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DI SUSUN OLEH: 

 
 Achmad Mashfufi   K5410003   

 Adi Dwi Susanto   K5410004 

 Agung Styawan   K5410005 

 Agus Angga K   K5410006 

 Barangga Sukma   K5410010 

 Bayu Taufik W.W  K5410011 

 Bhian Rangga   K5410012 

 Danang Suryo Nugroho  K5410013 

 Dyah Retno W   K5410017 

 Istikomah    K5410029 

 Vikky vidia A   K5410064 

 Yasyfa Nafi Rosyida  K5410065 

 Yayuk Purnamaningsih  K5410066 



Awan adalah massa terlihat dari tetesan air atau beku kristal tergantung di 

atmosfer di atas permukaan bumi atau lain planet tubuh. Awan juga terlihat massa 

tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar 

bintang dan nebula. Awan dipelajari dalam ilmu tentang awan atau awan fisika 

cabang meteorologi. 

Di Bumi substansi biasanya kondensasi uap air . Dengan bantuan partikel 

higroskopis udara seperti debu dan garam dari laut, tetesan air kecil terbentuk pada 

ketinggian rendah dan kristal es pada ketinggian tinggi bila udara didinginkan 

untuk jenuh oleh konvektif lokal atau lebih besar mengangkat non-konvektif skala. 

Tetesan dan kristal biasanya sekitar 0,01 mm (0,00039 in) diameter. Para 

agen yang paling umum dari lift termasuk pemanasan matahari di siang hari dari 

udara pada tingkat permukaan, angkat frontal yang memaksa massa udara lebih 

hangat akan naik lebih dari atas sebuah air massa pendingin, dan mengangkat 

orografik udara di atas gunung. Ketika naik udara mengembang sebagai tekanan 

berkurang. Proses ini mengeluarkan energi yang menyebabkan udara dingin. Ketika 

dikelilingi oleh milyaran tetesan lain atau kristal mereka menjadi terlihat sebagai 

awan. Dengan tidak adanya inti kondensasi, udara menjadi jenuh dan pembentukan 

awan terhambat. 

Dalam awan padat memperlihatkan pantulan tinggi (70% sampai 95%) di 

seluruh terlihat berbagai panjang gelombang. Mereka sehingga tampak putih, 

setidaknya dari atas. tetesan Cloud cenderung menyebarkan cahaya efisien, 

sehingga intensitas radiasi matahari berkurang dengan kedalaman ke gas, maka 

abu-abu atau bahkan gelap kadang-kadang penampilan mereka di dasar awan . 

awan tipis mungkin tampak telah memperoleh warna dari lingkungan mereka atau 

latar belakang dan awan diterangi oleh cahaya non-putih, seperti saat matahari 

terbit atau terbenam, mungkin tampak berwarna sesuai. Awan terlihat lebih gelap di 



dekat-inframerah karena air menyerap radiasi matahari pada saat- panjang 

gelombang . 

 

1. PROSES PEMBENTUKAN AWAN 

Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-

titik air, maka terbentuklah awan. Peluapan ini bisa terjadi dengan dua cara: 

a. Apabila udara panas, lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena 

air lebih cepat menyejat. Udara panas yang sarat dengan air ini akan naik 

tinggi, hingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah, uap itu 

akan mencair dan terbentuklah awan, molekul-molekul titik air yang tak 

terhingga banyaknya. 

b. Suhu udara tidak berubah, tetapi keadaan atmosfir lembap. Udara makin 

lama akan menjadi semakin tepu dengan uap air. 

c. Jika titik kondensasi dicapai dan udara masih terus naik, awan makin 

banyak. 

d. Bila angin yang kuat menjumpai gunung, maka udara akan dipaksa naik, 

sehingga suhunya turun, dan apabila cukup mengandung uap air akan 

terbentuk awan. 

e. Massa udara panas  bertemu dgn massa udara dingin, udara panas 

meluncur di atas udara dingin ( terjadi FRONT) & suhu udara panas turun 

 awan berlapis mendatar.  

Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi 

semakin besar dan awan itu akan menjadi semakin berat, dan perlahan-lahan daya 



tarik bumi menariknya ke bawah. Hingga sampai satu titik dimana titik-titik air itu 

akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. 

Jika titik-titik air tersebut bertemu udara panas, titik-titik itu akan menguap 

dan awan menghilang. Inilah yang menyebabkan itu awan selalu berubah-ubah 

bentuknya. Air yang terkandung di dalam awan silih berganti menguap dan 

mencair. Inilah juga yang menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak 

membawa hujan. 

2. JENIS-JENIS AWAN 

awan menurut bentuknya terbagi menjadi beberapa jenis : 

a. Awan Commulus, yaitu awan yang bergumpal dan bentuk dasarnya 

horizontal.  

 

 

 

Awan commulus adalah awan yang bentuknya seperti bunga kol. 

