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Kompetensi Dasar 

 

: 1. Menyebutkan komponen-komponen instrumen 

2. Memasang instrumen di lapangan 

3. Mengoperasikan instrumen 

4. Menghitung hasil 

   

Indikator 

 

: 1. Mampu menjelaskan masing-masing komponen instrumen 

2. Mampu memasang alat dengan benar 

3. Mampu mengoperasikan instrumen dengan benar 

4. Mampu menghitung hasil pengukuran 

   

Materi 

Pokok/Penggalan 

Materi 

: Pengukuran kelembaban udara relatif 

 

 

KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

Komponen 

Langkah 
Uraian Kegiatan Metode Media Estimasi 

Waktu 

PENDAHULUAN Pengukuran kelembaban 

udara relatif dapat 

menggunakan beberapa 

instrumen di antaranya 

Asman Psicrometer, Sling 

Psycrometer dan 

Hydrometer, sedangkan  

untuk pengukuran 

kelembaban udara secara 

absolut biasanya 

dilaksanakan di 

laboratorium dan tidak di 

alam terbuka. Kelembaban 

udara sangat bergantung 

dari temperatur udara yang 

bersangkutan sesuai 

dengan teori Water 

Holding Capacity dimana 

mengatakan semakin 

tinggi temeperatur 

kemampuan menyimpan 

udaranya semakin besar 

dan sebaliknya.  

Ceramah 

dan 

demonstrasi 

instrumen 

Asman 

Psycrometer, 

Sling 

Psycrometer 

dan 

Hygrometer 

10 menit 



Sedangkan yang dimaksud 

dengan kelembaban udara 

relatif adalah 

perbandingan antara 

jumlah uap air yang 

terkandung di udara 

dengan jumlah uap air 

yang jenuh pada 

temperatur yang sama. 

Oleh karena itu kalian di 

lapangan mencoba 

mengukur hal tersebut di 

atas dengan 

membandingkan antara 

termometer bola kering 

dan termometer bola basah 

kemudian tentukan delta t 

dan dimasukkan  ke dalam 

nomogram, maka dapat 

dicari kelembaban relatif 

pada saat itu dalam persen.  

MATERI INTI Pada Asman Psycrometer 

maupun Sling Psycrometer 

yang terdapat perbedaan 

hanya pada cara 

penggunaannya, 

sedangkan komponen 

dasarnya adalah sama. 

A. Asman Psycrometer 

Terdiri dari komponen : 

1. Kipas Udara, yang 

diputar pegasnya pada 

3 kali setengah putaran, 

maka dia akan 

menghisap udara 

selama 3 s/d 4 menit. 

Guna kipas ini untuk 

menghisap udara luar 

yang sebenarnya yang 

temperaturnya akan 

terukur oleh 

termometer bola basah 

dan bola kering. Oleh 

karena itu dua lubang 

penghisap di bagian 

bawah alat harus 

mengarah ke udara 

bebas/jangan 

terhambat. 

Ceramah 

dan 

demonstrasi 

instrumen 

Asman 

Psycrometer, 

Sling 

Psycrometer 

dan 

Hygrometer 

30 menit 



 

2. Dua buah termometer, 

satu termometer bola 

kering yang akan 

mengukur udara yang 

masuk pada saat itu dan 

yang kedua adalah 

termometer bola basah 

yang pada bola air 

raksanya diselimuti 

oleh kapas yang basah 

sehingga seolah-olah 

jenuh. Udara yang 

masuk dan  menyentuh 

bola basah akan 

menyebabkan air yang 

ada pada selimut kapas 

tadi menguap, untuk 

menguap memerlukan 

kalori sehingga air 

raksa pada bola basah 

akan turun 

temperaturnya. 

3. Alat pelindung, berupa 

logan stainlis steel 

sehingga apabila 

terkena radiasi 

matahari maka 

radiasinya akan 

dipantulkan secara 

penuh sehingga tidak 

akan dapat 

memanaskan alat. 

Cara Pengoperasian, 

Pengukuran, dan 

Perhitungan: 

Basahi termometer bola 

basah yang terbungkus 

kain kapas oleh air 

aquades sampai dipastikan 

jenuh, kemudian putar 

pegas di bagian atas 3 kali 

setengh lingkaran 

kemudian perhatikan  

termometer yang 

bersangkutan, maka pada 

termometer bola basah 

yang semula 

temperaturnya sama 



dengan bola kering setelah 

dibasahi dan dihisap oleh 

kipas maka temperatur 

pada bola basah akan 

meluncur turun, ikuti 

dengan seksama sampai 

penurunan temperatur 

pada bola basah betul-

betul berhenti. Dan apabila 

termometer akan naik lagi 

suhunya segera dibaca. 

