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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas 

mental yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas 

yang diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud 

meliputi kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian 

Nasional (UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta 

didik dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Program ini dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan 

aspek kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru 

seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(LPPPTK KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan 

Perguruan Tinggi serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

mewujudkan penyelesaian Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. 

senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001  
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi dikembangkan dalam 

bentuk Paket Unit Pembelajaran yang memperhatikan tuntutan kecakapan 

abad 21 yaitu kemampuan literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), dan  penerapan nilai-nilai utama penguatan 

pendidikan karakter. 

Paket Unit Pembelajaran mata pelajaran Geografi SMA terdiri atas 7 paket, 

yaitu: Pengantar Geografi, Informasi Geografi, Dinamika Planet Bumi sebagai 

Ruang Kehidupan, Fenomena Geosfer, Kependudukan, Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup, serta Kewilayahan. Selanjutnya, setiap paket terdiri 

atas beberapa unit pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis 

Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta 

analisis soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN) tiga tahun terakhir.  
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Paket Unit Pembelajaran Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan ini 

terdiri atas 3 unit pembelajaran, yaitu: Proses Pembentukan Bumi; Kelayakan 

Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan; dan Rotasi dan Revolusi Bumi  yang 

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru-guru geografi dalam 

membelajarkan materi-materi tersebut kepada peserta didik. 
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PENDAHULUAN 

Unit Proses Pembentukan Bumi ini disusun menjadi bagian sumber bahan 

ajar bagi guru untuk memahami materi di kelas X. Pembahasan kajian materi 

pada unit ini, sehingga guru dapat mempunyai dasar pengetahuan untuk 

melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang disesuaikan dengan 

indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan 

berfikir peserta didik. Materi ini bersifat aplikatif sehingga guru nantinya 

dapat menerapkannya dalam kehidupan pembelajaran di sekolah. 

Upaya memudahkan guru mempelajari konten dan menerapkan 

pembelajarannya di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar dan target 

kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan materi 

proses pembentukan bumi. Beberapa soal-soal tes Ujian Nasional yang sudah 

pernah diujikan sebagai acuan penyusunan soal yang sejenis. Deskripsi 

alternatif aktivitas pembelajaran, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang 

dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran kepada peserta 

didiknya. Bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta 

didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-

komponen di unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan 

mudah memfasilitasi peserta didik.  

Topik proses pembentukan bumi dikembangkan pada bahan bacaan terdiri 

atas Teori terbentuknya jagat raya dan tatasurya serta karakterisitik anggota 

tatasurya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua LKPD, yaitu 1) Teori 

terbentuknya jagat raya dan tata surya; 2) Karakteristik anggota tata surya. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1.  Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.4 Menganalisis dinamika 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan 

1. Menganalisis dinamika 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan 

X 

4.4. Menyajikan karakteristik 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

1. Menyajikan karakteristik 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Tabel Indikator Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.4       Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4      Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto, dan/atau video dan/atau 
diagram 

IPK Pendukung: 

3.4.1 Mengidentifikasi teori 
pembentukan Jagat Raya 

3.4.2 Mengidentifikasi teori 
pembentukan Tata Surya 

3.4.3 Menentukan karakteristik 

IPK Pendukung: 

4.4.1 Mengumpulkan peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video teori 
pembentukan jagat raya 

4.4.2 Mengumpulkan peta, bagan, 
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anggota tata surya gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video teori 
pembentukan tata surya 

4.4.3 Mengumpulkan peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video karakteristik 
anggota tata surya 

IPK Kunci: 

3.4.4   Menganalisis teori pembentukan 

jagat raya dan tatarusya 

pengaruhnya dengan planet 

bumi sebagai ruang kehidupan 

3.4.5 Menganalisis hubungan anggota 

tatasurya dengan kehidupan di 

bumi 

IPK Kunci: 

4.4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta,  
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto, dan/atau video 

IPK Pengayaan: 
3.4.6 Menyimpulkan teori-teori 

pembentuk 

3.4.7 ;’an planet bumi sebagai ruang 

kehidupan 

IPK Pengayaan: 

4.4.5 Mempresentasikan teori 
pembentukan planet Bumi 
sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta,  
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto, dan/atau video 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. LAPAN dan NASA  

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian Indonesia. Tugasnya  melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan 

pemanfaatannya. Empat bidang utama LAPAN yakini penginderaan jauh, 

teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara di Indonesia. 

Lembaga resmi berdiri untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indoensia di 

bidang kedirgantaraan termasuk keantariksaaan.  

 

 

 

 

 
Gambar 1. Logo LAPAN 

Sumber: https://www.lapan.go.id/ 

Melalui lembaga ini, bangsa Indonesia dapat mempelajari berbagai 

kehidupan di luar angkasa seperti sejarah pembentukan jagat raya, tata surya 

dan berbagai benda langitan lainnya. Mempelajari ilmu pengetahuan dan 

teknologi tentang dirgantaraan/keantariksaan memberikan manfaat dan 

memperkaya dalam perkembangan LAPAN sebagai bagian dari 

perkembangan keilmuah di Indonesia. Dengan perkembangan bidang IPTEK 

ini, manfaat dalam pengelolaan internet dan informasi dan satelit di angkasa.  

Manusia dan antariksa merupakan entitas yang tidak mungkin dipisahkan. 

Sebagai bagian dari jagat raya, manusia menyadari bahwa antariksa memiliki 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dirgantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dirgantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sains
https://id.wikipedia.org/wiki/Antariksa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan
https://www.lapan.go.id/
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manfaat yang sangat luas sehingga harus dipelajari dan dipahami. Manfaat 

mempelajari antariksa telah dirasakan manusia sejak lama. Misalnya, sejak 

dulu, ilmu astronomi digunakan untuk menentukan waktu musim tanam dan 

musim panen, waktu berpindah bagi penduduk nomaden, serta sebagai 

penunjuk arah bagi para nelayan. 

Ternyata, seiring majunya peradaban manusia, pengetahuan tentang 

antariksa semakin berkembang. Bahkan, saat ini, kebutuhan ilmu 

pengetahuan dan teknologi antariksa semakin besar. Berbagai teknologi 

komunikasi yang dimiliki manusia saat ini merupakan hasil dari pemanfaatan 

bidang tersebut. Manusia terus mengekplorasi kegunaan antariksa untuk 

membantu kehidupannya. Contohnya, penggunaan telepon genggam, 

internet, navigasi, dan penginderaan jauh, semuanya menggunakan alat yang 

diletakkan di luar angkasa. 

Upaya eksplorasi antariksa yang dilakukan manusia tersebut digunakan 

untuk kemajuan dan kejateraan manusia. Berbagai negara termasuk 

Indonesia saat ini berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang antariksa. Untuk mencapai upaya penguasaan iptek 

antariksa tersebut, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang 

mumpuni. Maka itulah, Lapan menantang para siswa untuk menjadi ahli di 

bidang antariksa. Bagaimana caranya? Para siswa dapat belajar berbagai 

disiplin ilmu yang terkait dengan kegiatan keantariksaan, misalnya fisika, 

matematika, teknik elektro, astronomi, penerbangan, dan geografi. Bidang 

ilmu tersebut diperlukan dalam penelitian dan pengembangan di bidang 

teknologi dirgantara seperti roket, satelit, dan pesawat terbang, bidang 

pemanfaatan antariksa seperti penginderaan jauh, bidang sains antariksa dan 

atmosfer, serta kebijakan keantariksaan. 

Sedangkan di luar negeri ada Lembaga  pemerintah milik Amerika Serikat 

yang bertanggung jawab atas program luar angkasa Amerika Serikat dan 

penelitian umum luar angkasa jangka panjang.  
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Gambar 2. Logo Lencana NASA 
Sumber: https://today.line.me/ 

Organisasi ini bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa bagi 

masyarakat sipil, aeronautika, dan program kedirgantaraan. Sejak tahun 

2011, NASA ((National Aeronautics and Space Administration) memiliki tujuan 

strategis: 

1. Memperluas dan mempertahankan aktivitas manusia di seluruh tata surya 

2. Memperluas pemahaman ilmiah tentang Bumi dan alam semesta 

3. Menciptakan inovasi ruang teknologi baru 

4. Penelitian aeronautikaterdepan 

5. Mengaktifkan program dan kemampuan institusi untuk melakukan 

kegiatan keluar-angkasaan dan aeronautika 

6. Berbagi ilmu pengetahuan dengan tenaga pendidik dan mahasiswa untuk 

memberikan kesempatan berpartisipasi. 

