanan udara dapat dipantau dengan naik turunnya air raksa di 

dalam tabung verneir.  Dalam keadaan tekanan udara normal tinggi kolom air 

raksa dalam tabung berskala vernier dengan luas penampang 6,45 cm2 

menunjukkan angka 76 cm atau satu atmosfer (1 atm). 

Type barometer air raksa tersebut sudah tidak banyak dipergunakan, 

karena banyaknya faktor koreski yang harus dimasukkan agar didapatkan hasil 

pembacaan yang teliti.  Faktor koreksi tersebut ialah koreksi suhu, indeks, dan 

gravitasi. 

2.   Barometer Logam “Aneroid” 

Barometer logam biasanya dipakai sebagai barograf (alat yang dapat 

menunjukkan angka tekanan udara secara otomatis). Di dalam alat ini terdapat 

pegas atau per yang peka terhadap perubahan tekanan udara. Perubahan 

tekanan udara di atmosfer dapat dipantau oleh perubahan ketegangan pegas, 

selanjutnya dihubungkan dengan jarum yang bergerak bebas, yang menunjukkan 

angka tekanan udara tertentu. Barometer logam ini ternyata banyak digunakan 
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dari pada barometer air raksa, karena komposisi dan penggunaanya sangat 

mudah. 

 Seringkali alat pengukur tekanan udara (barometer), terutama barometer 

logam dikaitkan dengan alat pengukur ketinggian tempat yang dikenal dengan 

sebutan Altimeter, sehingga menjadi satu kesatuan. Penggabungan dua macam alat 

ini memudahkan pengamatan berapa milibar tekanan udara pada posisi ketinggian  

yang telah ditunjukkan oleh alat tersebut. Sehingga alat ini seringkali dipakai dalam 

perjalanan pendakian gunung maupun di dalam pesawat terbang. Sebelum alat 

tersebut digunakan terlebih dahulu mencocokkan ketinggian tempat (meter) dari 

permukaan laut pada titik Triagulasi ( titik yang menunjukkan ketinggian tempat suatu 

tempat tertentu), misalnya di stasiun meteorologi atau klimatologi maupun di stasiun 

kereta api. Dengan demikian akan dapat didapatkan hasil pengukuran lebih akurat 

dan teliti.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 11. Barometer logam “Aneroid” 
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LEMBAR KERJA 

 

I. DATA DAN PERHITUNGAN 
a.  Data tekanan udara 

Tanggal 

Unsur Pengamatan 

Barometer 
Tekanan Udara Isobar Kota Malang 

06.00 12.00 16.00 

           

           

           

     Perhitungan: 

 Tekanan udara 

   Tgl………………= (P  +Si  +P  )/4 =  ..........….milibar (a) 

   Tgl………………= (P  +Si  +P  )/4 = ………….milibar (b) 

   Tgl………………= (P”+Si”+P’”)/4 = …………...milibar (c) 

 Isobar Kota Malang 

   Tgl……………...= ……….(a) + 60 milibar = …………milibar 

   Tgl……………...= ……….(b) + 60 milibar = …………milibar 

   Tgl……………...= ……….(c) + 60 milibar = …………milibar 

b. Grafik 
1. isobar         2.  tekanan udara 

 

 

 

 

 

 

                Tanggal                                                         Tanggal                          
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II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,      Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum              asisten praktikum 

       
             Tanggal…………………………. 

 

 

(……………………………..)                        (………………………………….) 
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(7).  ANGIN 

A.  Pendahuluan 
 Angin ialah udara yang bergerak secara horizontal dari suatu wilayah yang 

bertekanan tinggi menuju wilayah yang bertekanan rendah.  Angin muncul sebagai 

hasil dari pemanasan di permukaan bumi, sehingga terjadi perbedaan tekanan 

udara.  Adanya pemanasan di permukaan bumi, mengakibatkan terjadi pemuaian 

massa udara dan kerapatan udara relatif lebih rendah sehingga tekanan udara 

menjadi rendah.   

Ada tiga hal yang penting menyangkut sifat angin yaitu : kekuatan, arah dan 

kecepatan angin yang  sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dan 

kekasaran permukaan.  Semakin besar perbedaan tekanan udara dari suatu wilayah 

dengan wilayah lain, kecepatan angin semakin besar.  Demikian juga dengan 

kekasaran permukaan, semakin kasar permukaan yang dilewati oleh angin maka 

hambatan yang dialami angin  semakin besar sehingga kecepatannnya berkurang  

dan arah angin mengalami perubahan akibat adanya gerakan turbulensi. 

Kekuatan angin menurut hukum Stevenson, berbanding lurus dengan 

gradient barometriknya. Gradient baromatrik ialah angka yang menunjukkan 

perbedaan tekanan udara dari dua isobar pada tiap jarak 15 meridian (111 km). 

 
Keterangan:  

Kekuatan angin A dan P terletak pada isobar 1000 mb. B dan Q pada isobar 990 mb. Jarak 

AB = 80 km, Jarak PQ = 150 km 

Gambar 12. Contoh kekuatan angin  

 Arah angin ialah arah darimana angin bertiup atau berasal.  Jika angin bertiup 

dari barat menuju timur, maka arah angin ialah barat.  Demikian pula bila angin 

bertiup dari tenggara menuju timur laut, maka arah anginnya tenggara.  Angin 

menunjukkan dari mana Menurut hukum Buys Ballot, udara bergerak dari daerah 

yang bertekanan tinggi (maksimum) ke daerah bertekanan rendah (minimum), di 

belahan bumi utara berbelok ke kanan sedangkan di belahan bumi selatan berbelok 

ke kiri.   
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arah angin adalah: 

1)  Gradient barometrik 

Semakin besar gradient barometrik, semakin besar pula kekuatannya.  Angin 

yang besar kekuatannya makin sulit berbelok arah. 

