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PENGENALAN GEOLOGI FISIK

BUMI DAN BATUAN
PERTEMUAN KE 2

Sejarah Ilmu Geologi
Catastrophism; sepanjang abad ke 17 dan 18 doktrin katastrofisme sangat
populer. Para penganutnya percaya bahwa bentuk permukaan bumi dan segala
kehidupan diatasnya terbentuk dan musnah dalam sesaat akibat suatu bencana
(catastroph) besar. Pegunungan, lembah dan bentuk lainnya, yang sekarang kita
tahu pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, jutaan tahun,
dianggap terbentuk hanya dalam sesaat saja.
James Hutton, bapak geologi modern, seorang ahli fisika Skotlandia, pada
tahun 1795 menerbitkan bukunya : Theory of the Earth. Dimana ia
mencetuskan doktrinnya Uniformitarianism.
Uniformitarianisme merupakan konsep dasar geologi modern. Doktrin ini
menyatakan bahwa hukum-hukum fisika, kimia dan biologi yang berlangsung saat
ini berlangsung juga pada masa lampau. Artinya, gaya-gaya dan proses-proses
yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah
berlangsung sejak terbentuknya bumi. Doktrin ini lebih terkenal sebagai :

The present is the key to the past.
Sejak itulah orang menyadari bahwa bumi selalu berubah. Dengan demikian
jelaslah bahwa geologi sangat erat hubungannya dengan waktu.
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Cabang Ilmu dalam Geologi


Petrologi, adalah studi tentang batuan, asal mula kejadiannya,
terdapatnya, serta penjelasan lingkungan pembentukannya. Disiplin
ini akan berhubungan dengan studi tentang mineral (mineralogi)
dan bentuk-bentuk kristal dari mineral (kristalografi)



Stratigrafi, adalah studi tentang urutan perlapisan pada batuan,
membahas tentang hubungannya dan proses-proses
sedimentasinya (sedimentologi) serta sejarah perkembangan
cekungan sedimentasinya.



Paleontologi, adalah studi tentang fosil dan aspek kehidupan purba
yang terekam di dalam batuan. Studi ini akan membahas tentang
lingkungan pembentukan batuan, umur relatif, serta menjelaskan
keadaan dan proses yang terjadi pada masa lalu (paleogeografi).



Geologi struktur, adalah studi tentang bentuk batuan dan kerak
bumi, sebagai hasil dari proses perubahan (deformasi) akibat
tektonik, yaitu proses gerak yang terjadi didalam bumi.



Didalam perkembangannya, geologi sebagai dasar dari ilmu
kebumian, sangat berhubungan dengan ilmu dasar yang lain yaitu
ilmu-ilmu fisika dan kimia. Geofisika adalah ilmu yang membahas
tentang sifat-sifat fisika dari bumi, mempelajari parameter fisika,
menerapkan hukum dan teori fisika untuk menjelaskan tentang
proses yang terjadi di bumi. Demikian pula Geokimia, beberapa sifat
kimia dari batuan dan kerak bumi dipelajari lebih lanjut dengan
prinsip dan teori kimia untuk dapat menjelaskan proses kejadiannya



Selain itu geologi berhubungan dengan ilmu sebagai dasar ilmu
terapan, misalnya: dibidang pertambangan (Geologi
pertambangan), perminyakan (Geologi Minyak), teknik sipil (Geologi
Teknik), hidrologi (Hidrogeologi), lingkungan (Geologi Lingkungan)
dan sebagainya.
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Litosfer, Kerak Bumi & Susunannya
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.

Litosfer, Kerak Bumi & Susunannya
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Batuan & Proses pembentukannya

Batuan & Proses pembentukannya
Bagian terluar dari Bumi terdiri dari;
- Kerak Samudera, bersifat basaltik, dengan ketebalan 10-15 km.
- Kerak Kontinen, bersifat granitik, dengan ketebalan 30-55 km.
Kerak Bumi, terdiri dari Batuan, sebagian tersingkap di Permukaan.
Batuan adalah bahan padat, merupakan kumpulan dari satu jenis
atau lebih dari Mineral.
Mineral adalah senyawa kimia, padat, homogen, anorganik,
mempunyai bentuk kristal yang tetap, dan terbentuk secara
alamiah.
Tiga jenis Batuan yang utama; Batuan Beku (igneous rocks),
Batuan Sedimen (sedimentary rocks) dan Batuan Metamorfik
(metamorphic rocks).
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Batuan & Proses pembentukannya
Batuan beku terbentuk dari hasil pendinginan dan kristalisasi dari
magma yang terjadi di dalam dan/ diluar bumi.
Batuan Sedimen adalah kelompok batuan yang diendapkan
dipermukaan bumi yang terdiri dari mineral dan pecahan-pecahan
batuan sebelumnya, butiran-2 hasil proses biologi atau hasil
proses kristalisasi air.
Batuan Metamorfosa adalah kelompok batuan yang dihasilkan dari
proses perubahan batuan sebelumnya menjadi batuan yang baru
yang diakibatkan oleh perubahan temperatur, tekanan maupun
fluida.
Siklus Batuan mengambarkan proses interaksi dan transformasi dari
tiga kelompok batuan. Proses ini dikontrol oleh proses internal
seperti tektonik dan eksternal yaitu udara dan air.