  

https://today.line.me/
https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
https://id.wikipedia.org/wiki/Aeronautika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan


Unit Pembelajaran 

Proses Pembentukan Bumi 
 

 
 

15 

Manfaat mempelajari proses pembentukan planet bumi sebagai ruang 

kehidupan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Melalui 

kajian-kajian penelitian sainsnya, kita akan mengetahui banyak informasi 

diluar bumi, bahwa banyak benda langitan lainnya yang berhubungan 

dengan bumi. NASA sebagai sebagian contoh dari aplikasi di dunia nyata 

untuk mempelajari unit proses pembentukan bumi sebagai ruang kehidupan 

yang terus berkembang. 

Sumber: 

https://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/559/ Manusia-
Perlu-Pelajari-Antariksa/1082 di akses pada Kamis, 06 Juni 
2019 Pukul 10.49 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penerbangan_dan_Antariksa_ 
Amerika_Serikat diakses pada Selasa, 28 Mei 2019 jam 11.13 WIB 

B. Kalander Astronomi 

Terciptanya kalender astronomi untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka 

panjang peristiwa di luar angkasa. Kebutuhan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Ini dipelajari terhadap karakteristik planet dan benda langitan 

lainnya dalam sistem tatasurya. 

- Konjungsi Bulan–Venus 

Pada tanggal 2 April 2019 Bulan berada pada fase Sabit Tua. Bulan Sabit 

Tua akan tampak berdekatan (konjungsi) dengan Planet Venus. Planet 

Venus tampak berwarna kuning dan berada di sebelah Timur Laut Bulan 

yang terbit pada pukul 03.30 waktu lokal. Peristiwa ini dapat diamati 

dengan menggunakan mata telanjang dan berlangsung mulai pukul 03.30 

waktu lokal hingga Matahari terbit. 

- Konjungsi Bulan – Merkurius 

Pada tanggal 3 April 2019 Bulan berada pada fase Sabit Tua. Bulan sabit 

tua akan tampak berdekatan (konjungsi) dengan Planet Merkurius. Planet 

https://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/559/%20Manusia-Perlu-Pelajari-Antariksa/1082
https://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/559/%20Manusia-Perlu-Pelajari-Antariksa/1082
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penerbangan_dan_Antariksa_%20Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penerbangan_dan_Antariksa_%20Amerika_Serikat
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Merkurius tampak berwarna putih dan berada di sebelah utara Bulan 

yang terbit pada pukul 04.00 waktu lokal. Peristiwa ini dapat diamati 

dengan menggunakan mata telanjang dan berlangsung mulai pukul 04.00 

waktu lokal hingga Matahari terbit. 

- Bulan Baru 

Pada tanggal 5 April 2019 Bulan memasuki fase bulan   Baru dengan 

konjungsi Bulan Matahari terjadi pada pukul 15 : 50 WIB. Pada fase ini 

Bulan tidak terlihat di langit. Pada fase ini adalah saat terbaik untuk 

mengamati langit malam karena dalam satu malam penuh langit terbebas 

dari cahaya Bulan. Jika anda ingin melakukan pengamatan hilal pada 5 

April 2019 maka saat Matahari terbenam di sore hari posisi hilal akan 

setinggi ± 2°. 

- Konjungsi Bulan – Mars – Aldebaran 

Pada tanggal 9 April 2019 Bulan berada pada fase Sabit Muda. Bulan Sabit 

Tua akan tampak berdekatan (konjungsi) dengan Planet Mars dan 

bintang Aldebaran. Planet Mars tampak berwarna oranye dan berada di 

sebelah barat laut Bulan yang terbit sejak matahari terbenam. Peristiwa 

ini dapat diamati dengan menggunakan mata telanjang dan berlangsung 

mulai selepas matahari terbenam hingga pukul 21.00 waktu lokal. 

- Bulan Kuarter Awal 

Fase Bulan Kuarter Awal akan terjadi pada 13 April 2019. Pada fase ini 

Bulan terlihat berbentuk separuh. Setelah Matahari terbenam Bulan akan 

berada di titik zenith (di atas kepala kita). Bulan akan tenggelam sekitar 

waktu tengah malam. Jika anda akan melakukan pengamatan langit 

disarankan mulai waktu tengah malam hingga sebelum Matahari terbit 

karena pada saat itu langit tidak terganggu oleh cahaya Bulan. 

 

- Konjungsi Bulan – Jupiter 

Pada tanggal 23 April 2019 Bulan berada pada fase Cembung Tua. Bulan 

Cembung Tua akan tampak berdekatan (konjungsi) dengan Planet Jupiter. 
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Planet Jupiter tampak berwarna coklat keputihan dan berada di sebelah 

barat Bulan yang terbit pada pukul 21.00 waktu lokal. Peristiwa ini dapat 

diamati dengan menggunakan mata telanjang dan berlangsung mulai 

selepas matahari terbenam hingga pukul 21.00 waktu lokal. 

 

- Puncak Hujan Meteor Phi Puppids 

Pada tanggal 24 April 2019 Hujan Meteor Phi Puppids akan mencapai 

puncak aktivitasnya dengan intensitas hujan meteor sebanyak 0-40. 

Hujan meteor Phi Puppids memiliki aktivitas hujan meteor dari 15-28 

April. Pada saat puncak hujan meteor terjadi, bulan berada pada fase 

cembung muda. Diperkirakan pada saat itu cahaya bulan sangat 

mengganggu selama jalannya pengamatan hujan meteor Phi Puppids. 

Hujan meteor Phi Puppids memiliki radiant atau sumber semu meteor di 

rasi bintang Puppis dan terbit sejak matahari terbenam. 

 

- Konjungsi Bulan – Saturnus 

Pada tanggal 25 April 2019 Bulan berada pada fase Cembung Tua. Bulan 

Cembung Tua akan tampak berdekatan (konjungsi) dengan Planet 

Saturnus. Planet Saturnus tampak berwarna kuning keputihan dan 

berada di sebelah barat Bulan yang terbit pada pukul 22.50 waktu lokal. 

Peristiwa ini dapat diamati dengan menggunakan mata telanjang dan 

berlangsung mulai pukul 22.50 waktu lokal hingga matahari terbit. 

 

- Bulan Kuarter Akhir 

27 April 2019 Bulan memasuki fase Kuarter Akhir. Pada posisi ini Bulan 

terlihat berbentuk separuh. Bulan akan terbit sekitar tengah malam dan 

akan berada di titik zenith (di atas kepala kita) saat Matahari terbit. Jika 

anda akan melakukan pengamatan langit disarankan setelah Matahari 

terbenam hingga waktu tengah malam sebelum Bulan terbit karena pada 

saat itu langit tidak terganggu oleh cahaya Bulan. 
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Sumber:http://kafeastronomi.com/kalender-astronomi-bulan-april-
2019.html  

Diakses: Selasa, 28 Mei 2019 Pukul 11.53 WIB 

 

C. Meningkatkan Keimanan 

Mempelajari proses pembentukan planet bumi sebagai ruang kehidupan 

dapat dapat meningkatkan tingkat keimanan manusia terhadap 

penciptanya. Pembuktian dan bukti ilmiah pada Al Qur’an dan kitab-kita 

lainnya dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Y ang Maha Esa 

yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya menunjukan 

kebesaran-Nya.  Manusia diciptakan begitu kecil dibandingkan alam 

semesta ini sehingga dengan bersyukur dan mempelajari apa yang telah 

diciptakan.  

Keterkaitan substansi dengan aplikasi dunia nyata di unit ini pada bagian 

(A), (B), dan (C) diharapkan guru dapat menyampaikannya. Dengan 

memiliki pemahaman proses pembentukan bumi, peserta didik dapat 

mengetahui asal muasal manusia berada di bumi sebagai tempat tinggal 

makhluk hidup. Manfaat dunia nyata itu akan mempertajam kajian 

keilmuan antara teori dan praktiknya sehingga lebih bermanfaat. Dengan 

demikian, pencapaian kompetensi dasar dan target kompetensi dalam 

proses pembelajarannya dapat tercapai melalui aktivitas yang 

dilakukannya.  

 

 

 

http://kafeastronomi.com/kalender-astronomi-bulan-april-2019.html
http://kafeastronomi.com/kalender-astronomi-bulan-april-2019.html
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal Ujian Nasional Tahun 2016 

Berikut ini contoh soal-soal UN disajikan sebagai sarana berlatih bagi peserta 

didik dapat menyelesaikannya. Soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika 

Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada karaktertik, klasifikasi, 

bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang serta reginionalisasi 

kawasan di dunia berdasarkan pusat pertumbuhan.  

