
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai saat ini Bumi 

merupakan satu-satunya  

planet yang terdapat 

kehidupan dan merupakan 

tempat tinggal bagi 

manusia.  

Sebagai tempat tinggalnya,  

manusia berusaha untuk 

mengetahui  seluk beluk 

tentang Bumi. 
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Pengertian 

 Bumi terbentuk dimulai 4.60.000.000 

tahun yang lalu dan mengalami beberapa 

perkembangan samapi terbentuk seperti saat ini. 

Pada awal terbentuknya, bumi masih berupa bola 

api yang mengalami akulasi panas akibat 

kontraksi gravitasi peluruhan radioaktif dan 

hujan mikroit. Masa tersebtu disebut masa 

Arkeozaikum yang berakhir 2.500.000.000 tahun 

yang lalu. Selanjutnya, inti bumi yang 

merupakan cairan besi dan nikel memisahkan 

diri dari mantel bumi. Penguapan besar-besaran 

gas dari dalam bumi bersama-sama dengan 

hidrogen dan helium membentuk atmosfer 

positif yang kemudian menyebabkan proses 

pendinginan bagian secara berangsur-angsur membentuk kerak bumi. 

Masa Arkeozoikum merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang 

berkembang menjadi protokinten. Batuan masa ini ditemukan dibagian dunia yang berumur 

3.800.000.000 tahun yang lalu. Pada masa ini pula tercatat sebagai awal munculnya 

kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa ganggang dan bakteri yang dibuktikan 

dengan ditemukan posil Iyanobacteria dan Stromatin (3.500.000.000 tahun). 

Masa protozoikum (2,5 milyar – 590 juta tahun yang lalu). Masa ini mulai terjadi 

perkembangan hidrosfer dan atmosfer serta dimulainya kehidupan yang lebih kompleks. 

Masa Arkeizonikum dan Protozoikum dikenal dengan masa Prokambium. 

Masa Paleozonikum dibagi menajdi 6 zaman sebagai berikut : 

1. Zaman Kambrium (590 juta – 500 juta tahun yang lalu) 

Bumi masih berbentuk lautan penuh dengan daratan yang disebut dengan Ondwana 

yang merupakan cikal bakal pulau / negara India, Afrika, sebagian Asia, 

AustraliaAntartika danlain-lain. 

 

 

2. Zaman Ordovisium (500 juta – 440 juta tahun yang lalu) 

Gambar 1. Ilustrasi kehidupan awal di bumi. 

Sumber: http://elqy.blogspot.com/ 
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Daratan Gonswana masih menutupi celah-celah samudra, meluapnya samudra dan 

terjadinya zaman es adalah peristiwa yang terjadi pada masa ini. 

3. Zaman Selur (440 juta – 410 juta tahun yang lalu) 

Terjadi pembentukan kereta pegunungan yang melintasi daerah yagn sekarang kita 

kenal sebagai daerah Skandinavia, Skotlandia dan pantai Amerika Utara. 

4. Zaman Devon (410 juta -360 juta tahun yang lalu) 

Menyurutnya samudra hingga menyebabkan benua raksasa Gondwana daerah Eropa 

Timur dan Greenland terjadi pada masa ini. 

5. Zaman Karbon Kwali (360 juta – 260 juta tahun yang lalu) 

 

Terjadinya penyatuan benua dan membentuk daratan 

yang iklim daerahnya tergantung pada letak 

geografis dan astronomisnya masing-masing. 

6. Zaman Perme (260 juta – 250 juta tahun yang 

lalu) 

Benua pangea bergabung bersama membentuk 

daratan, air mulai menyurut karena terjadi 

pembentukan di daerah Antartika dan Afrika yang 

menyebabkan terjadinya iklim kering gurun pasir di 

daerah utara. 

 

 

Masa Mesozoikum terbagi 3 zaman sebagai berikut : 

1. Zaman Tiras (250 juta – 210 juta tahun yang lalu) 

Benua Pangea bergerak ke arah utara dan daerah 

gurun terbentuk lembaran es di daerah selatan 

mulai mencair ke celah-celah antar benua mulai 

terbentuk di Pangea. 

