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4.1 Kejadian Batuan Metamorf 
 
Batuan metamorf adalah batuan ubahan yang terbentuk dari batuan asalnya, 
berlangsung dalam keadaan padat, akibat pengaruh peningkatan suhu (T) dan 
tekanan (P), atau pengaruh kedua-duanya yang disebut proses metamorfisme  dan 
berlangsung di bawah permukaan. 
 
Proses metamorfosis meliputi : 
- Rekristalisasi. 
- Reorientasi 
- pembentukan mineral baru dari unsur yang telah ada sebelumnya. 
 
Proses metamorfisme membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan 
batuan asalnya, baik tekstur maupun komposisi mineral. Mengingat bahwa 
kenaikan tekanan atau temperatur akan mengubah mineral bila batas 
kestabilannya terlampaui, dan juga hubungan antar butiran/kristalnya. Proses 
metamorfisme tidak mengubah komposisi kimia batuan. Oleh karena itu 
disamping faktor tekanan dan temperatur, pembentukan batuan metamorf ini jika 
tergantung pada jenis batuan asalnya. 
 
 
4.2. Jenis metamorfisme 
 
a. Metamorfisme thermal (kontak), terjadi karena aktiftas intrusi magma, proses 

yang berperan adalah panas larutan aktif.  
 
b. Metamorfisme dinamis, terjadi di daerah pergeseran/pergerakan yang 

dangkal (misalnya zona patahan), dimana tekanan lebih berperan dari pada 
panas yang timbul. Seringkali hanya terbentuk bahan yang sifatnya hancuran, 
kadang-kadang juga terjadi rekristalisasi. 

 
c. Metamorfisme regional, proses yang berperan adalah kenaikan tekanan dan 

temperatur. Proses ini terjadi secara regional, berhubungan dengan lingkungan 
tektonis, misalnya pada jalur “pembentukan pegunungan” dan “zona 
tunjaman” dsb. 

 
 
4.3. Tekstur batuan metamorf 
 
Tekstur batuan metamorf ditentukan dari bentuk kristal dan hubungan antar 
butiran mineral (gambar 4.1). 
 
a. Homeoblastik, terdiri dari satu macam bentuk : 
 
“Lepidoblastik”, mineral-mineral pipih dan sejajar 
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“Nematoblastik”, bentuk menjarum dan sejajar 
“Granoblastik”, berbentuk butir 
 
b. Heteroblastik, terdiri dari kombinasi tekstur homeoblastik 
 

 
 

Gambar 4.1 : Tekstur batuan metamorfik 
 
 
4.4. Struktur batuan metamorf 
 
Struktur pada batuan metamorf yang terpenting adalah “foliasi”, yaitu hubungan 
tekstur yang memperlihatkan orientasi kesejajaran. Kadang-kadang foliasi 
menunjukkan orientasi yang hampir sama dengan perlapisan batuan asal (bila 
berasal dari batuan sedimen), akan tetapi orientasi mineral tersebut tidak ada 
sama sekali hubungan dengan sifat perlapisan batuan sedimen. Foliasi juga 
mencerminkan derajat metamorfisme. 
 
Jenis-jenis foliasi di antaranya : 
 
a. Gneissic : perlapisan dari mineral-mineral yang membentuk jalur terputus-

putus, dan terdiri dari tekstur-tekstur lepidoblastik dan granoblastik. 
 
b. Schistosity, perlapisan mineral-mineral yang menerus dan terdiri dari selang-

seling tekstur lepodoblastik dan granoblastik. 
 
c. Phyllitic, perlapisan mineral-mineral yang menerus dan terdiri dari tekstur 

lepidoblastik. 
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d. Slaty, merupakan perlapisan, umumnya terdiri dari mineral yang pipih dan 

sangat luas. 
 
Beberapa batuan metamorf tidak menunjukkan foliasi, umumnya masih 
menunjukkan tekstur “granulose” (penyusunan mineral)berbentuk butir, 
berukuran relatif sama), atau masif. Ini terjadi pada batuan metamorf hasil 
metamorfisme dinamis, teksturnya kadang-kadang harus diamati secara langsung 
dilapangan misalnya; “breksi kataklastik” dimana fragmen-fragmen yang terdiri 
dari masa dasar yang sama menunjukkan orentasi arah ; “jalur milonit”, yaitu sifat 
tergerus yang berupa lembar/bidang-bidang penyerpihan pada skala yang sangat 
kecil biasanya hanya terlihat dibawah mikroskop. 
 