No Soal 

6 Ciri-ciri planet: 

(1) planet terkecil di Tata Surya: 

(2) amplitudo suhu harian mencolok; 

(3) elongasi maksimal 280; 

(4) tidak memiliki atmosfer; 

(5) jarangnya dari matahari kurang lebih 59 juta km. 

 

Planet  yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah… 

A. Merkurius 

B. Venus 

C. Bumi 

D. Mars 

E. Yupiter 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 – Menentukan 

Indikator yang 
bersesuaian 

: Menentukan karakteristik anggota tata surya 

Diketahui : Ciri-ciri planet 

Ditanyakan : Nama Planet  

Materi yang 
dibutuhkan 

: Karakteristik planet 
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B. Soal Ujian Nasional Tahun 2016 

No Soal 

7 Pernyataan: 

(1) adanya gaya tarik matahari terhadap bintang yang melintas; 

(2) adanya reaksi inti hidrogen dan membentuk galaksi-galaksi; 

(3) adanya massa gas bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat; 

(4) terjadinya ledakan besar, massa terpental menjauh dari pusat 
ledakan; 

(5) adanya bintang lintas yang menambrak salah satu bintang kembar. 

 

Pernyataan yang berhubungan dengan teori pembentukan Tatasurya 
terdapat angka …. 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 - Menentukan 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Menentukan teori pembentukan Tata Surya 

Diketahui : Isi teori pembentukan Tatarsurya 

Ditanyakan : Teori pembentukan Tatasurya 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Teori pembentukan Tatasurya 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran pada unit 1 terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran. 

Pada unit ini Saudara akan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini, 

diharapkan Saudara dapat mengananalisis mengenai Proses Pembentukan 

Bumi. 

 

Aktivitas 1 

Bumi sebagai planet dalam tata surya mempunyai peran penting dalam 

kehidupan makhluk hidup. Sebagai tempat tinggal dan berinteraksi sangat 

dipengaruhi oleh kondisi bumi sebagai ruang kehidupan. Kelayakan bumi 

sebagai ruang kehidupan didukung oleh berbagai faktor dibandingkan 

dengan planet lainnya di tata surya.  Terbentuknya planet juga di alam 

semesta itu tidak terlepas dari berbagai teori bagaimana terbentuknya 

sampai kondisinya saat ini. Teori terbentuknya alam semesta sangat menarik 

di fahami dan dianalisis bersama. Karena ini sebagai bagian dari kehidupan 

makhluk hidup termasuk manusia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga dapat mudah 

menganalisis Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan khususnya Proses 

Pembentukan Bumi. 
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Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 

Pada aktivitas pertemuan 1, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk mengkaji teori terbentuknya jagat raya dan tata 

surya dengan menyelesaikan sesuai petunjuk dan langkah penyelesaian 

berikut.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.1 Mengidentifikasi teori pembentukan Jagat Raya 

3.4.2 Mengidentifikasi teori pembentukan Tata Surya 

4.4.6 Menganalisis teori pembentukan jagat raya dan tata surya 

pengaruhnya dengan planet bumi sebagai ruang kehidupan 

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

Mengidentifikasi teori pembentukan Jagat Raya; Menentukan teori 

pembentukan Tata Surya dan menganalisis teori pembentukan jagat raya dan 

tata surya pengaruhnya dengan planet bumi sebagai ruang kehidupan. 

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4  x 45 menit 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

2. Stabilo/pensil berwarna 

3. Video 

 

Saudara akan: 

a. Mengorganisir pembentukan kelompok beranggotakan 4-6 orang dengan 

menghitung 1-6 dan kembali keperhitungan awal; 



Unit Pembelajaran 

Proses Pembentukan Bumi 
 

 
 

23 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis untuk melakukan pengamatan sebagai 

stimulus pembelajaran; 

c. Membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk jagat raya, tata surya 

melalui  peta, gambar, dan/atau video yang menarik yang ditayangkan 

dan/atau ditampilkan kepada setiap kelompoknya.  

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan);  

d. Memandu jalannya curah pendapat (brainstorming) saat pembelajaran 

tentang kehidupan benda-benda langitan di luar angkasa yang sudah 

diamati peserta didik secara berkelompok; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 1 dan 2 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 1 dan 2, kelompok melakukan indentifikasi masalah apa 

yang diamati dengan peta, gambar, dan/atau video berbeda dari stimulus. 

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah);  

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari objek yang diamati dan berbagai 

sumber terkait melalui buku dan tautan sebagai referensi/sumber data 

lainna.  

Data Collection (Pengumpulan Data);  

h. Mengumpulkan dari berbagai sumber/referensi diolah sesuai konsep 

dengan memperhatikan langkah dan petunjuk yang ada di LKPD untuk 

mencapati indikator pencapaian kompetensi pembelajaran.  

Data Processing (Pengolahan Data);  

i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi bukti pembenaran 

terhadap teori jagat raya dan tata surya. Pembuktian dituangkan pada 

LKPD 1 dan 2.  

Verification (Pembuktian);  
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j. Setiap kelompok menyampaikan hasil kerja kelompok LKPD 1 dan 2 

melalui diskusi dan presentasi masing-masing kelompok yang dipandu 

Saudara 

k. Saudara memfasilitasi diskusi bersama dengan peserta didik pada contoh 

soal UNBK/UNKP untuk dibahas bersama sebagai bagian pembuktian 

tentang ketepatan dan kebenaran tentang teori terbentuknya jagat raya 

dan tata surya. 

l. Melakukan penarikan kesimpulan bersama peserta didik dari aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, pengumpulan 

data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang diberikan setiap 

kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan tulis sehingga bisa 

dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 

 

Aktivitas 2 

Anggota tata surya sangat beragam, seperti planet, satelit, metor, asteroid 

dan benda luar angkasa lainnya. Bumi sebagai ruang kehidupan menjadi 

bagian penting dalam sistem tata surya di alam semesta ini. Kesimbangan 

dan unsur-unsur yang berbeda dengan benda luar angkasa lainnya menjadi 

penting dalam kajian geografi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga mudah untuk 

menentukan karakteristik anggota tata surya dan menganalisis hubungan 

anggota tata surya dengan kehidupan di planet bumi. 

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 
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Pada aktivitas pertemuan 2, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk mengkaji negara maju dan negara berkembang 

dengan menyelesaikan sesuai petunjuk dan langkah penyelesaian berikut.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.3 Menentukan karakteristik anggota tata surya  

4.4.7 Menganalisis hubungan anggota tata surya dengan kehidupan di bumi 

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

menentukan karakteristik anggota tata surya dan menganalisis hubungan 

anggota tatasurya dengan kehidupan di bumi. 

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4 x 45 menit 

 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

2. Stabilo/pensil berwarna 

3. Gambar/video/foto anggota tata surya  

 

Saudara akan melakukan aktivitas pembelajaran: 

a. Mengorganisir pembentukan kelompok dengan pengundian dari potogan 

kertas kecil yang digulung berisi angka-angka 1 sampai dengan 6 sebagai 

dasar pembentukan kelompok 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis untuk melakukan pengamatan terhadap 

stimulus pembelajaran; 

c. Membimbing untuk mengarahkan peserta didik untuk mengamati 

gambar, dan/atau video tentang anggota tata surya melalui tayangan di 

layar slide proyektor atau gambar hasil cetakan. 

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan);  
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d. Memandu jalannya curah pendapat (brainstorming) saat pembelajaran 

tentang anggota tata surya yang diamati peserta didik secara 

berkelompok; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 3 dan 4 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 3 dan 4, kelompok melakukan menentukan dan analisis 

sesuai indikator pencapaian kompetensi yang diamati melalui, gambar, 

dan/atau video berbeda dari stimulus.  

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah);  

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan buku dan 

tautan sebagai referensi/sumber tentang anggota tata surya.  

Data Collection (Pengumpulan Data);  

h. Membimbing peserta didik untuk mengolah data yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber/referensi diolah sesuai konsep dengan memperhatikan 

langkah dan petunjuk yang ada di LKPD untuk mencapati indikator 

pencapaian kompetensi pembelajaran.  

Data Processing (Pengolahan Data);  

i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi bukti pembenaran 

fakta sesuai konsep/teori anggota tata surya. Pembuktian dituangkan 

pada LKPD 3 dan 4.  

Verification (Pembuktian);  

j. Memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dengan peserta didik 

terhadap soal HOTS untuk dibahas bersama sebagai bagian pembuktian 

tentang ketepatan dan kebenaran tentang anggota tata surya. 

k. Bersama dengan peserta didik, melakukan penarikan kesimpulan dari 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, 

pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang 

diberikan setiap kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan 
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tulis sehingga bisa dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik 

masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 

Aktivitas 3 

Memperkuat daya untuk mengenali dan mengalalisis  dinamika planet bumi 

sebagai ruang kehidupan sangat menarik. Tingkat berfikir tingkat tinggi 

sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk menjadi lebih baik. Kajian di atas 

melalui beberapa kegiatan dapat menyelesaikan beberapa akitvitas yang 

berlangsung.  