2. Zaman Jura (210 juta – 140 juta tahun yang lalu) 

Benua Pangea terpecah yaitu darata yang sekarang 

dikenal sebagai Amerika Utara memisahkan diri 

dari daratan Afrika. Selain itu, daratan Amerika 

Selatan memisahkan diri dari daratan Antartikan dan Australia. 

Gambar 3. Kehidupan zaman jura 

Sumber:http://kabarlingkunganku.
wordpress.com 

 

Gambar 2. Kehidupan zaman Karbon 

Sumber:http://kabarlingkunganku.
wordpress.com 
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3. Zaman Kapur (140 juta – 65 juta tahun yang lalu) 

Negara India terlepas dari Afrika daratan utamanya menuju daerah Asia dan 

terbentuklah iklim sedang di daerah India. 

Masa Konozoikum menjadi 6 zaman yaitu : 

1. Kala Paleosin (67 juta – 56,7 juta tahun yang lalu) 

Awal munculnya pemakan rumput, primata, burung dan sebagian reptil. Kala ini 

ditandai dengan kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar dan hujan 

meteroid. 

2. Kala Eosen (56,7 juta – 35,5 juta tahun yang lalu) 

Daerah Afrika menabrak daerah Eropa dan daerah India masih bergerak menuju 

daerah Asia, mengangkat pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Tekanan 

antara benua membentuk cekungan samudra melebar yang menyebabkan permukaan 

air laut merendah. 

3. Kala Oligasen (35,5 juta – 24 juta tahun yang lalu) 

Daratan kian lua, lautan menyempit, pergerakan kerak benua terjadi secara luas di 

daerah Amerika dan daerah Eropa mulailah terbentuk pada kala Oligosen ini. 

4. Kala Miosen (24 juta – 5 juta tahun yang lalu)\ 

Pada kala ini padang rumput semakin meluas, hutan semakin berkurang. 

5. Kala Pliosen (5 juta – 1,8 juta tahun yang lalu) 

Sejumlah besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin. 

6. Kala Plestosen (1,8 juta – 0,01 juta tahun yang lalu) 

Kala ini dikenal sebagai zaman es karena pada zaman ini terjadi beberapa kali 

Glasisasi. Pada zaman ini sebagian besar daerah Eropa, Amerika, Utara, Asia Utara 

ditutupi oleh es, begitu pula pegunungan Alpen, Himalaya dan Cherpathia, iklim bumi 

benar-benar lebih hangat. 
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Pengetahuan terhadap bumi memberikan gambaran bahwa bumi pernah melewati fase 

cair pijar, di mana bagian terluar mengalami pengkristalan menjadi kulit bumi dan sewaktu-

waktu mengalami retak, sehingga magma dapat menerobos ke permukaan. Teori 

perkembangan muka bumi antara lain dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Kalender Geologi 
Sumber : http://kabarlingkunganku.wordpress.com 
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la mengemukakan teori yang 

disebut Apungan dan Pergeseran Benua- 

Benua pada tahun 1912  dihadapan 

perhimpunan ahli geologi di Frankfurt, 

Jerman. Teori tersebut dipopulerkan 

pertama kalinya dalam bentuk buku pada 

tahun 1915  yang berjudul Dje Ensfehung 

der Konfjnenfe und Ozeane (Asal Usul 

Benua dan Lautan). Buku tersebut 

menimbulkan kontroversi besar di 

lingkungan ahli-ahli geologi, dan baru 

mereda pada tahun enampuluhan setelah 

teori Apungan Benua dari Wegener ini 

semakin banyak mendapat dukungan 

Wegener mengemukakan teori tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) Terdapat kesamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur Benua 

Amerika Utara dan Selatan dengan garis 

kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Kesamaan 

pola garis kontur pantai tersebut menunjukkan 

bahwa sebenarnya Benua Amerika Utara dan 

Selatan serta Eropa dan Afrika dahulu adalah 

daratan yang berimpitan. Berdasarkan fakta 

bahwa formasi geologi di bagian-bagian yang 

bertemu itu mempunyai kesamaan. 