Siklus Batuan
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Siklus Hidrologi

Batuan Beku
Magma adalah terbentuk karena peleburan sebagian dari kerak
bagian bawah dan bagian atas mantel, pada kedalaman antara 80
- 200 km.
- Cairan/lelehan material silikat, termasuk bahan cair, padat dan
gas.
- Unsur utama Magma; Oksigen, Silikon, Aluminium, Kalsium,
Sodium, Potasium, Besi, Magnesium. Kandungan Silikat (SiO2)
dan air mengontrol sifat magma.
- Silika merupakan komposisi utama, mencapai 37-75 % dari
Magma.
- Kandungan gas kecil, menentukan sifat dari viskositas dan
karakter letusan (erupsi) volkanik, terutama H2O dan CO2.
- Dua Jenis Magma berdasarkan kimianya; Magma basaltik,
mengandung s/d 50 % SiO2, T= 900 C-1200 C, Magma Granitik,
mengandung 60-70 % SiO2, T dibawah 800 C.
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Generasi Magma

Generasi Magma & Subduksi
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Mineral Pembentuk Batuan
Terdapat lebih dari 2000 jenis Mineral yang ada di Bumi
Mineral yang utama, disebut sebagai Mineral Pembentuk Batuan,
yaitu; Felspar (Ca-Na-K- SiO2), Olivin, Piroksen, Amfibol, Biotit,
Muskovit, Kwarsa.

Mineral dan Batuan
Kristal dan Mineral

Mikroskop
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Mineral dan Batuan-1










Setiap materi terdiri dari atom.
Atom terdiri dari inti (nucleus) yang terdiri dari proton dan
neutron serta electron yang mengelilinginya.
Elemen didefinisikan berdasarkan jumlah proton didalam inti.
Masa Atom (atomic mass) adalah jumlah proton dan neutron
dalam inti.
Elemen dengan bentuk yang sama tetapi mempunyai masa
berbeda dinamakan isotop.
Jumlah elektron yang mengelilingi inti sama dengan jumlah
proton didalam inti.
Atom saling bergabung dikarenakan gaya ikat (bonding).
Atom dari elemen-2 yang berbeda saling terikat membentuk
compounds.
Pada umumnya mineral adalah compound, tetapi hanya sedikit
yang mempunyai satu jenis elemen yang dikenal sebagai native
elements.

STRUKTUR ATOM DAN MINERAL

Silicate structures
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Mineral dan Batuan-2










Walaupun Native Elements tidak umum, tetapi beberapa diantaranya
mempunyai nilai ekonomic yang tinggi seperti emas, tembaga, perak, diamond
dan graphite.
Setiap mineral mempunyai susunan atom yang teratur membentuk kristal
padat.
Mineral dapat mempunyai komposisi kimia yang bervariasi. Variasi ini terjadi
akibat proses subtitusi atom dari satu elemen ke elemen lainnya. Subtitusi ini
dapat terjadi apabila kesetimbangan elektrik terjadi dalam struktur atom, dan
jika elemen yang mengsubtitusi mempunyai jari-2 atom yang hampir sama.
Lebih dari 3500 mineral adalah silikat (gabungan Si, O dan elemen lainnya).
Seperti Feromagnessian silikat mengandung Fe dan Mg. Group mineral lainnya
adalah karbonat, sulfida, sulfat, dan halida.
Komposisi dan struktur mineral membentuk sifat fisik seperti warna,
kekerasan, cleavage, bentuk kristal dan specific gravity.

Mineral Batuan-2










Beberapa mineral dan batuan dikenal sebagai batu mulia atau gemstones.
Mereka berharaga dikarenakan kenampakan alamnya atau setelah digosok.
Sifat fisik yang mempengaruhi kualitas batu mulia adalah kekerasan, warna
dan kilap.
Beberapa mineral termasuk sangat umum dijumpai pada batuan sehingga
dikenal sebagai mineral pembentuk batuan (rock-forming). Kebanyakan dari
jenis ini adalah silikat, tetapi beberapa dari group karbonat juga sangat penting
terutama dalam batuan sedimen.
Sumberdaya mineral adalah tempat terkonsentrasinya mineral ekonomis yang
penting. Cadangan adalah konsentrasi dari sumberdaya mineral yang
mempunyai nilai ekonomis.
Catatan: Persentasi volume dari 8 elemen utama: Oxigen (93.8%), Potassium
(1.8%), Sodium (1.3%), Calcium (1.0%), Silikon (0.9%), Aluminum (0.5%), Iron
(0.4%), Magnesium (0.3%)
Mineral adalah benda padat homogen yang terbentuk dialam, inorganik dan
mempunyai struktur kristal padat, dengan komposisi kimia tertentu dan
mempunyai sifat fisik tertentu
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Seri Reaksi Bowen

Mineral Pembentuk Batuan
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Batuan dan Siklus Batuan










Di alam dikenal tiga kelompok besar batuan: Batuan Beku,
Batuan Sedimen dan Batuan Metamorf
Batuan beku terbentuk dari hasil pendinginan dan kristalisasi dari
magma yang terjadi di dalam dan/ diluar bumi.
Batuan Sedimen adalah kelompok batuan yang diendapkan
dipermukaan bumi yang terdiri dari mineral dan pecahan-pecahan
batuan sebelumnya, butiran-2 hasil proses biologi atau hasil
proses kristalisasi air.
Batuan Metamorfosa adalah kelompok batuan yang dihasilkan
dari proses perubahan batuan sebelumnya menjadi batuan yang
baru yang diakibatkan oleh perubahan temperatur, tekanan
maupun fluida.
Siklus Batuan mengambarkan proses interaksi dan transformasi
dari tiga kelompok batuan. Proses ini dikontrol oleh proses
internal seperti tektonik dan eksternal yaitu udara dan air.

Siklus Batuan

12

3/23/2016

Batuan Beku Utama & Komposisi Mineral
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Mineral

Minera
l

Batuan

Batuan Beku
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Batuan

Batuan Sedimen

Batuan

Batuan
Metamorfik
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Volkanisme
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Bentuk Batuan Beku

Bentuk Batuan Beku
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