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan Discovery Learning sehingga dapat 

menganalisis dan menyajikan planet bumi sebagai ruang kehidupan sesuai 

dengna petunjuk yang ada pada LKPD 5.  

 

Kompetensi Dasar: 

3.4 Menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 

Pada aktivitas pertemuan 3, Saudara akan melaksanakan rangkaian diskusi 

secara kelompok untuk menyimpulkan, mengumpulkan, menyajikan dan 

mempresentasikan yang sesuai petunjuk dan langkah penyelesaiannya.  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.4.6   Menyimpulkan teori-teori pembentukan planet bumi sebagai ruang 

kehidupan  

4.4.1 Mengumpulkan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 

teori pembentukan jagat raya 
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4.4.2 Mengumpulkan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 

teori pembentukan tata surya 

4.4.3 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan 

dengan menggunakan peta,  bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 

dan/atau video 

4.4.4 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan 

dengan menggunakan peta,  bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 

dan/atau video 

4.4.5 Mempresentasikan teori pembentukan planet Bumi sebagai ruang 

kehidupan dengan menggunakan peta,  bagan, gambar, tabel, grafik, 

foto, dan/atau video 

 

Tujuan Aktivas Pembelajaran: 

Melalui pembelajaran Model Discovery Learning diharapkan Saudara mampu 

menyimpulkan, menyajikan dan mempresentasikan teori pembentukan bumi 

sebagai ruang kehidupan. 

 

Waktu aktivitas pembelajaran:  4 x 45 menit 

Media, alat, bahan yang digunakan: 

1. Gambar, foto dan/atau video 

2. Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

3. Stabilo/pensil berwarna 

 

Saudara akan melakukan aktivitas pembelajaran: 

a. Mengorganisir pembentukan kelompok berdasarkan jumlah peserta didik 

yang memiliki laptop sehingga mudah untuk menyelesaikan penyelesaian 

LKPD 5; 

b. Memanajemen kelompok untuk duduk sesuai kelompok dan 

mempersiapkan buku, alat tulis, laptop untuk penyajian dan presentasi 

sesuai Indikator Pencapaian Kompetensi; 
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c. Membimbing untuk mengarahkan peserta didik secara berkelompok 

untuk mengamati video tentang teori-teori proses pembentukan bumi 

sebagai ruang kehidupan; 

Stimulation (Stimulus/Pemberian Rangsangan) 

d. Saudara memandu jalannya diskusi dan curah pendapat (brainstorming) 

saat pembelajaran tentang menyimpulkan, menyajikan teori proses 

pembentukan bumi sebagai ruang kehidupan; 

e. Membagikan dan menjelaskan langkah untuk penyelesaian LKPD 5 

kepada kelompok untuk aktivitas pembelajaran; 

f. Melalui LKPD 5, kelompok, Saudara mengarahkan peserta didik untuk 

bisa mengindentifikasi teori pembentukan bumi sebagai ruang 

kehidupan; 

Problem Statement (Pernyataan/Indentifikasi Masalah) 

g. Saudara membimbing dan mengarahkan kelompok untuk melakukan 

pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber bacaan buku dan 

tautan sebagai referensi/sumber untuk peta, bagan, gambar, tabel, grafik, 

foto, dan/atau video jagat raya dan tata surya. 

Data Collection (Pengumpulan Data) 

h. Membimbing peserta didik untuk mengolah data yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber/referensi diolah sesuai konsep dengan memperhatikan 

langkah dan petunjuk yang ada di LKPD untuk mencapati indikator 

pencapaian kompetensi pembelajaran;  

Data Processing (Pengolahan Data) 

i.  Memanajemen setiap kelompok untuk melakukan pembuktian sesuai 

data yang dikumpulkan dan diolah untuk disajikan dan dipresentasikan.  

Pembuktian dituangkan pada LKPD 5.  

Verification (Pembuktian)  

j. Saudara memfasilitasi diskusi penyajian bersama dengan peserta didik 

yang dihubukan dengan pembeajaran yang HOTS yang disajikan pada 

LKPD 
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k. Bersama dengan peserta didik, Saudara melakukan penarikan kesimpulan 

dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan melalui hasil indentifikasi, 

pengumpulan data, pengolahan data sampai pada pembuktian yang 

diberikan setiap kelompoknya. Kesimpulan bersama dituliskan dipapan 

tulis sehingga bisa dituliskan kembali di buku/LKPD oleh peserta didik 

masing-masing.  

Generalization (Menarik Kesimpulan). 

B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Terdapat lima LKPD yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yaitu: 1) 

Teori Terbentuknya Jagat Raya; 2)  Teori Terbentuknya Tata Surya; dan 3) 

Anggota Tata Surya; 4) Hubungan Anggota Tata Surya dengan Kehidupan 

Bumi; dan 5) Proses Pembentukan Bumi 

LKPD 1 : Teori Terbentuknya Jagat Raya 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

mengidentifikasi dan menentukan teori terbentuknya Jagat Raya dengan 

prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 
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Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas / Semester : X / Ganjil 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi : Teori Terbentuknya Jagat Raya  

Tujuan : Setelah beraktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu mengindentifikasi 

teori terbentuknya jagat raya  

 

Prosedur/ 
Petunjuk Kerja 

1. Bacalah tautan dari sumber bacaan dan video di 
bawah ini sebagai referensi untuk menyelesaikan 
LKPD 1 

2. Lakukan identifikasi dan penentuan teori 
terbentuknya jagat raya dengan menuliskan pada 
kolom LKPD yang ditemukan pada referensi 
sumber bacaan dan video 

Alat/Bahan/ 
Sumber 

Alat   :  
Alat tulis 
Bahan Bacaan  
 http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-

terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html  
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-

macam-teori-pembentukan-tata-surya.html 
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-

terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-
terlengkap.html 

https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-tata-
surya 

 
Video:  
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-

uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-
uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/  

Sumber: - 

http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html
http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-macam-teori-pembentukan-tata-surya.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-macam-teori-pembentukan-tata-surya.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-tata-surya
https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-tata-surya
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/


Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 
32 

Kegiatan 
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LKPD 2 : Teori Terbentuknya Tata Surya 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

menentukan teori terbentuknya tata surya dengan prosedur/petunjuk kerja. 

Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikann aktivitas sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas / Semester : X / Ganjil 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi : Teori Terbentuknya Tata Surya 
Tujuan : Setelah melakukan aktivtias melalui diskusi 

kelompok, diharapkan peserta didik mampu 
mengidentifikasi teori terbentuknya tata surya 

 

Langkah-langkah 
Kegiatan Peserta 
Didik 

1. Baca tautan dari bahan bacaan dan video di 
bawah ini sebagai referensi untuk menyelesaikan 
LKPD ini. 

2. Lakukan identifikasi kemudian tentukan teori 
terbentuknya tata surya dengan menuliskannya 
pada peta konsep LKPD yang disediakan 

3. Analisislah teori pembentukan jagat raya dan tata 
surya pengaruhnya dengan planet bumi sebagai 
ruang kehidupan pada kolom yang disediakan 

Alat/Bahan/Sum
ber 

Alat   :  
Alat tulis 
Bahan Bacaan  
 http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-

terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html  
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-

macam-teori-pembentukan-tata-surya.html 
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-

terbentuknya-jagat-raya-beserta-
penjelasannya-terlengkap.html 

https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-
tata-surya 

 
Video:  
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-

http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html
http://teddyandreas.blogspot.com/2011/09/teori-terbentuknya-jagad-raya-dan-tata.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-macam-teori-pembentukan-tata-surya.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2017/12/7-macam-teori-pembentukan-tata-surya.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://www.edukasinesia.com/2017/02/4-teori-terbentuknya-jagat-raya-beserta-penjelasannya-terlengkap.html
https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-tata-surya
https://blog.ruangguru.com/teori-pembentukan-tata-surya
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/
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uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-
uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/  

Sumber: - 

Kegiatan 

 

TEORI 
TERBENTUKNYA

TATA SURYA

III

IV

I II

V

 
 

https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/soal-uas/simak-serunya-pembahasan-contoh-soal-uas-geografi-sma-bagian-tata-surya/
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ANALISISLAH TEORI PEMBENTUKAN JAGAT RAYA 
DAN TATA SURYA PENGARUHNYA DENGAN 
PLANET BUMI SEBAGAI RUANG KEHIDUPAN 
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LKPD 3 : Anggota Tata Surya 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

menentukan anggota tata surya dengan prosedur/petunjuk kerja. 

Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikann aktivitas sesuai dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas / Semester : X / Ganjil 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi : Anggota Tata Surya 
Tujuan : Setelah beraktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu menentukan 
anggota tata surya 

 

Prosedur/ 
Petunjuk Kerja 

1. Baca dan amanit tautan dari bahan bacaan dan video 
di bawah ini sebagai sumber bacaan atau referensi 
untuk menyelesaikan LKPD  3 

2. Tentukanlah karakteristik masing-masing anggota 
tata surya sesuai dengan kolom yang ada sesuai 
referensi 

Alat/Bahan/ 
Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Bahan Bacaan  
https://fisikazone.com/anggota-tata-surya/ 
https://moondoggiesmusic.com/tata-surya/ 
http://informazone.com/tata-surya/ 
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/03/tata-

surya.html 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=uYs_U6YrVe4  
https://www.youtube.com/watch?v=hkyxGOrH2hk  
Sumber: - 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fisikazone.com/anggota-tata-surya/
https://fisikazone.com/anggota-tata-surya/
https://fisikazone.com/anggota-tata-surya/
https://moondoggiesmusic.com/tata-surya/
http://informazone.com/tata-surya/
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/03/tata-surya.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/03/tata-surya.html
https://www.youtube.com/watch?v=uYs_U6YrVe4
https://www.youtube.com/watch?v=hkyxGOrH2hk
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LKPD 4 : Hubungan Anggota Tata Surya dengan Kehidupan di 

Bumi 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

menghubungkan anggota tata surya dengan kehidupan di bumi sesuai 

prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan setiap kelompok dapat 

menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas / Semester : X / Ganjil 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi : Hubungan Anggota Tata Surya dengan Kehiduoan di 

Bumi 
Tujuan : Setelah beraktivtias melalui diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu menghubungkan 
anggota tata surya dengan kehidupan di bumi 

 

Prosedur/ 
Petunjuk Kerja 

1. Baca dan amati tautan dari bahan bacaan dan video 
di bawah ini sebagai sumber bacaan atau referensi 
untuk menyelesaikan LKPD 4 

2. Tuliskan hubungan anggota Tata Surya dengan 
kehidupan di Bumi sesuai kolom yang tersedia 

Alat/Bahan/ 
Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo 
Sumber: - 

Kegiatan 

 
Analisis Hubungan Anggota Tata Surya dengan 
Kehidupan di Bumi 
 

BUMI

ANGGOTA TATA SURYA
- Matahari
- Planet
- Satelit
- Meteor
- Komet
- Asteroit

Hubungan
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LKPD 5 : Proses Pembentukan Bumi 

Pada aktivitas ini, Saudara melaksanakan diskusi secara berkelompok untuk 

menyimpulkan, mengumpulkan dan menyajikan proses pembentukan planet 

bumi sebagai ruang kehidupan sesuai prosedur/petunjuk kerja. Diharapkan 

setiap kelompok dapat menyelesaikann aktivitas sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas / Semester : X / Ganjil 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi : Proses Pembentukan Bumi 
Tujuan : Setelah melakukan aktivtias diskusi kelompok, 

diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan, 
mengumpulkan dan menyajikan proses pembentukan 
planet bumi sebagai ruang kehidupan melalui peta,  
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 

 
Materi  

Prosedur /  
Petunjuk Kerja 

1. Baca dan amati tautan dari bahan bacaan dan video 
di bawah ini sebagai sumber bacaan atau referensi 
untuk menyelesaikan LKPD  5 

2. Simpulkan proses pembentukan planet bumi sebagai 
ruang kehidupan dengan menuliskan pada kolom 
LKPD yang tersedia berdasarkan bahan bacaan dan 
video (Kegiatan 1) 

3. Kumpulkan dan sajikan proses pembentukan planet 
bumi sebagai ruang kehidupan dalam bentuk peta,  
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video 
pada kolom LKPD  yang tersedia (Kegiatan 2) 

Alat/Bahan/ 
Sumber 

Alat   :  
Alat tulis, penggaris, pensil berwarna, stabilo dan lem 
Bahan Bacaan  
 
Sumber: - 

Kegiatan 
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Kegiatan 1 
proses pembentukan planet bumi sebagai ruang 
kehidupan 
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Kegiatan 2 
Peta,  Bagan, Gambar, Tabel, Grafik, Foto, dan/atau 
Video Proses pembentukan planet bumi sebagai ruang 
kehidupan melalui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unit Pembelajaran 

Proses Pembentukan Bumi 
 

 
 

45 

C. Bahan Bacaan 

A.  Alam Semesta 

Terjadinya alam semesta telah dipelajari oleh manusia sejak dahulu. 

Pada awalnya dipelajari atas dasar legenda yang berkembang dari mitos. 

Kemudian dikembangkan oleh orang–orang Yunani Kuno. Sejak abad 17, 

perkembangannya sangat pesat dengan ditemukannya alat–alat teropong 

bintang dan lain–lainnya. 

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta adalah 

Astronomi. Pengamatan lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli Astronomi 

dengan menggunakan alat–alat atau instrumen mutakhir menunjukkan 

bahwa di alam semesta ini terdapat bintang–bintang beredar mengikuti 

suatu pusat yang berupa suatu kabut gas pijar yang sangat besar, dikelilingi 

oleh kelompok–kelompok bintang yang sangat dekat satu sama lain dan juga 

dikelilingi oleh gumpalan–gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari 

pusatnya dan ribuan bintang yang tersebar. Semua itu disebut galaksi, yang 

jumlahnya lebih dari satu. Galaksi ini terdiri dari ribuan bintang dan salah 

satu bintang itu adalah matahari kita (galaksi dimana matahari kita berinduk 

diberi nama Milky Way/Bhima Sakti). 

Matahari merupakan pusat sistem tata surya (Heliosentris), dikelilingi 

oleh planet–planet, komet-komet, meteor-meteor, debu dan gas antar planet. 

Peredaran planet mengelilingi matahari disebut gerak revolusi. Planet–planet 

disamping mengitari matahari juga beredar mengelilingi sumbunya, gerakan 

ini disebut gerak rotasi. 

Pemikiran tentang alam semesta telah dimulai sejak zaman Babylonia 

(700–600 SM), yang menganggap bahwa bumi bentuknya datar dan langit 

merupakan selungkupnya, sehingga mereka membayangkan bahwa alam 

semesta bentuknya setengah bola. Namun yang menakjubkan bahwa mereka 
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telah mengenal bidang edar matahari, satu kali matahari beredar kembali ke 

tempat semula memerlukan waktu 365,25 hari (satu tahun).  

Pada zaman Yunani Kuno, Thales (624-546 SM), menyatakan bahwa 

bintang memancarkan sinarnya sendiri, sedangkan bulan hanya 

memantulkan sinar matahari. Ia juga berpendapat bahwa bumi seperti piring 

datar yang terapung di atas air. 

Anximander (610-546SM), berpendapat bahwa alam semesta 

berbentuk seperti bola dan bumi sebagai pusatnya. Langit dan isinya beredar 

mengelilingi bumi. Faham yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat alam 

semesta disebut “Geosentris”. Anaximader juga mengajarkan penentuan 

waktu atas dasar bayangan suatu tongkat. Sementara Phytagoras (580-500 

SM) berpendapat bahwa bumi itu bulat dan berputar, karena berputar maka 

tampaknya alam semesta yang berputar mengelilingi bumi. Aristoteles (384-

322 SM) berpendapat bahwa bumi itu bulat dan menjadi pusat dari alam 

semesta yang mengelilinginya. Ptolomeus (127-151) berpendapat bahwa 

bumi itu bulat dan diam. Bintang-bintang menempel tetap pada langit dan 

berputar mengelilingi bumi,sekali putar memerlukan waktu 24 jam. Planet-

planet beredar mengelilingi bumi dengan garis edar yang letaknya antar 

bumi dan bintang. 

Dengan makin berkembangnya alat pengamat bintang dan semakin 

meningkatnya kemampuan berpikir manusia, maka terjadi perubahan besar 

dalam pemikiran tentang alam semesta ini. 