2)   Rotasi bumi 

Rotasi bumi, dengan bentuk bumi yang bulat, menyebabkan pembelokan arah 

angin. Pembelokan angin di ekuator sama dengan 0 (nol). Makin ke arah kutub 

pembelokannya makin besar. Pembelokan angin yang mencapai 90o sehingga 

sejajar dengan garis isobar disebut angin geotropik. Hal ini banyak terjadi di 

daerah beriklim sedang di atas samudra. 

3)   Kekuatan yang menahan (rintangan) 

Kekuatan yang menahan dapat membelokan arah angin. Sebagai contoh, pada 

saat melalui gunung, angin akan berbelok ke arah kiri, ke kanan atau ke atas. 

Kecepatan angin dibagi menjadi dua yaitu kecepatan angin sesaat dan 

kecepatan angin rata-rata.  Kecepatan angin sesaat ialah kecepatan angin pada saat 

dilakukan pengamatan.  Sedangkan kecepatan angin rata-rata merupakan jarak atau 

jelajah angin dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut.  Dalam 

klimatologi pertanian angin diukur dalam kecepatan rata-rata. 

Angin mempunyai peranan yang cukup kompleks, antara lain: 

1. Sebagai pengangkut massa udara 

2. Sebagai pengangkut uap air 

3. Sebagai pembawa partikel-partikel dan patogen  

B. Peralatan dan Cara Pengukuran 
1. Arah angin 

Alat  yang digunakan  untuk mengetahui arah angin “Wine Vane”.  Alat ini 

terdiri dari sebuah jarum penunjuk berbentuk anak panah yang dapat bergerak 

bebas sesuai dengan arah atau hembusan angin.  Alat ini dilengkapi dengan 

penunjuk arah mata angin: utara, timur, selatan dan barat. 

 Cara pengematan arah angin dengan melihat kemana arah jarum yang 

berbentuk panah itu menunjukkan posisinya. 

Pengukuran arah angin dinyatakan dengan istilah mata angin atau derajat 

yaitu 00-3600.  Pengukurannya disesuaikan dengan arah jarum jam, yaitu dimulai dari 

sudut 00 atau arah utara, selanjutnya 900 menunjuk arah timur, 1800 menunjuk arah 

selatan, 2700 menunjuk arah barat dan 3600 menunjuk arah utara kembali.  
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Tabel 3.  Skala Beaufort 

Nilai Nama Angin 
Ekuivation kecepatan 

angin pada ketinggian 10 
m di atas permukaan tana 

datar dan terbuka 
Gejala yang dilihat 

0 Terang 0-0,2 1 1 Udara tenang, asap naik 
secara vertikal 

1 Udara Cerah 0,3-1,5 1-1 1-3 Arah Angin dapat diketahui 
dari gerak asap, tetapi belum 
menggerakkan anak panah 
angin 

2 Angin sangat 
lemah 

1,6-3,3 6 – 11 4-7 Tiupan terasa pada muka kita, 
daun bergoyang anak panah 
angin bergerak 

3 Angin sepoi-
sepoi 

3,4-5,4 12 – 
19 

8-12 Daun dan ranting halus terus 
bergerak, cabang-cabang kecil 
bergerak terus 

4 Angin Sedang 5,7-7,9 20 – 
28 

13-18 Daun dan ranting halus terus 
bergerak, cabang-cabang kecil 
bergerak, bendera berkibar 

5 Angin Segar 8,0-10,7 29-38 19-24 Pohon-pohon kecil berayun, 
terbentuk puncak gelombang 
kecil pada permukaan air 

6 Angin Kuat 10,8-
13,8 

39-49 25-31 Dahan-dahan besar bergerak, 
kawat telepon berdesing, sulit 
menggunakan payung 

7 Angin Kencang 13,9-
17,1 

50-61 32-38 Seluruh pohon bergoyang, berjalan 
menentang angin terasa sulit 
dilakukan 

8 Angin Sangat 
Kuat 

17,2-
20,7 

62-74 39-46 Cabang-cabang berpatahan 
dan terlepas dari pohon,gerak 
maju terasa terhalang 

9 Badai 20,8-
24,4 

75-88 47-54 Kerusakan ringan pada 
bangunan, cerobong asap 
patah 

10 Badai Kuat 24,5-
28,5 

89-
102 

55-63 Pohon-pohon tumbang, 
kerusakan besar pada rumah-
rumah 

11 Angin Ribut 28,5-
32,6 

103-
117 

64-72 Kerusakan karena badai 
terdapat di daerah luas 

12 Angin Topan 32,7 118 73 Pohon besar tumbang, rumah 
rusak berat/hebat 
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LEMBAR KERJA 

 

I.  DATA DAN PERHITUNGAN 

a.   Data Angin 

Tanggal 

Unsur Pengamatan 

Anemometer (km) Arah angin (0) 

06.00 12.00 16.00 06.00 12.00 16.00 

      

      

      

      Perhitungan: 

 Laju angin antar pengamatan 

 Tgl…...……………= _  Si - P__   =……………….= ………km.jam-1 (a) 
             Selang jam  

       = _  So - Si__ =……………… = ……… km.jam-1 (b) 
             Selang jam  

 Tgl…...……………= _  P’ -  So_  =……………….= ……… km.jam-1 (c) 
             Selang jam  

 Tgl…...……………= _  Si’- P’_   =……………….= ……… km.jam-1 (a) 
             Selang jam  

       = _  So’- Si’_  =……………… = ……… km.jam-1 (b) 
             Selang jam  

 Tgl…...……………= _  P”- So’_  =……………….= ……… km.jam-1 (c) 
             Selang jam  

 Tgl…...……………= _  Si”- P”_   =……………….= ……… km.jam-1 (a) 
             Selang jam  

       = _  So”–Si”_  =……………… = ……… km.jam-1 (b) 
             Selang jam  

 Tgl…...……………= _  P”’- So”   =……………….= ……… km.jam-1 (c) 
             Selang jam  

 Rata-rata laju angin dalam satu hari 

   Tgl…………………… =   ( P’  -  P  )/24 =……………… km.jam-1 

   Tgl…………………… =   ( P” -  P’ )/24 =……………… km.jam-1 

   Tgl…………………… =   ( P’”-  P”)/24 =……………… km.jam-1 
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 Data  perhitungan kecepatan angin 

Tgl 
Kecepatan Angin (trigonometri) 

X1 X2 X3 ∑X X1
2 X2

2 X3
2 ∑X2 Y1 Y2 Y3 ∑Y Y1

2 Y2
2 Y3

2 ∑Y2

      

      

      

      

 
Ket:  X1 = a cos P    Y1 = a sin P 
         X2 = b cos Si                Y2 = b sin Si 
         X3 = c cos So                         Y3 = c sin So 
 
 

Tanggal……………kecepatan = √ (∑X2) + (∑Y2)  =……………….=………….. km.jam-1 

         Arah/sudut resultan = Tg α = ∑Y/∑X   = ………. 

