
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 



Oleh  
Alinatul Khusna 

bumi 



Litosfer 

• Litosfer adalah lapisan  kulit 
bumi paling luar yang 
berupa batuan padat.  

• Litosfer tersusun atas dua 
lapisan yaitu kerak dan 
selubung yang tebalnya 
sekitar 50-100 km.  

• Litosfer merupakan 
lempenng yang bergerak 
sehingga dapat menimbulkan 
pergeseran benua 

 



Struktur Lapisan Kulit Bumi 
Lapisan bumi terdiri dari: 

1. Core, yaitu inti bumi atau barysfer yang 
terdiri dari lapisan nife (nikel, ferrum)  

2. Mantle, terdapat di atas lapisan nife, 
setebal 3000 km, berupa batuan yang 
berat , lapisan ini juga sangat panas da 
merupakan tempat yang dekat dengan 
bagian paling atas yang emnimbulkan 
gempa bumi. 

3. Crust, kulit bumi (litosfer) yang terletak 
pada bumi paling luar, sangat tipis, 
terdiri dari batuan yang sangat keras, 
terdiri dari lapisan sima 
(sillicium+magnesium) terletak di 
bagian bawah dan lapisan sial 
(sillicium+alumunium) terletak di 
bagian atas dengan tebal sekitar 70 km. 



Struktur Lapisan Kulit Bumi 
Batuan pembentuk lapisan kullit bumi: 

1. Batuan beku sebanyak 20% 

 batuan beku merupakan batuan yanng terjadi dari 
magma yang membeku karena pendinginan. 

2. Batuan sedimen sebanyak 75% 

 batuan sedimen terbentuk karena lapisan endapan 
mengalami litifikasi (proses segmentasi dan 
pemadatan) sehingga endapan diubah menjadi 
massa batuan yang padat.  

3. Batuan metamorf sebanyak 5% 

 batuan metamorf terbentuk karena pengaruh suhu, 
tekanan terhadap batuan sedimen dan batuan beku 
yang ada sebelumnya. 



Struktur Lapisan Kulit Bumi 
Lanjutan 

 Ketiga batuan tersebut mengalami sebuah siklus 
yang disebut siklus batuan dan digambarkan 
sebagai berikut: 

 



Pedosfer 

 Tanah yaitu benda alam yang mempunyai 

sifat fisik, kimia dan biologi tertentu, 

berdimensi  tiga. 

Menurut ahli geologi Fiedrich, tanah adalah 

lapisan bumi teratas yang terbentuk dari batu 

–batuan yang telah lapuk. 

Menurut ahli pertanian, tanah adalah lapisan 

atas bumi yang terdiri dari bahan padat, air, 

udara, dan jasad-jasad hidup yang bersama-

sama dan merupakan medium bagi 

pertumbuhan tanaman. 



Pedosfer 

 

Faktor pembentuk tanah: 

1. Iklim 

2. Organisme 

3. Topografi 

4. Bahan induk 

5. Waktu  



Atmosfer  
• Atmosfer berasal dari kata atmos yang artinya 

udara dan phere yang artinya lapisan. 

• Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri atas 

bermacam-macam gas atau unsur yang 

menyelubungi bumi. 

• Tebal atmosfer ± 10.000 km dari permukaan 

laut. Semakin tinggi lapisan udara itu maka 

atmosfernya semakin tipis. 

  



Atmosfer  
Sifat-sifat atmosfer: 

1. Tidak berwarna 

2. Tidak berbau 

3. Tidak dapat dirasakan kecuali bentuk angin 

4. Dinamis dan elastis 

5. Transparan 

6. Mempunyai berat  



Atmosfer  
Komposisi unsur dalam atmosfer: 

 Unsur Gas Simbol Volume 

Nitrogen N2 78,08 

Oksigen O2 20,95 

Argon Ar 0.93 

Karbondioksida CO2 0,035 

Neon Ne 0,0018 

Helium He 0,0005 

Ozon O3 0,00006 

Hidrogen H 0,00005 

Kripton Kr Sangat kecil 

Xenon Xe Sangat kecil 

Methan CH4 Sangat kecil 



Atmosfer  
1. Troposfer (0-12 km) 

 Sangat besar pengaruhnya 

terhadap kehidupan di 

bumi. 