Copernicus (1473-1543) mengajarkan bahwa sebenarnya bumi 

adalah salah satu planet yang bersama planet – planet lain beredar mengitari 

matahari. Faham yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat alam 

semesta disebut “Heliosentris”. Copernicus juga menyatakan bahwa bulan 

mengelilingi bumi, bersama bumi mengelilingi matahari dan bumi berputar 

pada porosnya dengan arah barat ke timur. Bruno (1548-1600) menyatakan 

bahwa alam semesta ini tidak ada batasnya dan bintang-bintang tersebar di 
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alam semesta. Keppler (1571-1630) mengungkapkan bahwa planet-planet 

beredar mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dengan satu fokus 

(Hukum Keppler I), bila ditarik garis khayal dari suatu planet  ke matahari, 

sementara planet tersebut  bergerak menurut  garis edarnya, maka luas 

bidang yang ditempuh pada jangka waktu yang sama adalah sama luasnya.  

Hukum Keppler II dan pangkat dua dari waktu yang dibutuhkan suatu planet 

mengelilingi matahari secara penuh sebanding dengan pangkat tiga jarak 

rata-rata planet tersebut ke matahari (Hukum Keppler III). 

Galileo (1564-1642) mengatakan bahwa ada empat buah bulan 

(satelit) yang mengelilingi planet Yupiter, di bulan ada gunung-gunung,di 

matahari ada bintik hitam yang sangat penting untuk menghitung kecepatan 

rotasi matahari, taburan bintang di alam semesta dimana matahari kita 

menjadi bagiannya diberi nama Milky Way dan ditemukan cincin Saturnus. 

B.  Teori-teori Terbentuknya Alam Semesta 

1. Teori tentang terbentuknya alam semesta 

a. Teori Ledakan (Big Bang) 

Georges Lematire (1930) mengatakan bahwa ada suatu massa yang 

sangat besar dengan berat jenis yang sangat besar, meledak dengan 

hebat, melemparkan semua jasad ke segala arah menjauhi pusat 

ledakan. Massa yang bergerak ini membentuk kelompok-kelompok 

bintang galaksi. 

b. Teori Ekspansi-Konstraksi. 

Herman Bondi, Thomas Gold dan Fred Hoyle (1948) mengatakan 

bahwa alam semesta dalam keadan diam hanya mengalami siklus 

“masa ekspansi” (mengembang) dan “masa kontraksi” (mengkerut) 

pada masa ekspansi terbentuk galaksi serta bintang-bintangnya dan 

menghimpun energi sedangkan masa kontraksi bintang-bintang itu 

melepaskan energi. Berdasarkan teori ini alam semesta tidak berawal 

dan tidak berakhir. 
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2. Terbentuknya Galaksi 

Menurut Fowler (1957),di alam semesta ada kabut gas hidrogen yang 

besar sekali mengadakan rotasi sehingga berbentuk bulat,karena gaya 

beratnya ia berkontraksi. Akibat kontraksi ini massa bagian luar banyak 

yang tertinggal, sehingga terbentuklah bintang-bintang. Bintang-bintang 

ini kemudian berkontraksi, melepaskan energi dan panas. Setelah sekian 

lama mempunyai bentuk yang tetap,seperti matahari kita. 

 

3. Terbentuknya Tata Surya 

Tata Surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah 

bintang yang disebut Matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya 

gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk delapan buah planet yang 

sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, lima planet kerdil, 173 

satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit (meteor, 

asteroid, komet) lainnya. 

Tata Surya terbagi menjadi Matahari, empat planet bagian dalam, sabuk 

asteroid, empat planet luar, dan di bagian terluar adalah Sabuk Kuiper 

dan Piringan Terbesar. Enam dari delapan planet dan tiga dari lima planet 

kerdil itu dikelilingi oleh satelit alami yang biasa disebut dengan bulan. 

Contoh: Bulan atau satelit alami Bumi. Masing-masing planet bagian luar 

dikelilingi oleh cincin planet yang terdiri dari debu dan partikel lain. 

Ada dua teori yang mengemukakan ternetuknya tata surya, yaitu: 

a. Golongan Pertama, berpendapat bahwa tata surya berasal dari kabut 

asap (Nebula). Golongan ini didukung oleh teori kabut (Immanuel 

Kant dan Peire Simon de Laplace), dan teori planetesimal (Chamberlin 

dan Moulton); 

b. Golongan Kedua, berpendapatan bahwa tata surya berasal dari materi 

matahari. Golongan ini didukung oleh teori pasang surut (Buffon), dan 

teori awan debu (Carl Von Weizsaeckker). 
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Ada beberapa teori terbentuknya tata surya, yaitu: 

a. Hipotesis Nebular 

Dikemukakan oleh Emmanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan 

disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775 dan Piere Marquis 

Laplace pada tahun 1796. Kant dan Laplace (1796), mengatakan bahwa 

tatasurya terbentuk dari kondensasi massa kabut gas yang sangat panas. 

Pada proses kondensasi tersebut, massa kabut gas yang jauh dari pusat 

massa tertinggal, tidak ikut tertarik ke arah pusat. Setelah mendingin, 

pusat massa menjadi bintang atau matahari dan massa yang tertinggal 

mengelilingi matahari menjadi planet-planet dan benda angkasa 

lainnya.Tata surya terbentuk melalui tiga tahapan: 

- Pada mulanya matahari dan planet masih berbentuk kabut yang 

sangat pekat dan besar. 

- Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat sehingga terjadi 

emadatan dipusat lingkaran yang selanjutnya membentuk matahari. 

Pada saat bersamaan tebentuk juga materi lain dengan massa yang 

lebih kecil dari matahari yang disebut planet dan bergerak 

mengelilingi matahari.  

- Materi tesebut terus tumbuh besar dan melakukan gerakan secara 

teratur mengelilingi matahari yang berada dalam suatu satu orbit dan 

membentuk susunan yang disebut tata surya. 

b. Hipotesis Planettesimal 

Chamberlain dan Moulton (1905), mengemukakan bahwa pembentukan 

sistem tatasurya tidak berasal dari satu massa, tetapi dua massa kabut 

gas saling berdekatan akan menimbulkan gaya tarik menarik, akibatnya 

sebagian massa dari kedua massa kabut gas tersebut terlepas dan setelah 

mendingin terbentuklah benda-benda kecil yang padat (planettesimal). 

Benda-benda kecil yang padat tersebut akan menggumpal menjadi besar 

dan inilah yang menjadi planet-planet dan benda–benda angkasa lainnya. 
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- Tata surya terbentuk dari kabut pilin. Kabut pilin tersebut terdiri atas 

butiran material padat yang disebut planetesimal yang mempunyai 

orbit bebas sehingga terjadi tumpukan. Akibat tumpukan yang 

berulang dan adanya gravitasi, maka terjadi penumpukaan sehingga 

menjadi gumpalan lebih besar. 

- Gumpalan terbesar berada dipuat kabut pilin (matahari) sedangkan 

yang lebih kecil menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari.  

 

c. Hipotesis Tidal 

James Jeans dan Harold Jeffreys (1919), mengemukakan bahwa planet 

dan benda–benda angkasa lainnya merupakan percikan dari matahari 

(tidal). Tidal ini terjadi karena ada dua buah matahari yang bergerak 

saling mendekat, maka terjadi gaya tarik menarik, terjadilah percikan-

percikan dari matahari tersebut. Tidal-tidal inilah yang kemudian 

menjadi planet dan benda-benda angkasa lainnya. 

d. Teori Awan Debu  

Dikemukakan oleh Carl Von Weizsaeckker pada tahun 1940, kemudian 

disempurnakan oleh Gerrard P.Kuioer pada tahun 1950. 

- Matahari dan planet berasal dari kabut gas yang tersebar tipis-tipis 

diangkasa dalam jumlah yang banyak; 

- Karena adanya gaya antarmolekul dalam kabut gas, kabut gas berubah 

menjadi gumpalan padat. Keadaan tersebut disebabkan oleh gerak gas 

yang berputar tidak beraturan didalam kumpulan kabut yang secara 

perlahan gerak tersebut berubah menjadi gerakan memipihkan dan 

memadatkan kabut. Salah satu gumpalan mengalami pemadatan 

sitengah (Matahari), sedangkan gumpalan kecil hilang dilingkungan 

sekitar. 
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e. Teori Bintang Kembar 

Dikemukakan oleh R.A.Lyttlen pada tahun 1930. Matahari itu dulu diduga 

memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya yang kemudian meledak 

sehingga mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Partikel yang 

terlempar tersebut kemudian mendingin membentuk planet dan satelit 

yang mengelilingi matahari. 

Usaha para ilmuwan hanyalah sekedar menguji hipotesis-hipotesis 

tersebut.Setelah teruji,hipotesis tersebut masih mungkin untuk diperbaiki 

dengan hipotesis/teori yang lebih akurat. Namun demikian hipotesis/teori-

teori tersebut di atas masih diyakini orang pada saat ini. 