    α = ………..0 

  
Tanggal……………kecepatan = √ (∑X2) + (∑Y2) =………………. =………….. km.jam-1 

          Arah/sudut resultan  = Tg α = ∑Y/∑X = ………. 

    α = ………..0 

  
Tanggal……………kecepatan = √ (∑X2) + (∑Y2) =………………. =………….. km.jam-1 

          Arah/sudut resultan  = Tg α = ∑Y/∑X = ………. 

           α = ………..0  

 
b.   Grafik 
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II.  PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,      Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum    asisten praktikum 

      
             Tanggal…………………………. 

 

(……………………………..)                          (………………………………….) 
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(8).  AWAN 

A. Pendahuluan 
 Awan merupakan sekumpulan titik air atau es yang melayang layang di 

udara, yang terbentuk dari hasil proses kondensasi.  Kondensasi terjadi karena 

adanya proses penggabungan molekul-molekul air dalam jumlah cukup banyak 

sehingga membentuk butiran yang lebih besar.    

 Terdapat berjuta-juta butiran awan di atmosfer dengan ukuran yang berbeda-

beda.  Masing-masing mempunyai gerakan yang arah dan kecepatannya tidak sama, 

sehingga antara butir yang satu dengan yang lain saling bertumbukan.  Satu butir 

hasil kondensasi yang berukuran kecil (0,01 mm) mempunyai kecepatan jatuh 1 cm 

per detik.  Besarnya butiran awan dapat tumbuh menjadi 200 mikron atau lebih dan 

dapat  jatuh sebagai hujan.   

Klasifikasi Awan 
 Awan merupakan awal proses terjadinya hujan, sehingga banyak digunakan 

sebagai indikator keadaan cuaca.  Namun demikian, tidak  semua jenis awan dapat 

menghasilkan hujan, oleh karena  itu pengenalan jenis, bentuk dan sifat-sifat awan 

sangat diperlukan.  Berikut ini dijelaskan klasifikasi awan berdasarkan morfologi, 

ketinggian, dan metode pembentukan. 

I.   Berdasarkan morfologi (bentuk) 
Berdasarkan morfologi, awan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Awan Cumulus  

Bentuk jenis awan ini bergumpal-gumpal (bundar-bundar) dengan dasar 

horizontal. 

 

 

 

 

     

 

         

 

 
Gambar 16. Awan Cumulus 
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2. Awan Stratus  

Awan jenis ini tipis dan tersebar luas sehingga dapat menutupi langit secara 

merata.   Dalam arti khusus awan stratus adalah awan yang rendah dan luas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

Gambar 17. Awan Stratus 
3. Awan Cirrus  

Jenis awan yang berdiri sendiri yang halus dan berserat, berbentuk seperti bulu 

burung. Sering terdapat kristal es tapi tidak dapat menimbulkan hujan. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Gambar 18. Awan Cirrus 
 

II. Berdasarkan Ketinggian 

a.   Golongan awan tinggi : 6000 m ke atas 
1. Awan Cirrus (Ci) : di atas 9 km 

 Awan halus, struktur beserat seperti bulu burung, dan tersusun 

sebagai pita yang melengkung, sehingga seolah-olah bertemu pada satu atau 
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dua titik di horizon (Gambar 18).  Awan ini tersusun atas  kristal es dan 

biasanya tidak mendatangkan hujan. 

2.  Awan Cirrostratus (Cs) : 6 - 7 km 

Awan ini berbentuk seperti kelambu putih halus, menutup seluruh 

angkasa, bewarna pucat atau kadang-kadang nampak sebagai anyaman yang 

tidak teratur.  Sering menimbulkan lingkaran di sekelilinhg matahari atau 

bulan.  Awan ini tidak menghasilkan hujan.  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Gambar 19. Awan Cirrostratus 

3. Awan Cirrocumulus (Cc) : 7,5 - 9 km 

Berbentuk seperti gerombolan domba, tidak menimbulkan bayangan 

dan hujan.  

 

 
 
 
 
 
        

         

Gambar 20. Awan Cirrocumulus 

b.  Golongan awan sedang / menengah : 2000 – 6000 m 

1. Awan altostratus (As) : 3 - 4,5 km 

Awan altostratus berbentuk seperti selendang yang tebal.  Pada 

bagian yang menghadap bulan atau matahari nampak lebih terang.  Awan ini 

biasanya diikuti oleh turunnya hujan.  
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Gambar 21. Awan altostratus 

2. Awan Altocumulus (Ac) : 4,5 – 6 km 

Berbentuk seperti  bola-bola yang tebal putih pucat dan ada bagian 

yang berwarna kelabu karena mendapat sinar. Bergerombol atau berlarikan, 

antara satu dengan yang lain berdekatan seperti bergandengan.  Pada 

umumnya bola-bola yang di tengah gerombolan atau larikan lebih besar.  

Awan ini tidak menghasilkan hujan.  