Awan ini terjadi karena proses konveksi. Secara lebih rinci awan ini 

terbagi dalam 3 jenis, yaitu: strato kumulus yaitu awan kumulus yang 

baru tumbuh, kumulus, dan kumulonimbus yaitu awan kumulus yang 

sangat besar dan mungkin terdiri beberapa awan kumulus yang 

bergabung menjadi satu. 

b. Awan Stratus, yaitu awan tipis yang tersebar luas dan menutupi langit 

secara merata 

c. Awan Cirrus, yaitu awan yang berdiri sendiri, halus dan berserat, sering 

terdapat kristal es tetapi tak menimbulkan hujan. 



3. KELUARGA-KELUARGA AWAN 

a.  Awan Tinggi (Keluarga A) 

Bentuk awan tinggi antara 10.000 dan 25.000 kaki (3.000 dan 8.000 m) 

di daerah kutub , 16.500 dan 40.000 kaki (5.000 dan 12.000 m) di daerah 

beriklim sedang dan 20.000 dan 60.000 kaki (6.000 dan 18.000 m) di 

daerah tropis. 

Awan di Keluarga A meliputi: 

 Genus Cirrus (Ci): berserat gumpalan awan putih kristal es halus yang 

muncul jelas di langit biru. Secara umum non-konvektif kecuali castellanus 

dan spesies floccus.  

 

 

o Spesies fibratus Cirrus (Ci fi): cirrus berserat tanpa jumbai atau kait. 

o Spesies uncinus Cirrus (Ci UNC): Hooked cirrus filamen. 

o Spesies spissatus Cirrus (Ci spi): cirrus Patchy padat. 

o Spesies castellanus Cirrus (Ci cas): Sebagian cirrus menara. 

o Spesies floccus Cirrus (Ci flo): Sebagian cirrus berumbai. 

 Genus Cirrocumulus (Cc): Sebuah lapisan awan konveksi terbatas muncul 

sebagai massa bulat kecil putih atau serpih dalam kelompok atau baris 

dengan riak seperti pasir di pantai.  

 

 



o Spesies Cirrocumulus stratiformis (Cc str): Sheets atau patch yang 

relatif datar cirrocumulus. 

o Spesies Cirrocumulus lenticularis (Cc len): Lens cirrocumulus 

berbentuk. 

o Spesies Cirrocumulus castellanus (Cc cas): cirrocumulus menara. 

o Spesies Cirrocumulus floccus (Cc flo): cirrocumulus berumbai. 

 Genus Cirrostratus (Cs): A non-konvektif cadar tipis yang biasanya 

menimbulkan halos. Matahari dan bulan terlihat di garis yang jelas. Biasanya 

mengental menjadi menjelang altostratus depan hangat atau daerah tekanan 

rendah.  

 

 

o Spesies Cirrostratus fibratus (Cs fib): cirrostratus berserat kurang 

terlepas dari cirrus. 

o Spesies Cirrostratus nebulosus (Cs neb): rata selubung cirrostratus. 

b. Awan Tengah (Keluarga B) 

Awan Tengah cenderung terbentuk pada 6.500 kaki (2.000 m), tetapi 

dapat terbentuk pada ketinggian sampai 13.000 kaki (4.000 m), 23.000 

kaki (7.000 m) atau 25.000 kaki (8.000 m), tergantung pada daerah. 

Umumnya lebih hangat iklim, semakin tinggi dasar awan. Nimbostratus 

awan kadang-kadang disertakan dengan awan menengah. The World 

Meterological Organisasi mengklasifikasikan Nimbostratus sebagai awan 

menengah yang dapat mengentalkan ke dalam rentang ketinggian rendah 

selama hujan. 



Awan di Keluarga B meliputi: 

 Genus Altocumulus (Ac): Sebuah lapisan awan konveksi yang 

terbatas biasanya dalam bentuk patch tidak teratur atau bulat dalam 

kelompok massa, garis, atau gelombang. altocumulus Tinggi 

mungkin mirip cirrocumulus tetapi basis menunjukkan setidaknya 

beberapa bayangan abu-abu terang.  

o Spesies Altocumulus stratiformis (Ac str): Sheets atau patch 

yang relatif datar altocumulus. 

o Spesies Altocumulus lenticularis (Ac len): Lens altocumulus 

berbentuk. 

o Spesies Altocumulus castellanus (Ac cas): altocumulus 

menara. 

o Spesies Altocumulus floccus (Ac flo): altocumulus 

berumbai. 

 Genus Altostratus (As):-konvektif atau tembus non cadar Buram 

abu-abu biru-abu-abu awan / yang sering bentuk front bersama 

hangat dan sekitar daerah tekanan rendah di mana mungkin 

menebal ke Nimbostratus. 

Altostratus tidak dibagi lagi menjadi spesies. 

c. Awan Rendah (Keluarga C1) 

Ini ditemukan dari dekat permukaan hingga 6.500 kaki (2.000 m)  dan 

termasuk Stratus genus. Ketika awan Stratus kontak dengan tanah, mereka 

disebut kabut , meskipun tidak semua bentuk kabut dari Stratus. 