Tatasurya kita terdiri dari matahari sebagai pusatnya, dikelilingi oleh planet-

planet, satelit, komet, meteor, debu dan gas antarplanet. Keseluruhan sistem 

ini bergerak mengelilingi pusat galaksi.Peristiwa matahari terbit maupun 

terbenam yang sering diabadikan orang adalah salah satu keindahan alam. 

Matahari merupakan sumber energi utama yang menunjang kehidupan di 

bumi dan satu-satunya dalam tata surya yang memancarkan cahaya, 

matahari adalah sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. 

C.  Anggota Tata Surya 

Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari 

sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorid, komet, serta asteroid yang 

mengelilingi matahari. Susunan tata surya terdiri atas matahari, delapan 

planet, satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorid. Benda 

langit yang berupa planet dan benda langit lainnya dalam mengelilingi 

matahari disebut revolusi. Sebagian besar garis edarnya (orbit) berbentuk 

elips. Bidang edar planet-planet mengelilingi matahari disebut bidang edar, 

sedangkan bidang edar planet bumi disebut bidang ekliptika. Selain 

berevolusi benda-benda langit juga berputar pada porosnya yang disebut 

rotasi, sedangkan waktu untuk sekali berotasi disebut kala rotasi.  
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Gambar 3 Planet di Tata Surya 
sumber https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System 

 

a. Matahari 

Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang 

bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi 

galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat celsius 

yang  dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi, 

sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat celsius. 

b. Planet Merkurius 

Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. 

Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan, dan tidak mempunyai 

hawa. Garis tengahnya 4500 km, lebih besar daripada garis tengah bulan 

yang hanya 3160 km. Diperkirakan tidak ada kehidupan sama sekali di 

Merkurius. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 58,6 hari. Ini 

berarti panjang siang harinya 28 hari lebih, demikian juga malam harinya. 

Merkurius mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Karakteristik 

palanet merkurius, antara lain: 

- Berevolusi selama 88 hari; 



Unit Pembelajaran 

Proses Pembentukan Bumi 
 

 
 

53 

- Tidak mempunyai satelit alami serta atmosfer; 

- Suhu permukaan antara -180°C sampai 430°C.; 

- Diameter 40% lebih kecil daripada bumi(4879,4 km); 

- Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. 

c. Planet Venus 

Planet ini lebih kecil dari bumi. Venus menempati urutan kedua terdekat 

dengan matahari. Planet ini terkenal dengan bintang kejora yang bersinar 

terang pada waktu sore atau pagi hari. Rotasi Venus ± 247 hari, dan 

berevolusi (mengelilingi matahari) selama 225 hari, artinya 1 tahun 

Venus adalah 225 hari. Katakteristik planet Venus, antara lain: 

- Keadaan permukaan planet ini sebagian besar berupa dataran rendah 

dan lereng dan hanya sebagian kecil yang berupa dataran tinggi 

menyerupai benua di Bumi; 

- Berevolusi selama 225 hari; 

- Atmosfer mengandung 97% karbondioksida dan 3% nitrogen. 

- Temperatur permukaan planet ini mencapai 460°C. 

d. Planet Bumi 

Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran 

besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 12.640 km. 

Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149 juga km. Bumi 

mengadakan rotasi 24 jam, berarti hari bumi = 24 jam. Karaketristiknya: 

- Diperkirakan usianya mencapai 4,6 milyar tahun. 

- Jarak bumi dgn matahari adalah 149,6 juta km. 

- Massa bumi 59.760 milyar ton, dengan luas permukaan 510 juta km². 

- Diameter sepanjang 12.756 km. 

- 70,8% permukaan Bumi diliputi air. Udara Bumi terdiri dari 78% 

nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbondioksida dan gas lain. 
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e. Planet Mars 

Planet ini berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya 

mengandung banyak besi oksigen, hingga kalau oksigen masih ada 

jumlahnya sangat sedikit. Pada permukaan planet ini didapatkan warna-

warna hijau, biru dan sawo matang yang selalu berubah sepanjang masa 

tahun. Mars mempunyai dua satelit atau bulan yaitu phobus dan daimus.  

Jarak planet mars dengan matahari ialah 226,48 juga km. Garis tengahnya 

adalah 6272 km dan revolusinya 1,9 tahun. Rotasinya 24 jam 37 menit. 

Berdasarkan data yang dikirim oleh satelit Mariner IV di Mars tidak ada 

oksigen, hampir tidak ada air, sedangkan kutub es yang diperkirakan 

mengandung banyak air itu tak lebih merupakan lapisan salju yang sangat 

tipis. Karakteristik planet Mars: 

- Permukaan planet mars terdiri atas dua daerah, yaitu dataran tinggi 

yang penuh dgn kawah yang di selatan dan daerah yang penuh sgn 

gunung api yang sudah padam di bagian utara. 

- Atmosfer tipis dengan kandungan utamanya karbondioksida. 

- Mempunyai dua satelit (Deimos dan Phobos). 

f. Planet Yupiter 

Yupiter merupakan planet terbesar. Berdasarkan analisis spektroskopis 

planet ini mengandung gas metana dan amoniak banyak, serta 

mengandung gas hidrogen. Yupiter mempunyai kurang lebih 14 satelit 

atau bulan. Planet Yupiter bergaris tengah 138.560 km, rotasinya cepat 

yaitu 10 jam. Oleh karena gaya gravitasinya yang sangat kuat, Yupiter 

mempunyai 12 satelit (bulan) dan 3 darinya beredar berlawanan arah 

dengan 9 lainnya. Planet ini tersusun atas hidrogen dan helium cair. 

Yupiter memiliki sebuah daerah kumpulan awan badai berwarna merah 

berbentuk oval dan sangat besar. Karakteristik lebih lengkap: 

- Jarak antara Yupiter dgn Matahari sekitar 778,3 juta km; 

- Diameter sekitar 14.980 km; 
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- Memiliki massa 318 kali massa bumi; 

- Periode rotasi sekitar 9,8 jam; 

- Periode revolusi sekitar 11,86 tahun;  

- Atmosfer mengandung hidrogen, helium, metana, dan ammonia;  

- Suhu berkisar dari -140°C sampai 21°C 

- Memiliki 16 satelit, diantaranya lo, Europa, Ganymede, Callisto. 

g. Planet Saturnus 

Saturnus mempunyai massa jenis yang sangat lebih kecil dari pada air 

yaitu 0,75 g/cm3, sehingga akan terapung di air. Ternyata planet ini 

berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 

103 0C. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya yang terbesar 

disebut Titan, yang lain disebut Phoebe yang bergerak berlawanan arah 

dengan 9 satelit lainnya. Dengan cincin yang menjulur sekitar 6.630 km 

hingga 120.700 km atas khatulistiwa Saturnus, dan terdiri daripada 

bebatuan silikon oksida, oksida besi, dan partikel es dan batu. 

Karakteristik lainnya adalah: 

- Berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. 

- Setiap 378 hari, Bumi, Saturnus dan Matahari akan berada dalam satu 

garis lurus. 

- Berotasi sekitar 10 jam 14 menit. 

h. Planet Uranus 

Uranus memiliki 5 satelit. Berbeda dengan planet yang lain, Uranus arah 

gerak rotasinya dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 2860 juta 

km dan mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Rotasinya 10 jam 

47 detik. Besar Uranus kurang dari setengah Saturnus, bergaris tengah 

50.560  km. Berdasarkan pengamatan pesawat VOYAGER pada bulan 

Januari 1986 Uranus memiliki 14 buah satelit. 

Merupakan planet yang bagian-bagian berupa es dan batuan serta sedikit 

helium dan hidrogen. Uranus memiliki atmosfer yang jika dilihat dari 
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bumi tampak berwarna biru kehijauan, berasal dari gas metana dan 

hidrogen yang mendominasi. Uranus memiliki 18 satelit. 

i. Planet Neptunus 

Neptunus mempunyai dua satelit, satu diantaranya disebut Triton. Satelit 

Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak ke 

matahari 44790 km, mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali 

seputar.  Planet ini tampak berwarna biru kehijauan apabila dilihat dari 

bumi, warna tersebut berasal dari pancaran gas metana pada 

atmosfernya. Memiliki 8 satelit. 

 

Pada sidang umum Himpunan Astronomi Internasional (International 

Astronomical Union = IAU) di Praha (Republik Ceko) tanggal 24 Agustus 

2006, meredefinisi planet sebagai berikut: 

- Planet adalah benda angkasa yang mengelilingi bintang, sementara benda 

itu sendiri bukan bintang; 

- Memiliki masa yang besar (> 1/500 masa bumi) atau diameternya > 800 

km dan gravitasinya cukup besar, sehingga mampu mempertahankan 

bentuknya yang bulat; 

- Memiliki orbit yang jelas dan bebas dari benda angkasa lain. 