 

 
       

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Awan Altocumulus 
 
c.   Golongan Awan Rendah ( dibawah 2000 m) 

1. Awan Stratocumulus (Sc)  

Berbentuk seperti gelombang yang sering menutupi seluruh angkasa, 

sehingga menimbulkan persamaan dengan gelombang di lautan. Berwarna 

abu-abu di sela-sela kelihatan terang.  Awan ini tidak menghasilkan  hujan. 
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Gambar 23. Awan Stratocumulus 

2. Awan Nimbustratus (Ns) 

Awan ini tebal dengan bentuk tertentu, pada bagian pinggir tampak 

compang-camping dan menutup seluruh langit. Mendatangkan hujan gerimis 

hingga agak deras yang biasanya jatuh terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

Gambar 24. Awan Nimbustratus 

3. Awan stratus (St) 

 Awan yang melebar seperti kabut tetapi tidak sampai menyentuh 

permukaan bumi (Gambar 17.) 

d.   Awan yang terjadi karena udara naik (Vertically advanced clouds) (500-1500 m) 

1.   Cummulus (Cu)  

Awan bergumpal-gumpal, dasarnya rata (Gambar 16). 

2.  Cumulo Nimbus (Cu-Ni)     

Awan yang bergumpal gumpal luas dan sebagian telah merupakan 

hujan, sering diiringi dengn angin ribut. 
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Gambar 25.  Awan Cumolo nimbus 

B.  Pengamatan 
Metode pengamatan awan sederhana yaitu dengan membagi langit menjadi 

empat kuadran.  Setiap kuadran dibagi delapan bagian, tetapi kadang-kadang 

digunakan per sepuluh bagian. 

 

         KW I                                         KW II 

 

                                                                                                  

  

                                        KW III                                         KW IV 

Gambar 26. Pembagian kuadran dari luasan langit 

 Pada gambar 26. terlihat ¼ bagian di bagian kanan depan, ¼ bagian di 

bagian kiri, ¼ bagian lagi kiri bawah dan ¼ sisanya kanan bawah. 

 Sebagai contoh, bila hasil pengamatan menunjukkan bagian atas (depan) 

tertutup setengah bagian, bagian kiri atas tertutup lebih dari setengah bagian, bagian 

kanan bawah 1/4, sedangkan kiri bawah tidak tertutup sama sekali, maka 

penghitungannya sebagai berikut : 

  4/8  5/8  2/8   0    4⁄    =     11 8 /4   atau 11 32⁄  

kurang dari 3/8 bagian.  Dimana 1/8 bagian dinamakan 1 okta, maka penutupan 

awan hasil pengamatan tersebut adalah sebesar 3 okta. 

 Jejak–jejak awan juga termasuk yang dicatat dengan total nilai 1 okta, 

sedangkan penutupan awan penuh dengan beberapa bagian yang terbuka harus 
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dinilai sebesar 7 okta atau sebesar 7/8. Demikian pula bila terdapat kabut yang 

mnyerupai penutupan awan total, maka keadaan tersebut serupa dengan penutupan 

awan sempurna dengan nilai sebesar 8 okta.  ntuk pengamatan per sepuluhan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Keadaan Awan 

Keadaan awan Okta Per sepuluh 

Tidak ada awan, ada kbut tipis dan matahari 

tampak cerah 

0 0 

Jejak-jejak bekas awan hingga 1/8 dari total 

langit yang tertutup 

1 1/10 atau kurang tetapi 

tidak nol 

2/8 dari total langit tertutup 2 2/10   s/d   3/10 

3/8 dari total langit tertutup 3 4/10 

4/8 dari total langit tertutup 4 5/10 

5/8 dari total langit tertutup 5 6/10 

6/8 dari total langit tertutup 6 7/10 

7/8 dari total langit tertutup 7 8/10   s/d   9/10 

8/8 dari total langit tertutup 8 10/10 

  

Contoh pengamatan : 
Penutupan awan = (50 + 60 + 25 + 0 ) = 33 % atau 3/10 bagian 

             4 
 

Selain itu terdapat pengamatan yang hanya membagi dalam kelas sebagai berikut : 

1. Hari cerah adalah 1 okta   

2. Berawan sebagian 3 okta    

3. Langit brawan 6 okta 

4. Tertutup total (overcast) adalah 8 okta 
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LEMBAR KERJA 
 

I. HASIL PENGAMATAN 

Tanggal Pukul Gambar Jenis/Ketinggian Hitungan/Okta 
 

06.00 

 
 
 
 
 

  

 

12.00 

 
 
 
 
 

  

 

16.00 

 
 
 
 
 

  

 

06.00 

 
 
 
 
 

  

 

12.00 

 
 
 
 
 

  

 

16.00 

 
 
 
 
 

  

 

06.00 

 
 
 
 
 

  

 

12.00 
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II. PEMBAHASAN 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,      Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum    asisten praktikum 
                   
       Tanggal…………………………. 
  

 

(……………………………..)                      (………………………………….) 
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III.  ANALISIS INTERPRESTASI DATA CUACA 
 

3.1  Hubungan Antar Unsur Cuaca 

A.  Pendahuluan 
Pada dasarnya antara unsur cuaca yang satu dengan yang lain memiliki 

suatu keeratan atau keterkaitan.  Sebagai contoh radiasi matahari sebagai sumber 

energi terbesar di bumi berpengaruh terhadap tingkat perubahan suhu dan 

kecepatan evaporasi.  Untuk mengetahui adanya keterkaitan antar unsur cuaca 

tersebut, perlu dilakukan suatu analisis, yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk memahami perilaku cuaca secara keseluruhan.  Analisis yang biasa 

digunakan ialah analisis regresi dan korelasi.   

B.  Tujuan 
Setelah mengikuti praktikum ini diharapkan: 

1. Mahasiswa mampu menghimpun data cuaca-iklim dengan baik dan benar 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan antara unsur 

cuaca yang satu dengan yang lain. 

C.  Langkah-langkah analisis  

 Permasalahan: 

Tentukan adakah hubungan antara intensitas radiasi dengan suhu dan 

bagaimanakah bentuk hubungan kedua variabel tersebut ( Tabel 5). 