Bandingkan kedua 

temperatur pada bola 

basah dan bola kering 

maka akan terdapat 

perbedaan temperatur. 

Contoh : 

Temperatur termometer 

bola kering 26
o
C, bola 

basah 24
o
 C maka delta 

tnya = 26
 o
C - 24

 o
C= 2

o
C, 

data itu kemudian 

konsultasikan ke dalam 

tabel nomogram. 

Temperatur termometer 

bola basah masukkan ke 

dalam lajur I, dan cari 

angka 26 kemudian ditarik 

secara horisontal 

berpotongan dengan angka 

2
o
 pada lajur berikutnya, 

yaitu pada tabel delta t. 

Setelah ketemu 2
o
 tarik ke 

bawah secara vertikal 

maka pada perpotongan 

garis angka 26
o
 ke arah 

samping dan  2
o
  ke arah 

vertikal akan diketemukan 

angka 82.  

Kesimpulannya : 

kelembaban relatifnya 

adalah 82%. Hasil 

pengukuran yang 

berulang-ulang atau 

berturutan selam 24 jam 

dengan interval waktu 1 

jam maka akan diperoleh 

kesimpulan : 

1. Semakin tinggi 

temperatur udara yang 



nyata maka 

kelembaban relatifnya 

semakin kecil, artinya 

semakin jauh untuk 

terjadi 

jenuh/kondensasi. 

2. Semakin dingin 

temperatur maka 

kelembaban udara 

semakin besar, artinya 

semakin mendekat ke 

arah terjadinya 

kondensasi/udara 

jenuh. 

3. Semakin besar delta t 

semakin kecil 

kelembaban relatifnya, 

dan semakin kecil delta 

t nya semakin besar 

kelembaban relatifnya. 

Contoh konkrit, yaitu 

pada ketinggian 2000 

m dpal sering terjadi 

pada saat alat 

dioperasikan pada 

kawasan yang berkabut 

tebal maka temperatur 

pada kedua termometer 

itu sama. Artinya udara 

yang masuk dan 

terindra oleh 

termometer bola kering 

itu sama dengan yang 

terindra oleh bola 

basah yang dibasahi 

oleh aquades pada 

tempat dan waktu yang 

bersamaan. 

B. Sling Psycrometer 

Pada Sling Psycrometer 

baik cara mengukur dan 

perhitungannya adalah 

sama, hanya pada cara 

mengoperasiannya, kalau 

pada Asman Psycrometer 

udara di sekitar dihisap 

oleh kipas masuk ke dua 

ventilator sedangkan pada 

Sling Psycrometer, alat 

diputar dengan tangan 



kanan di atas kepala 

selama 3 s/d 4 menit. 

Berdasarkan pengalaman 

di lapangan kedua alat 

menghasilkan angka yang 

sama  

C. Hygrometyer 

Pada Hygrometer terdapat 

satu jarum penunjuk 

temperatur dan satu jarum 

penunjuk pada persentase 

pada kelembaban relatif. 

Letakkan alat di udara 

terbuka tapi jangan sampai 

terkena sinar matahari 

langsung maka rambut 

yang ada di dalam alat itu 

akan memuai dan 

menyusut tergantung besar 

kecilnya kandungan air 

yang ada dalam udara 

yang bersangkutan. Di 

lapangan apabila 

Hygrometer dilewati oleh 

kabut yang pekat maka 

jarum penunjuk 

kelembanan relatif makan 

mendekati angka 100% 

bahkan dapat mencapai 

angka 100%. Artinya, 

kabut adalah udara yang 

jenuh air. 

PENUTUP  Berdasarkan pengukuran-

pengukuran di lapangan 

dari ketiga alat tersebut, 

yang perlu dijadikan 

standar adalah alat Asman 

Psycrometer dan Sling 

Psycrometer. 

Perbedaan hasil 

perhitungan ketiga alat 

boleh terjadi asal kurang 

dari 4%. Apabila hasil 

pengukuran perbedaan 

masing-masing alat itu di 

atas 4% maka yang dapat 

dijadikan standar adalah 

hasil perhitungan dari alat 

Asman Psycrometer. 

Tugas kalian berikut 

Demontrasi 

di lapangan 

dan 

pengukuran 

yang 

senyatanya 

(evaluasinya 

evaluasi 

alternatif 

dalam 

bentuk 

tugas 

kelompok). 

Asman 

Psycrometer, 

Sling 

Psycrometer 

dan 

Hygrometer 

10 menit 



adalah peragakan 

penggunaan alat tersebut 

di lapangan selama 36 jam 

dengan interval waktu 1 

jam, buatlah tabel hasil 

pengukuran lengkap 

dengan deskripsinya dan 

apa yang dapat Anda 

simpulkan. 

 