Keadaan ini telah dibuktikan 

kebenarannya. Formasi geologi di sepanjang 

pantai Afrika Barat dari Sierra Leone sampai 

tanjung Afrika Selatan sama dengan formasi 

geologi  yang ada di pantai Timur Amerika, dari Peru sampai Bahia Blanca. 

Gambar 5. Alferd Lothar Wegener  
Sumber: E-Book Animation Geographyc, 58 : 2011  

 

Gambar 6.Ilustrasi Pernah manyatunya amerika 
selatan dan benua afrika bagian barat 

Sumber: E-Book Animation Geographyc, 58 : 2011  
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2) Benua-benua yang ada sekarang ini, dahulunya adalah satu benua yang disebut  

Benua Pangea. Benua Pangea tersebut pecah karena gerakan benua besar di 

selatan baik ke arah barat maupun ke arah utara menuju khatulistiwa. Daerah 

Greenland sekarang ini bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 

meter/tahun, sedangkan Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan 

kecepatan 9 meter/tahun. Dengan peristiwa tersebut maka terjadilah hal-hal sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Bentangan-bentangan  samudra dan benua-benua mengapung sendiri- sendiri. 

b. Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika masih terus bergerak 

ke arah barat, sehingga terjadi lipatan-lipatan kulit bumi yang menjadi jajaran 

pegunungan utara-selatan, yang terdapat di sepanjang pantai Amerika Utara dan 

Selatan. 

c. Aktivitas seismik yang luar biasa di sepanjang Patahan St. Andreas, di dekat pantai 

barat Amerika Serikat. 

Gambar 7. Benua Pangea 
Sumber : http:// alvitoo.wordpress.com 
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d. Batas Samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Anak benua lndia semakin 

menyempit dan makin mendekati ke Benua Eurasia, sehingga menimbulkan lipatan 

Pegunungan Himalaya. 

Pergerakan benua-benua sampai sekarang pun masih berlangsung, hal dibuktikan dengan 

makin melebarnya celah yang terdapat di alur-alur dalam samudra. 

 

 

Teori ini dikemukakan kali pertama oleh 

Descrates (1596–1650) dan disebut teori 

Kontraksi. Ia menyatakan bahwa bumi semakin 

lama semakin susut dan mengerut disebabkan 

terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian 

permukaannya terbentuk relief berupa gunung, 

lembah, dan dataran. 

Teori Kontraksi didukung pula oleh James 

Dana (1847) dan Elie de Baumant (1852). 

Keduanya berpendapat bahwa bumi mengalami 

pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada 

bagian 

dalam 

bumi yang mengakibatkan bagian 

permukaan bumi mengerut membentuk 

pegunungan dan lembah-lembah. 

 

Teori ini menyatakan bahwa pada 

awalnya bumi terdiri atas dua benua yang 

sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub 

utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan 

bumi. Kedua benua tersebut kemudian 

bergerak perlahan ke arah equator bumi 

sehingga pada akhirnya terpecah-pecah 

Gambar 9. Teori Kontraksi 
Sumber : http:// alvitoo.wordpress.com 

Gambar 8. Descartes 
Sumber : http:// alvitoo.wordpress.com 



 

9                                                                                           

MODUL PEMBELAJARAN GEOGRAFI 2012 

Sejarah Pembentukan Bumi 

menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia 

terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika 

Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi 

Afrika, Australia, dan Amerika Selatan.Teori 

Laurasia-Gondwana kali pertama dikemukakan 

oleh Edward Zuess pada 1884. 

 

Menurut Teori Konveksi yang 

dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. 

Hess dan dikembangkan lebih lanjut oleh 

Robert Diesz, dikemukakan bahwa di dalam 

bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terjadi arus konveksi ke arah lapisan 

kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi berupa 

lava sampai ke permukaan bumi di mid oceanic ridge (punggung tengah samudra), lava 

tersebut akan membeku membentuk 

lapisan kulit bumi yang baru 

sehingga menggeser dan 

menggantikan kulit bumi yang lebih 

tua. 