 Penyelesaian : 

1. Tentukan variabel bebas (x), artinya dengan perubahan pada variabel x 

akan mempengaruhi variabel y 

2. Hitung  x dan  y dengan rumus x = Σ x 
                                                              n 

3. Hitung Σx = Σ | xi – x |2 ; Σy2 = Σ | yi – y |2 

             Σ xy = Σ | xi - x | | yi – y | 

4.  Hitung parameter regresinya dengan rumus 

a  = Y –  bX 

           b  = Σ xy 
        Σx2 

           a adalah estimasi dari α, dan b adalah estimasi dari β 
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Tabel 5.  Data hasil pengamatan intensitas radiasi matahari (cal.cm-2) dan suhu 
udara (0C) 

 

No 

Intensitas 
radiasi 

matahari 
(cal.cm-2)  

xi 

suhu 
(°C) yi x y x2 y2 (x)(y) 

1 488.3 23.1 36.45 0.22 1328.60 0.0502 8.165

2 75.6 20.2 -376.25 -2.68 141564.06 7.1610 1006.845

3 405.8 22.2 -46.05 -0.68 2120.60 0.4570 31.130

4 350.7 21.7 -101.15 -1.18 10231.32 1.3830 118.952

5 502.1 23.7 50.25 0.82 2525.06 0.6790 41.406

6 364.5 21.7 -87.35 -1.18 7630.02 1.3830 102.724

7 419.5 23.0 -32.35 0.08 1046.52 0.0071 -2.717

8 550.2 24.0 98.35 1.12 9672.72 1.2634 110.545

9 674.0 24.5 222.15 1.62 49350.62 2.6374 360.772

10 687.8 24.7 235.95 1.82 55672.40 3.3270 430.373

Total 4518.5 228.8   281141.95 18.3478 2208.194

Rata2 451.85 22.88 28114.19 1.83 220.82
 

Sumber : stasiun klimatologi Fak.Pertanian Unibraw 

 a   =  y – bx ; b =  Σ (x)(y) ;  b =  2208.194     =  0.007854 
                              Σ x2           281141.95        

  

a   =  22.88 - (0.007854) (451.85) 

     =  22.88 – 3.55   

     =  19.33 

y = 19,33 + 0,007854 x 

5.   Hitung korelasi dengan rumus : 
                           

   r  =   
 

  

 r  =  

 

  r  =                        = 0.972 

( )( )∑∑
∑

22 yx

xy

( )( )3478.1895.281141
194.2208

199.2271
194.2208
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6.   Bandingkan hasil perhitungan r tersebut dengan daftar bilai r dengan (n-2) 

dan apabila r hasil perhitungan lebih besar daripada r tabel, maka 

dinyatakan berbeda nyata pada p = 0,05 dan p = 0,01. Ternyata, dari hasil 

perhitungan tersebut,  nilai r perhitungan lebih besar daripada tabel (n-2) = 

0,632 untuk p = 0,05   &  0,765 untuk p = 0,01 

7.   Kesimpulan  :  

Terdapat hubungan antara interaksi radiasi dengan suhu yang ditunjukkan 

melalui persamaan : 

y = 19,33 + 0.007854x ;   r = 0,972** 
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LEMBAR KERJA 
 

1. Tentukan 2 variabel unsure cuaca yang akan dianalisis berdasarkan data hasil 

pengamatan di stasiun klimatologi!  Setiap kelompok menganilisis hubungan 

antara 2 variabel unsur cuaca, contoh : 

KEOLMPOK VARIABEL YANG DIANALISA 

1 Suhu udara dan kelembaban udara 

2 Suhu udara dan evaporasi 

3 Suhu udara dan tekanan udara 

4 Kelembaban udara dan evaporasi 

5 Kelembaban udara dan tekanan udara 

6 Intensitas radiasi dan evaporasi 

7 Intensitas radiasi dan lama penyinaran 

8 Intensitas radiasi dan kelembaban udara 

9 Evaporasi dan tekanan udara 

10 Suhu tanah dan suhu udara 

 

2.  Isi dan lengkapilah data di bawah ini! 

  

No xi 
(……………..) 

Yi 
(……………) x y x2 y2 (x)(y) 

Total 

Rata2 
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3. Hitung regresi dan korelasinya, kemudian bandingkan hasil r hitung dengan r 

tabel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Pembahasan 
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5.  Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,             Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum          asisten praktikum 

 Tanggal…………………………. 
  

 

(……………………………..)                            (………………………………….) 
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3.2  Hubungan Antara Iklim dan Tanaman 

A. Pendahuluan 
Data iklim seringkali digunakan dalam menentukan potensi produksi suatu 

tanaman di suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk melihat 

hubungan antara iklim dan produksi ialah dengan menggunakan model-model 

statistika. Untuk dapat memanfaatkan model-model statistika secara optimal dalam 

analisis data iklim untuk pertanian, ada dua hal utama yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Kenali terlebih dahulu model-model statistika yang tersedia 

2. Pahami dengan baik dalam kondisi dan bentuk persoalan yang bagaimana 

model statistika tersebut seharusnya digunakan 

 Dengan kedua hal tersebut di atas, kita akan mampu memilih secara tepat 

model statistik mana yang cocok digunakan dalam menganalisis data iklim sesuai 

dengan tujuan atau persoalan yang akan dipecahkan. 

       Model sederhana yang paling sering digunakan untuk menghubungan 

antara iklim dan pertumbuhan atau produksi tanaman ialah persamaan regresi. 