 Terjadi peristiwa-

peristiwa cuaca dan iklim. 

 Semakin tinggi, suhu 

semakin rendah. 

 Ketinggian di kutub ± 8 

km, di daerah sedang ± 11 

km, di ekuator ± 16 km. 



Atmosfer  

2. Stratosfer (12-60 km) 

 Terbentuk lapisan ozon. 

 Semakin tinggi, suhu makin 

tinggi. 

 Tidak ada uap air, debu dan 

awan tetapi terdapat ozon. 

 Pada ketinggian 50 km, suhu 5 

derajat celcius. 



Atmosfer  

3. Mesosfer (60-80 km) 

 Memiliki temperatur -

50 – 70 derajat celcius. 

 Merupakan lapisan 

pelindung bumi dari 

meteor. 

 Semakin tinggi, suhu 

makin rendah 



Atmosfer  

4. Thermosfer (80-100 km) 

 Temperatur -40 º sampai -

5º C. 

 Molekul dan atom-atom 

udara mengalami ionisasi. 

 Semakin tinggi, suhu 

makin tinggi  



Atmosfer  

6. Eksosfer (>800 km) 

 Merupakan lapisan 

atmosfer paling luar. 

 Pengaruh gravitasi 

sangat kecil. 

 Benturan antar bagian 

udara jarang terjadi. 

 

5. Ionosfer (100-800 km) 

 Temperatur 0º sampai 

70º C. 

 Seluruh atom 

mengalami ionisasi. 

 Terdapat gelombang 

radio. 



Hidrosfer  
 Hidrosfer berasal dari kata hydros yang berarti air, dan 

spheira yang berarti bulatan atau bola. Jadi arti hidrosfer 

adalah lapisan air yang menyelebungi bumi . 

 Hampir tiga perempat bumi ditutupi oleh air dengan jumlah 

yang tetap dan senantiasa bergerak dalam  suatu lingkaran 

yang disebut siklus hidrologi, siklus air, atau daur hidrologi. 



Macam Siklus Air 
1. Siklus air kecil : penguapan, H²O dalam bentuk gas, awan 

langsung ke laut. 

2. Siklus air sedang : penguapan, H²O dalam bentuk gas, 

awan, hujan di daratan dan mengalir (air tanah, sungai) ke 

laut. 

3. Siklus air besar ; penguapan, kristal-kristal es, salju 

kemudian menjadi glester mengalir (air tanah, sungai) ke 

laut. 



Perairan Darat 
1. Air tanah 

 - air tanah dangkal (preatis) seperti sumur 

 - air tanah dalam (artesis) seperti sumber mata air 

2. Sungai 

3. Danau 

4. Rawa  



Perairan Laut 
 Laut merupakan bagian dari permukaan bumi yang tertutup oleh air dan 

mempunyai kadar garam yang cukup tinggi. 

 Jenis-jenis laut berdasarkan proses terjadinya; 

 - Laut transgresi 

 - Laut ingresi 

 - Laut regresi  

 Jenis-jenis laut berdasarkan letaknya: 

 - Laut tepi 

 - Laut pertengahan 

 - Laut pedalaman 



Wilayah Dasar Laut 
1. Litoral : Bagian dari pantai yang tampak pada waktu air surut, Pada saat 

pasang tertutup air laut, pada saat surut menjadi daratan,  merupakan 

zona pesisir. 

2. Neritik: Mempunyai kedalaman 200 m, sinar matahari dapat masuk 

dalam zona ini, banyak ditemukan kehidupan binatang dan tumbuhan.  

3. Bathial: Mempunyai kedalaman 200 m-2000 m, merupakan lereng 

benua, sinar matahari tidak dapat menembus zona ini, sulit ditemukan 

kehidupan binatang dan tumbuhan 

4. Abisal : Mempunyai kedalaman lebih dari 2000m, suhu rendah tekanan 

udara tinggi, matahari tidak bisa masuk dalam zona ini,tidak ditemukan 

kehidupan 



Zona Laut Berdasarkan Wilayah 

Kekuasaan Negara 

1. Laut nusantara 

2. Laut wilayah (laut teritorial) 

3. Zona ekonomi eklusif (ZEE) 

4. Landas kontinen 

 



S.E.K.I.A.N... 

Terima kasih atas 
perhatiannya 

Wassalam  