Awan di Keluarga C1 meliputi: 



 Genus stratocumulus (Sc): Sebuah lapisan awan konveksi yang terbatas 

biasanya dalam bentuk patch teratur atau massa bulat mirip dengan 

altocumulus tetapi elemen yang lebih besar memiliki dengan bayangan 

abu-abu yang lebih dalam.  

o Spesies stratocumulus stratiformis (Sc str): Sheets atau patch yang 

relatif datar stratocumulus. 

o Spesies stratocumulus lenticularis (Sc len): Lens stratocumulus 

berbentuk. 

o Spesies stratocumulus castellanus (Sc cas): stratocumulus menara. 

 Genus Stratus (St): Sebuah lapisan seragam non-konvektif awan yang 

menyerupai kabut tapi tidak beristirahat di tanah.  

o Spesies nebulosus Stratus (St cotok): rata selubung Stratus. 

o Spesies Stratus fractus (St fra): kasar putus selembar Stratus. 

d. Awan Rendah Tengah (Keluarga C2) 

Awan ini dapat didasarkan manapun dari permukaan dekat sekitar 

10.000 kaki (3.000 m). Cumulus biasanya bentuk pada rentang ketinggian 

rendah tapi dasar akan naik ke bagian bawah kisaran menengah saat kondisi 

kelembaban relatif sangat rendah. Nimbostratus biasanya bentuk dari 

altostratus di tengah rentang ketinggian tapi dasar mungkin mereda ke 

kisaran rendah selama precipitaion. Kedua jenis awan dapat mencapai 

ketebalan yang signifikan dan kadang-kadang diklasifikasikan sebagai awan 

vertikal (Keluarga D), terutama di Eropa. [4] Namun, cumulus biasa, 

menurut definisi, tidak sesuai dengan tingkat vertikal yang menjulang 

cumulus (kumulus congestus) atau paling cumulonimbus . Nimbostratus 

Sangat tebal dapat perkiraan cumulus menjulang, tetapi jatuh juga pendek 

tingkat vertikal awan cumulonimbus berkembang dengan baik. 



Awan di Keluarga meliputi C2: 

 Genus Cumulus [5] (Cu): Awan konveksi bebas dengan cut datar 

basa-jelas dan puncak kubah. Menjulang cumulus (kumulus 

congestus) biasanya digolongkan sebagai awan pembangunan 

vertikal (Keluarga D).  

o Spesies Cumulus fractus (Cu fra): awan Cumulus dipecah 

menjadi fragmen dan mengubah compang-camping. 

o Spesies Cumulus humilis (Cu hum): awan cumulus kecil 

biasanya hanya dengan abu-abu terang di bawah naungan. 

o Spesies mediocris Cumulus (Cu med): awan Cumulus 

ukuran sedang dengan bayangan abu-abu menengah bawah. 

 Genus Nimbostratus (Ns): Sebuah lapisan abu-abu gelap konvektif 

non-baur yang terlihat lemah menerangi dari dalam. Ini adalah 

awan yang biasanya bentuk curah hujan di sepanjang front hangat 

dan sekitar daerah tekanan rendah. Nimbostratus tidak dibagi lagi 

menjadi spesies. 

e. Awan Vertikal (Keluarga D) 

 Genus cumulonimbus (Cb): massa menjulang berat awan konvektif bebas 

yang berhubungan dengan badai guntur dan kamar mandi. Mereka 

membentuk dalam massa udara yang sangat stabil, khususnya sepanjang 

front yang bergerak cepat dingin.  

o Spesies calvus cumulonimbus (Cb cal): awan cumulonimbus 

dengan sangat tinggi memotong puncak kubah-jelas mirip dengan 

gumpalan awan yang menjulang tinggi. 



o Spesies capillatus cumulonimbus (Cb cap): awan cumulonimbus 

dengan puncak yang sangat tinggi yang telah menjadi berserat 

karena adanya kristal es. 

Fitur Supplimentary inkus capillatus cumulonimbus (Cb ink cap): Sebuah 

cumulonimbus inkus atas awan adalah salah satu yang telah menyebar ke bentuk 

landasan yang jelas sebagai akibat dari memukul lapisan inversi di bagian atas 

troposfer. Fitur Supplimentary dengan mammatus cumulonimbus (Cb Mam): 

Sebuah dasar awan mammatus ditandai oleh gelembung-tonjolan ke bawah seperti 

menghadap disebabkan oleh downdrafts lokal dalam awan. WMO Resmi jangka 

cumulonimbus Mama. 

 Genus Cumulus (Cu) [6] [7]  

o Spesies Cumulus congestus (WMO: Cu Con / ICAO: TCU): 

Menara awan cumulus ukuran vertikal besar, biasanya dengan 

dasar abu-abu gelap. 

o Pyrocumulus (tidak ada singkatan resmi): awan Cumulus yang 

terkait dengan letusan gunung berapi dan kebakaran skala besar. 

Tidak diakui oleh WMO sebagai genus yang berbeda atau spesies. 

 

 

 

 

 

 

 