Model ini disusun dari data hasil tanaman yang dikumpulkan dari suatu wilayah 

dan data iklim dari wilayah yang sama untuk menghasilkan koefisien-koefisien 

dugaan. Validitas dan penggunaan model jenis ini tergantung pada sampai sejauh 

mana data masukan yang digunakan dapat mewakili dan pemilihan peubah bebas 

yang akan digunakan dan desain dari model. Bentuk dasar model persamaan 

regresi adalah sebagai berikut: 

Y = a + b X 
di mana Y ialah peubah tak bebas, dalam hal ini data hasil tanaman dan X ialah 

peubah bebas, dalam hal ini data iklim. a dan b adalah koefisien-koefisien yang 

diduga.  Contoh model regresi hasil adalah model regesi untuk tanaman padi yang 

dikemukakan oleh Yoshida dan Parao (1976). Mereka menemukan bahwa 

banyaknya malai per m2 (N) berkorelasi positif dengan jumlah radiasi yang 

diterima tanaman selama fase reproduktif, yaitu 25 hari sebelum pembungaan, 

dan berkorelasi negatif dengan rata-rata suhu udara 

           Dalam melakukan analisis untuk pengelolaan tanaman, hal yang perlu 

dilakukan ialah: 

1. Menentukan masalah yang ingin dipecahkan 

2. Menentukan sejauh mana informasi yang dimiliki. Hal ini diperlukan   untuk 

menentukan sejauh mana tingkat analisis dapat dilakukan 
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3. Menentukan pendekatan analisis yang bisa dilakukan sesuai dengan data yang 

dimiliki. Dalam melakukan analisis iklim dan tanaman, hal penting yang perlu 

dipahami ialah kelender cuaca tanaman dan kemudian menguasai 

penggunaan salah satu alat hitung (komputer lebih baik).  

4. Menyusun langkah-langkah operasional pengelolaan tanaman sesuai dengan 

hasil analisis. 

B.  Tujuan 

Setelah mengikuti praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu 

menginterpretasikan  data iklim  terhadap pertumbuhan  dan perkembangan 

tanaman melalui pendekatan model statistika sederhana.. 

C.   Pelaksanaan 
1. Mengumpulkan data cuaca lengkap satu tahun (data tahun terakhir) pada 

suatu daerah  

2. Mengumpulkan data pertumbuhan tanaman 

3. Menganalisis hubungan antara data iklim dan pertumbuhan tanaman dengan 

analisis regresi atau program simulasi 

4. Membahas hasil analisis 
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IV.  PENGARUH  CUACA/IKLIM TERHADAP TANAMAN 
 
A.  Pendahuluan 

Cuaca merupakan kondisi singkat fisika atmosfer, yang mempunyai 

pengaruh secara langsung terhadap kehidupan tanaman dan bersifat sesaat. 

Walaupun singkat, apabila sangat ekstrim akan berakibat menghambat bahkan  

menghentikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga  mengakibatkan 

gagal panen. Contoh umum ialah banjir dan angin topan. Sedangkan iklim ialah 

karakter, sintetis atau nilai statistik cuaca dalam jangka panjang di suatu lokasi 

ataupun wilayah yang luas.  Pembahasan iklim meliputi nilai-nilai statistik yaitu: nilai 

rata-rata, maksimum dan minimum, frekuensi kejadian, peluang kejadian dan nilai 

statistik lainnya dari suatu seri  kejadian cuaca jangka  panjang berturut-turut dalam 

kurun waktu satu tahun hingga puluhan tahun (>30 tahun).  Oleh karena itu 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman bersifat 

rata-rata maupun akumulatif. Dengan demikian, untuk membedakan pengaruh 

cuaca dan iklim terhadap tanaman dapat dinyatakan bahwa di daerah pusat 

produksi pertanian walaupun kondisi iklim telah terbukti optimum untuk suatu kultivar 

selama bertahun-tahun, tetapi penyimpangan cuaca ekstrim sesaat satu jam hingga 

satu hari dapat menggagalkan panen dalam satu musim. 

Tanaman mempunyai kepekaan terhadap pengaruh iklim, seperti 

penyinaran matahari, suhu, kelembaban, curah hujan dll. Tanpa unsur-unsur iklim, 

pada umumnya pertumbuhan tanaman akan tertahan, meskipun ada beberapa 

tanaman yang dapat menyesuaikan diri pada kondisi yang kurang sesuai tersebut.  

B.  Tujuan 
Dalam praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan 

menjelaskan pengaruh. unsur-unsur cuaca/iklim terhadap tanaman. 

C.  Pelaksanaan 
(1). Satuan panas (degree days) 

Setiap tanaman membutuhkan sejumlah satuan panas untuk 

menyelesaikan satu fase pertumbuhannya.  Konsep yang sering digunakan 

berkaitan dengan fenologi atau pertumbuhan tanaman ialah konsep satuan 

panas (degree days/heat unit). Satuan panas dapat dimanfaatkan dalam 
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kegiatan bidang pertanian, antara lain untuk perencanaan waktu tanam dan 

pengendalian hama.  Heat unit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

HU = 

 
 
 

(2). Intersepsi radiasi matahari 
Radiasi matahari yang sampai ke suatu medium, tidak semuanya akan 

diintersepsikan ke lapisan bawah medium tersebut.  Sebagian radiasi yang 

diterima suatu medium akan dipadamkan melalui proses pemantulan dan 

pemancaran ke segala arah.   Demikian pula radiasi matahari yang diterima 

oleh tanaman akan berbeda-beda intensitasnya antara bagian atas tajuk, 

tengah tajuk dan bawah tajuk.  Bagian atas tajuk menerima jumlah radiasi 

matahari sama dengan radiasi yang diterima oleh permukaan bumi.  Semakin 

ke bawah tajuk, intensitas radiasi akan berkurang karena proses pemadaman 

oleh tajuk daun.  

Pengurangan intersepsi radiasi matahari yang diterima oleh tanaman 

dapat dijelaskan dengan persamaan hokum beer sebagai berikut: 

    0.  

I  =   intensitas radiasi yang diintersepsi setelah melewati suatu kedalaman x 

I0 =  nilai intensitas di atas tajuk tanaman (sama dengan radiasi yang diukur di 

stasiun cuaca) 

e =  eksponensial 

a =  koefisien pemadaman  

x =  indeks luas daun  

 

 
 
 
 
 

 
 

∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−n

dasartt
1

tanaman

2
minmax ttt +

=
−
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LEMBAR KERJA 
 
I.  PENGAMATAN SATUAN PANAS 
1. Tentukan tanaman yang akan diamati ! 

2. Cari suhu dasar tanaman tersebut berdasarkan literatur ! 

3. Ukur suhu udara ketika penanaman ! 

4. Catat suhu maksimum dan minimum harian selama masa pertumbuhan 

tanaman hingga waktu panen setiap pagi dan siang hari ! 