Bukti  dari adanya kebenaran 

Teori Konveksi yaitu terdapatnya 

mid oceanic ridge, seperti mid 

Atlantic Ridge, dan Pasific-Atlantic Ridge di permukaan bumi. 

Bukti lainnya didasarkan pada penelitian umur dasar laut yang membuktikan 

semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan semakin tua. Artinya, terdapat 

gerakan yang berasal dari mid oceanic ridge ke arah yang berlawanan disebabkan oleh 

adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. 

 

Hasil penelitian tim peneliti dari The New York American Museum of Natural 

History Ohio State University, dan Whichita State University, membuktikan bahwa 

daerah Alaska terletak di dekat khatulistiwa pada 200 juta tahun yang lalu.  

Gambar 9. Teori Dua Benua 
Sumber : http:// geoenviron.blogspot.com 

Gambar 10. Teori Konveksi 
Sumber : http:// geoenviron.blogspot.com 
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Pada tahun 1969, ditemukan fosil tulang rahang binatang amfibi air tawar purba, 

yang disebut lahyrintodont (salamander, kepalanya gepeng dan badannya besar).  

Fosil seperti itu ditemui pula di Amerika Selatan dan Afrika. Bukti-bukti tersebut 

menguatkan teori apungan benua yang beranggapan bahwa 200 juta tahun yang lalu 

hanya ada satu benua besar di planet bumi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian litosfer yang paling atas bagaikan kulit ari pada kulit dan merupakan lapisan 

kerak bumi yang tipis. lapisan kerak bumi itu terdiri atas dua bagian yaitu : 

1. Kerak bumi yang tebalnya sekitar 40 km. 

2. Kerak dasar samudra yang tebalnya 

sekitar 10 km 

Litosfer terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. 

dinamakan lempeng, karena bagian litosfer itu 

mempunyai ukuran yang besar di kedua dimensi 

horizontal (panjang & lebar), tetapi berukuran kecil 

pada arah vertikal. Lempeng-lempeng itu masing-

masing mempunyai gerak pergeseran mendatar, 

Gambar 11. Fosil yang ditemukan tim amerika 
Sumber: E-Book Animation Geographyc, 58 : 2011  

 

Gambar 12. Pelapisan Bumi 
Sumber: E-Book Animation Geographyc, 58 : 2011  
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akibat arah pergeseran yang tidak sama, maka terjadilah 3 jenis batas pertemuan antara 

lempeng-lempeng itu, yaitu saling menjauh, saling bertumbukan , dan saling berpapasan. 

1. Di daerah dua lempeng saling menjauh terdapat beberapa fenomena seperti : 

 Perenggangan lempeng yang di 

sertai pertumbukan kedua 

lempeng tersebut 

 Pembentukan tanggul dasar 

samudra di sepanjang tempat 

perenggangan lempeng 

 Aktivitas vulkanisme laut dalam 

yg menghasilkan lava basa 

berstruktur bantal dan hamparan 

leleran lava yg encer. 

 Aktivitas gempa di dasar laut dan sekitarnya 

2. Di daerah pertemuan dua lempeng, terjadi beberapa fenomena sbb  

 Terdapat aktifitas vulkanisme, intrusi 

dan ekstrusi 

 Merupakan daerah hiposentrum gempa 

dangkal dan dalam 

 Lempeng dasar samudra menunjam 

kebawah lempeng benua 

 Terbentuk palung laut di tempat 

tumbukan itu. 

3. Di daerah dua lempeng saling berpapasan terjadi pergeseran mendatar di daerah seperti itu 

terdapat aktifitas vulkanisme yang lemah di sertai gempa yang tidak kuat. Gejala 

pergaseran itu tampak pada tanggul dasar samudra yang tidak berkesinambungan dan 

terputus-putus. Tanggul dasar samudra di bagian tengah samudra tengah atlantik ternyata 

terputus-putus sebagai akibat dari pergeseran 

 

 

Gambar 13. Akibat lempeng yang menjauh 
Sumber: E-Book Animation Geographyc, 58 : 2011  

 

Gambar 14. Akibat lempeng yang saling mendekat 
Sumber: http:// fisikaunal.blogspot.com 
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