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EVALUASI: UTS (35%)
UAS (35%)
TUGAS (10%)
ABSEN (10%)
QUIS (10%)

Pembentukan dan struktur bumi
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BENTUK DAN RUPA BUMI

BENTUK DAN RUPA BUMI
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REMOTE SENSING

BENTANG ALAM



3/23/2016

5

SINGKAPAN BATUAN

 Geologi adalah ilmu (science) yang mempelajari 

bumi

 Geologi Fisik adalah bagian dari ilmu geologi yang 

mempelajari materi dan proses pembentukannya 

yang terjadi baik itu di permukaan maupun di dalam 

bumi

 Geologi merupakan bagian dari berbagai aspek 

lingkungan hidup manusia.  Berbagai proses dan 

aspek pembentukan masyarakat memerlukan 

pengetahuan dasar geologi. Contohnya: Sumber 

daya alam dan energi, pembangungan, lingkungan 

maupun bencana alam.

 Aplikasi baru dalam Ilmu Geologi Moderen 

 Mineralogi dan Kedokteran (Polusi lingkungan 

hidup seperti asbes, merkuri dan peptisida

 Bencana Gunung Berapi (telah menelan korban 

lebih dari 100.000 jiwa selama 100 tahun 

terakhir)

Ruang Lingkup dan Definisi
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Hubungan ilmu geologi dengan ilmu lainnya

PIRAMIDA ILMU GEOLOGI

 1755 Immanuel Kant mengajukan hipotesa 
untuk pembentukan tatasurya yang dikenal 
dengan Nebular hypothesis

 1796 Laplace mengajukan teori yang sama 
dengan Kant

 Teori Nebular (Laplace-Kant)

 A. Kumpulan gas (nebula) yang berbentuk 
hampir bundar berputar secara perlahan yang 
kemudian berkontraksi.

 B. Akibat kontraksi dan rotasi yang terus 
menerus  terbentuklah lingkaran tipis yang 
pipih yang menyerupai disk yang berputar cepat 
dengan benda-benda padat terkumpul ditengah. 

 C. Kontraksi terus berlangsung dan akhirnya 
Proto-Sun terbentuk dengan benda-benda padat 
tertinggal diluar membentuk cicin

 D. Benda-benda padat yang ada dalam cicin 
terkondensasi membentuk planet yang 
sekarang yang berputar mengelilingi matahari.   

 Komposisi nebula : 99% gas (H, He), 1% debu 
(Si, FeO, H2O)

BUMI DAN SISTEM TATASURYA
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Tatasurya atau Solar System 

terdiri dari Matahari dan planet-

planet serta benda-2 lain yang 

berputar mengitainya dengan

orbit tertentu.

Tatasurya terbentuk dari

awan/gas tipis yang terdiri dari

Hydrogen dan Helium berputar

secara perlahan kira-kira 4.5 

billion years ago.  

BUMI DAN SISTEM TATASURYA

• Dalam tatasurya kita terdapat dua jenis planet yaitu: Terrestial planet (earth like) umumnya

terdiri dari batuan dan berinti padat (metallic) dengan rapat masa ( ) = 3 g/cm3.

• Jovian planet kebanyakan terdiri dari cairan dan gas dengan sedikit batuan,  berinti padat dan

rapat masa ( ) = 0.7-1.3 g/cm3. 

• Matahari dikelilingi oleh 9 planet.  4 Planet yang terdekat (Merkuri, Venus, Bumi dan Mars) 

dikelompokan sebagai Terrestrial planet. Sedangkan 5 lainnya (Yupiter, Saturnus, Uranus,    

Neptunus dan Pluto) dikelompokan sebagai Jovian planet.

JOVIAN VS. TERRESTRIAL PLANET
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PROSES PEMBENTUKAN BUMI

 Jari-jari bumi = 6.370 km, Batuan hanya menempati 1% 
dari volume bumi, sehingga sebagian besar lapisan bumi 
harus dipelajari secara tidak langsung dengan 
mengunakan metoda Geofisika.

 Gelombang seismik yang dihasilkan dari gempa bumi 
besar maupun ledakan bom nuklir dapat digunakan 
untuk mempelajari struktur dalam bumi.  

 Dua jenis gelombang seismik: Body waves dan Surface 
waves

 Body Waves  =  mentransmisikan energi dari pusat gempa 
(fokus) kesegala arah didalam bumi.  Ada dua jenis P 
(primary) dan S (secondary)

 Surface Waves =  mentransmisikan energi dipermukaan 
bumi bergerak menjauh dari epicenter gempa. 

 Metoda seismik refleksi yaitu menganalisa sebagian 
energi dari gelombang seismik yang kembali 
kepermukaan bumi setelah dipantulkan oleh lapisan 
batuan yang kemudian dicatat oleh seismograph.  

 Metoda seismik refraksi yaitu mempejajari pembelokan 
gelombang seismik ketika melewati dua lapisan yang 
berbeda (densitas dan kepadatan). 

BUMI, UKURAN, STRUKTUR DAN KOMPOSISI
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• Gelombang P mampu 
melewati padat maupun  
cairan

• Gelombang S hanya 
bisa melalui media  
padat

MENENTUKAN STRUKTUR BUMI

Bidang Diskontinuitas
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STRUKTUR BUMI

 Bumi mempunyai struktur yang berlapis yang 
terdiri dari Kerak, Mantel dan Inti.  

 Kerak atau “Crust” adalah bagian luar yang 
dapat dibagi menjadi kerak benua dan 
samudra. 

 Mantel atau selubung terdiri dari bagian atas 
dan bagian bawah 

 Inti atau “Core” bagian luar bersifat cair 
sedangkan inti bagian dalam bersifat padat.

 Kerak dan mantel bagian atas membentuk 
lithosfir yang bersifat brittle yang terletak 
diatas asthenosfir yang bersifat plastis.  
Dibawah asthenosphere adalah mantel bagian 
bawah yang bersifat padat dan selanjutnya inti 
bumi. 

 Lithosfir terdiri dari bagian yang bergerak dan 
bersifat rigid yang dinamakan lempeng atau
“plate”.  Lempeng-lempeng bergerak saling 
berpisah, bertumbukan dan bergeser yang 
menyebabkan kedinamikan bumi digambarkan 
dalam teori Tektonik Lempeng.

STRUKTUR BUMI
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Temperature dan Tekanan Dalam Bumi

Distribusi Densitas Bumi
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STRUKTUR DALAM BUMI

DINAMIS, BATUAN, EROSI DAN DEFORMASI