5. Isilah tabel pengamatan berikut ini ! 

Komoditas Umur 
(HST) 

Suhu pagi hari  Suhu siang hari  
maksimum minimum maksimum minimum
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6. Hitung satuan panas tanaman tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

7. Pembahasan (tambahkan dengan studi literatur)  
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8. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,             Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum          asisten praktikum 

 Tanggal…………………………. 
  

 

(……………………………..)                            (………………………………….) 
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(2).  Intersepsi radiasi matahari 
1. Tentukan tanaman yang akan diamati ! 

2. Ukur intensitas radiasi matahari di bagian atas, tengah dan bawah tajuk 

tanaman ! 

3. Hitung nilai intensitas pada masing-masing posisi tajuk tanaman ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hitung nilai koefisien pemadaman ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Isilah tabel di bawah ini berdasarkan perhitungan di atas ! 

Tanaman Bagian Tajuk y x a 

 Atas (I0)    

 Tengah (I1)    

 Bawah (I2)    
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6.  Pembahasan 
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7. Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Mengetahui,             Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum          asisten praktikum 

 Tanggal…………………………. 
  

 

(……………………………..)                            (………………………………….) 
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V.  NERACA AIR UMUM DAN NERACA AIR LAHAN 
 

A. Pendahuluan 
 Air ialah salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk 

hidup di bumi. Begitu pentingnya air bagi kehidupan, sehingga manusia berusaha 

melestarikan air agar penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien serta 

mencegah kehilangan air secara sia-sia.  

Air hujan sebagai salah satu sumber air yang murah dan melimpah, dalam 

bidang pertanian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan 

produksi yang maksimal. Namun seringkali hadirnya hujan belum disertai dengan 

penanman jenis-jenis tanaman yang mempunyai kebutuhan air sesuai dengan 

keadaan curah hujan. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyaknya air hujan 

yang tersisa bahkan malah kekurangan air (jika merupakan daerah tadah hujan). 

 Penaksiran kebutuhan air untuk satu lahan pertanaman sangat diperlukan 

untuk menentukan pola tanam berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air hujan 

yang ada.  Hal tersebut dilakukan  sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber 

daya alam (hujan) dengan sebaik-baiknya serta untuk mendapatkan hasil 

semaksimal mungkin. 

Untuk menganalisis hubungan iklim, tanah dan tanaman dilakukan dengan 

metode neraca air. Metode neraca air digunakan untuk mengetahui kecukupan air 

untuk tanaman tertentu pada jenis tanah tertentu dan lokasi tertentu. Kecukupan air 

selama masa pertanaman menentukan potensi kehilangan hasil tanaman yang 

bersangkutan. Tanaman membutuhkan air yang cukup selama masa 

pertumbuhannya. Kekurangan air akan mengakibatkan reduksi transpirasi tanaman 

dan kondisi ini berakibat pada penurunan hasil tanaman. Input air tanaman berasal 

dari curah hujan, sedangkan air yang tersimpan pada zona perakaran digunakan 

oleh tanaman untuk transpirasi, dan sebagian hilang melalui evaporasi. Metode 

neraca air umum dan neraca air lahan perhitungan-perhitungan terhadap curah 

hujan (CH), Evaporasi (Eo) dan Evaporasi potensial (ETP). 

B. Tujuan 
       Mahasiswa mampu menghitung dan menaksir kebutuhan air lahan dan 

pertanaman berdasarkan perhitungan neraca air. 
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C.  Pelaksanaan 
(1).  Neraca Air Umum 

Neraca Air Umum (NAU) merupakan neraca perhitungan untuk 

mengetahui kebutuhan air suatu lahan pertanaman dalam jangka waktu yang 

relatif lama (bulan) berdasarkan selisih nilai antara curah hujan (CH) dengan 

evapotranspirasi potensial (ETP).  Langkah-langkah menentukan Neraca air 

umum ialah: 

1. Memasukkan data presipitasi terutama curah hujan (CH) 

2. Memasukkan data evaporasi dan hitung nilai evapotranspirasi potensial 

(ETP), dimana nilai ETP diestimasikan dengan rumus ETP = 0,75 x Eo, 

nilai 0,75 merupakan konstanta rata-rata panci sedangkan Eo adalah 

besarnya evaporasi di panci kelas A. 

3. Menghitung selisih CH-ETP 

4. Menentukan nilai defisit dan surplus dari perhitungan CH-ETP, 

5. Nilai surplus ialah selisih CH-ETP positif 

6. Nilai defisit ialah selisih CH-ETP negative 

7. Menyusun grafik neraca air umum untuk analisis pembahasan 

Gambar 27.  Bagan neraca air 

Catatan :  sumbu x mewakili bulan, sumbu y mewakili tinggi kolom air (nm) yaitu 
CH, ETP, dan ETP rata-rata. 

       

Analisis pembahasan berdasarkan grafik, dengan menentukan bulan deficit 

dan surplus.  Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menentukan pola tanam. 
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(2). Neraca Air Lahan (NAL) 
Neraca Air Lahan (NAL) merupakan neraca perhitungan untuk 

mengetahui kebutuhan air suatu tanaman per harinya, yang didasarkan atas 

ketersediaan sisa air dalam tanah. Sisa air tanah ialah jumlah air netto yang 

tersisa setelah digunakan untuk evaporasi.  Neraca air lahan digunakan untuk 

menaksir kebutuhan air tanaman pada tiap fase pertumbuhan dalam hitungan 

harian. Data yang ditampilkan dalam perhitungan neraca air lahan antara lain 

curah hujan (CH), hari hujan (HH), Evaporasi (Ev) dan rata-rata curah hujan 

serta rata-rata evaporasi. 