 
4.5. Beberapa batuan metamorf yang penting 
 
 
a. Berfoliasi 
 
Batu sabak (Slate) 
Berbutir halus, bidang foliasi tidak memperlihatkan pengelompokan mineral. 
Jenis mineral seringkali tidak dapat dikenal secara megakopis, terdiri dari mineral 
lempung, serisit, kompak dan keras. 
 
Sekis (Schist) 
Batuan paling umum yang dihasilkan oleh metamorfosa regional. Menunjukkan 
tekstur yang sangat khas yaitu kepingan-kepingan dari mineral-mineral yang 
menyeret, dan mengandung mineral feldspar, augit, hornblende, garnet, epidot. 
Sekis menunjukkan derajat metamorfosa yang lebih tinggi dari filit, dicirikan 
adanya mineral-mineral lain disamping mika. 
 
Filit (Phyllite) 
Derajat metamorfisme lebih tinggi dari Slate, dimana lembar mika sudah cukup 
besar untuk dapat dilihat secara megaskopis, memberikan belahan phyllitic, 
berkilap sutera pecahan-pecahannya. Juga mulai didapati mineral-mineral lain, 
seperti turmalin dan garnet. 
 
Gneis (Gneiss) 
Merupakan hasil metamorfosa regional derajat tinggi, berbutir kasar, mempunyai 
sifat “bended” (“gneissic”). Terdiri dari mineral-mineral yang mengingatkan 
kepada batuan beku seperti kwarsa, feldspar dan mineral-mineral mafic, dengan 
jalur-jalur yang tersendiri dari mineral-mineral yang pipih atau merabut 
(menyerat) seperti chlorit, mika, granit, hornblende, kyanit, staurolit, sillimanit. 
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Amfibolit 
Sama dengan sekis, tetapi foliasi tidak berkembang baik, merupakan hasil 
metamorfisme regional batuan basalt atau gabro, berwarna kelabu, hijau atau 
hitam dan mengandung mineral epidot, (piroksen), biotit dan garnet. 
 
 
b. Tak berfoliasi 
 
Kwarsit 
Batuan ini terdiri dari kwarsa yang terbentuk dari batuan asal batupasir kwarsa, 
umumnya terjadi pada metamorfisme regional. 
 
Marmer/pualam (Marble) 
Terdiri dari kristal-kristal kalsit yang merupakan proses metamorfisme pada 
batugamping. Batuan ini padat, kompak dan masive dapat terjadi karena 
metamorfosa kontak atau regional. 
 
Grafit 
Batuan yang terkena proses metamorfosa (Regional/thermal), berasal dari batuan 
sedimen yang kaya akan mineral-mineral organik. Batuan ini biasanya lebih 
dikenal dengan nama batu bara. 
Serpentinit 
Batuan metamorf yang terbentuk akibat larutan aktif (dalam tahap akhir proses 
hidrotermal) dengan batuan beku ultrabasa. 
 
 
4.6. Klasifikasi 
 
Untuk mengindentifikasi batuan metamorf, dasar utama yang dipakai adalah 
strukturnya (foliasi atau tak berfoliasi), dan kandungan mineral utamanya atau 
mineral khas metamorf (lihat tabel 4.1 dan 4.2). Sedangkan klasifikasi secara 
umum dapat mempergunakan gambar 4.2. 
 

Tabel 4.1. Mineral pembentuk batuan metamorf 
A. MINERAL DARI BATUAN ASAL ATAU HASIL METAMORFOSA 
 
 Kwarsa  Muskovit 
 Plagioclas  Hornblende 
 Ortoklas  Kalsit 
 Biotit   Dolomit 
B. MINERAL KHAS BATUAN METAMORF 
 
 Sillimanit 1)  Garnet 2) 
 Kyanit 1)  Korundum 2) 
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 Andalusit 1)  Wolastonit 2) & 3) 
 Staurolit 1)  Epidot 3) 
 Talk 1)  Chlotit 3) 
 
 1). metamorfosa regional 
 2). metamorfosa thermal 
 3). larutan kimia 
 
 
 
 

Tabel 4.2. Zona derajat metamorfosa regional 
DERAJAT METAMORFOSA     MINERAL KHAS 
 
 RENDAH (Low grade Metamorphism)   Chlorit 
        Biotit 
 
 PERTENGAHAN (medium grade metamorphism) Almandit 
        Staurolit 
        Kyanit 
 
 TINGGI (High grade metamorphism)   Sillimanit 
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Gambar 4.2 : Bagan untuk Determinasi batuan metamorf 
 

 
Gambar 4.3 : Bagan untuk Determinasi batuan beku 