Langkah-langkah perhitungan Neraca Air Lahan : 

1. Memasukkan data curah hujan (CH) dan hari hujan (HH) 

2. Memasukkan data evaporasi dalam satuan mm/bln 

3. Memasukkan data rata-rata curah hujan dengan rumus CH/HH 

4. Memasukkan data rata-rata evaporasi hujan dengan rumus Ev/ ∑ hari 

5. Menghitung sisa air dalam tanah, dimana : 

  sisa air (K’) = rata-rata CH- rata-rata Ev (mm) 

6. Menyusun grafik neraca air lahan untuk analisis pembahasan. 

  Sumbu x adalah bulan, sumbu y adalah sisa air (K’).  Analisis pembahasan 

harus disertai keterangan kebutuhan air pada setiap fase pertumbuhan 

(mm/hari) 
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LEMBAR KERJA 

 

1.  Cari data curah hujan dan evaporasi suatu daerah selama satu tahun 

2.  Masukkan data curah hujan dan evaporasi selama satu tahun 

KABUPATEN : ............................................. 
TAHUN  : ............................................ 

UNSUR  
BULAN 

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei Jun  Jul  Agt Sep  Okt  Nov  des  

Curah 
hujan 
(CH) 
(mm)  

            

Evaporasi 
(E0) 
(mm)              

 

3.  Hitung nilai Evaporasi Potensial (ETP), dengan rumus : 

   ETP = 0,75 x E0 

4.  Hitung selisih curah hujan (CH) dan nilai ETP 

5.  Tentukan nilai deficit dan surplus dari perhitungan : CH – ETP 

6.  Masukkan data dan hasil perhitungan dalam tabel berikut ini:  

 

Unsur 
Bulan 

Jumlah
J F M A M J J A S O N D 

CH rata-rata              

ETP              

CH-ETP              

Surplus              

Defisit               

(Defisit/ Surplus) Netto Setahun  
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7.  Buat grafik neraca air berdasarkan perhitungan di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Tentukan jenis komoditas dan pola tanam yang sesuai dengan daerah tersebut 

berdasarkan analisis neraca air dan studi literatur! 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Mengetahui,             Telah diperiksa dan disetujui oleh  
Penanggung jawab praktikum          asisten praktikum 

 Tanggal…………………………. 
 
  

(……………………………..)                            (………………………………….) 
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VI.  PEWILAYAHAN AGROKLIMAT 

 

A. Tujuan 
 Mahasiswa mampu menganalisis data iklim suatu daerah dengan baik dan 

benar untuk perencanaan kegiatan pertanian. 

B. Pendahuluan 
     Pengembangan komoditas pertanian pada wilayah yang sesuai dengan 

persyaratan pedo-agroklimat tanaman, yang mencakup iklim, tanah, dan topografi, 

akan memberikan hasil optimal dengan kualitas prima.  Pada umumnya setiap 

tanaman atau kelompok tanaman mempunyai persyaratan tumbuh yang spesifik.  

Oleh karena itu informasi iklim diperlukan dalam banyak hal yang berkaitan 

dengan pengelolaan tanaman.  Diantaranya ialah untuk menentukan jenis 

tanaman yang sesuai dikembangkan di suatu daerah,  waktu tanam dan panen 

yang tepat,  saat penyemprotan hama atau penyakit harus dilakukan, saat 

pengairan diperlukan, bentuk pola tanam yang seharusnya digunakan dan lain-lain. 

Untuk dapat menggunakan informasi iklim dengan baik dalam pengelolaan 

tanaman perlu dipelajari dan dipahami bagaimana bentuk interaksi  antara 

cuaca/iklim dan tanaman.  Secara umum cuaca akan menentukan fluktuasi  

produksi pertanian dalam satu waktu tertentu sedangkan iklim lebih menentukan 

jenis  tanaman yang cocok atau sesuai untuk dikembangkan di suatu daerah. 

Di daerah tropis, unsur cuaca utama yang sangat berpengaruh terhadap 

keragaman produksi  tanaman ialah hujan karena keragamannya baik menurut 

waktu maupun lokasi sangat besar. Oleh karena itu sebagian besar studi yang 

berkaitan dengan masalah cuaca dan produksi  tanaman membahas tentang 

hubungan hujan atau ketersediaan air/hujan dengan produksi  tanaman. Unsur 

cuaca lain yang cukup penting ialah radiasi dan suhu. Radiasi sangat berperanan 

sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Daerah yang mempunyai radiasi  

tinggi dan ketersediaan air yang cukup mempunyai tingkat produktivitas yang 

tinggi. Suhu sangat erat kaitannya dengan perkembangan tanaman (fenologi).  

Salah satu contoh  dari hasil interaksi cuaca dan tanaman  adalah   

penelitian Sulistiono (2005) yang menghasilkan model simulasi mempunyai 

resolusi harian dengan masukan berupa unsur-unsur cuaca (radiasi surya, suhu 

dan kelembaban udara, kecepatan angin dan hujan), sifat fisik tanah (kapasitas 
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lapang dan titik layu permanen, serta parameter penguapan) dan aplikasi 

agronomi (waktu tanam dan aplikasi fungisida). Secara umum model tersebut  

mampu menjelaskan pengaruh lingkungan cuaca, khususnya curah hujan, yaitu 

dinamika penyerapan curah hujan oleh tajuk tanaman  terhadap pertumbuhan,  

perkembangan tanaman kentang dan hasil umbi kentang.   

 

C. Pelaksanaan 

Menentukan kesesuain ketersediaan curah hujan dan kebutuhan tanaman 
1. Susun distribusi curah hujan suatu derah selama satu tahun  

2. Susun syarat tumbuh (kebutuhan curah hujan) beberapa komoditas tanaman di 

daerah tersebut 

3. Urutkan komoditas dari yang sesuai sampai yang tidak sesuai dengan kondisi 

iklim setempat 

4. Buatlah perencanaan waktu tanam berdasarkan analisis neraca air 
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