 

Mengingat hal tersebut, maka planet Pluto ditetapkan bukan lagi termasuk 

kelompok planet, karena: 

- Orbit Pluto membentuk sudut 170 dengan ekliptika dan memotong orbit 

planet Neptunus, sehingga terkadang Pluto lebih dekat ke Matahari 

daripada Neptunus. 

- Planet lain kemiringan orbitnya yang terbesar 70 (Merkurius) dan yang 

terkecil 0.80 (Uranus) terhadap ekliptika (bidang orbit Bumi mengitari 

Matahari). 
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- Satelit Pluto (Charon) diameternya 1/2 x Pluto, padahal bulan (satelit 

bumi) diameternya ¼ x bumi. 

Dengan demikian maka Pluto tidak dimasukkan dalam golongan benda 

angkasa planet, tetapi digolongkan dalam planet kerdil, bersama Sedna, Xena, 

Charon. 

Berdasarkan jarak terhadap matahari dan bentuk fisiknya dikenal istilah 

Planet Jovian, yaitu planet dengan fisiknya yang besar sering disebut juga 

dengan planet raksasa, atau dari segi letaknya di seberang sabuk asteroid, 

sering disebut juga planet luar. Dibandingkan dengan Bumi, planet ini 

memang besar. Terdapat empat planet Jovian di Tata Surya kita: Jupiter, 

Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dewasa ini, sampai dengan akhir tahun 

2006 ini, sudah lebih dari 200 bintang di luar Matahari kita yang memiliki 

planet, dan sebagian besar darinya, merupakan planet-planet serupa Jovian. 

Bahkan terdapat planet Jovian yang mempunyai beberapa kali massa Jupiter. 

Planet-planet seukuran Bumi belum banyak yang ditemukan, semata-mata 

karena masih terbatasnya kemampuan pengamatan. Namun dalam waktu 

dekat, sampai sekitar tahun 2010, diharapkan makin banyak planet-planet 

kebumian yang ditemukan. Dengan makin banyaknya planet Jovian yang 

ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa planet semacam ini bersifat umum di 

bintang-bintang lain. Karena itu, mengenali karakteristik planet-planet Jovian 

sangat penting guna memahami planet-planet ini, tidak hanya di dalam Tata 

Surya kita, tetapi juga di bintang-bintang lain. 

Secara umum, dibandingkan dengan planet-planet kebumian, planet Jovian 

memiliki ciri: (1) massa dan volumenya besar, namun kerapatannya rendah; 

(2) komposisi bahan penyusunnya terutama gas dan es; (3) mempunyai 

atmosfer yang tebak dan kaya hidrogen; (4) berotasi dengan cepat; (5) 

memiliki cincin; (6) memiliki cukup banyak bulan; (7) mempunyai panas dari 

bagian dalam (internal heat) yang cukup besar. Berdasarkan jarak terhadap 

matahari diklafisikasikan sebagai  berikut: 
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- Planet Dalam, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 

- Planet Luar, Yupiter, SAturnus, Uranus, dan Neptunus. 

D.  Anggota Tata Surya Selain Planet 

1. Asteroid 

Planet-planet kecil yang berada diantara lintasan planet mars dan yupiter 

yang jumlahnya hingga puluhan ribu. Seperti halnya planet besar, 

asteroid juga beredar mengelilingi matahari. Asteroid adalah benda langit 

yang mirip dengan planet-planet, yang terletak di antara orbit Mars dan 

Yupiter. Asteroid disebut juga planetoid  atau  planet kerdil. Asteroid yang 

terbesar dan yang pertama adalah  Ceres  yang ditemukan oleh  Giussepe 

Piazzi (astronom Italia). Icarus adalah salah satu asteroid yang pernah 

mendekati bumi dengan orbit yang berbentuk lonjong. 

 

2. Satelit 

Satelit adalah benda ruang angkasa yang mengelilingi sebuah planet 

akibat adanya gaya tarik planet tersebut. Satelit tidak memancarkan 

cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang berasal dari Matahari. 

Contohnya adalah Titan (Saturnus).   

Bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi. Karena bumi 

mengitari matahari, maka bulan juga mengitari matahari bersamaan 

dengan bumi. Selain itu, bulan juga berputar pada porosnya sendiri. 

Dengan demikian bulan mempunyai tiga gerakan sekaligus. Benda-benda 

langit yang berada di dalam tata surya tersusun secara rapi  Selama 

bergerak benda-benda itu tidak saling bertabrakan. Hal itu terjadi karena 

adanya gaya gravitasi pada masing-masing benda langit. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan gerakan benda-

benda langit teratur adalah gaya gravitasi.  

Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi, tidak mempunyai atmosfer, 

berdiameternya 3456 km dengan jarak dari bumi rata-rata 381.550 km 



Unit Pembelajaran 

Proses Pembentukan Bumi 
 

 
 

59 

(jarak terjauh bulan dari pusat bumi 406.700 km dan jarak terdekat 

356.400 km). 

Permukaan bulan penuh dengan gunung, kawah, lembah, sama seperti di 

bumi. Gravitasinya 1/6 gravitasi bumi. Sinar bulan berasal dari pantulan 

sinar matahari. Sesuai dengan pantulan ini permukaan bulan dapat berubah-

ubah. Perubahan penampakan bulan disebut fase dan fase bulan terjadi 

karena bulan mengitari bumi (revolusi). Ada delapan fase bulan, yaitu: 

Fase bulan baru, terjadi pada kedudukan dengan urutan matahari-bulan-

bumi (konjugasi). 

- Fase bulan sabit, terjadi pada kedudukan setelah konjugasi dan akan 

memasuki kedudukan akhir. 

- Fase bulan setengah penuh, terjadi pada kedudukan bulan-bumi tegak 

lurus pada matahari-bumi (kuartir). 

- Fase bulan bungkuk, terjadi pada kedudukan setelah kuartir dan akan 

memasuki kedudukan oposisi. 

- Fase bulan purnama, terjadi pada kedudukan dengan urutan matahari-

bumi-bulan (oposisi). 

- Fase bulan setengah bungkuk, terjadi pada kedudukan oposisi dan akan 

memasuki kedudukan kuartir. 

- Fase bulan setengah penuh, terjadi pada kedudukan bulan-bumi tegak 

lurus pada matahari-bumi. 

- Fase bulan sabit, terjadi pada keadaan setelah kuartir dan akan memasuki 

kedudukan konjugasi.       

Bulan mengorbit bumi dengan periode 27,3 hari waktu ini disebut periode 

sideris, sedangkan selang waktu yang dibutuhkan bulan mencapai dua fase 

sama berturut–turut, misalnya dari bulan purnama ke bulan purnama 

berikutnya, disebut periode sinodis. Waktu satu periode sinodis 29,5 hari. 

Dalam kalender yang mendasarkan pada peredaran bulan sebagai acuannya, 

tanggal 1 diambil pada saat bulan baru atau disebut bulan mati. Pada saat 

tersebut bulan berada diantara bumi dan matahari, sehingga tidak ada 
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cahaya matahari yang bisa dipantulkan bulan ke bumi. Kemudian, karena 

bulan bergerak mengelillingi bumi, semakin lama semakin banyak 

permukaan bulan yang tampak disinari matahari.  

Bulan mulai kelihatan sebagai bulan sabit, dan ini berlangsung sampai sekitar 

tanggal 7, yakni saat bulan dalam keadaan setengah penuh. Antara tanggal 7 

dan tanggal 15, permukaan bulan yang disinari matahari semakin banyak. 

Keadaan ini disebut bulan bungkuk. Saat bulan purnama, yaitu sekitar 

tanggal 14, bumi berada diantara bulan dan matahari. Pada kedudukan ini 

bulan bersinar penuh, karena bulan persis berada di belakang bumi apabila 

dilihat dari matahari. Setelah bulan purnama berlangsung, bulan memasuki 

fase bungkuk lagi, terus menjadi setengah penuh pada tanggal 21, dan 

menjadi bulan sabit lagi sampai bulan baru berikutnya. 

Perhitungan tahun menurut bulan mengelilingi bumi disebut perhitungan 

“qamariah” (bahasa Arab, qamar=bulan).  Penanggalan Hijriah dasarnya 

peredaran bulan mengelilingi bumi. Sementara perhitungan tahun menurut 

peredaran bumi mengitari matahari disebut perhitungan “Syamsiah” (bahasa 

Arab, Syam=matahari) contohnya penanggalan Masehi. 

Sampai saat ini belum jelas bagaimana bulan terbentuk dan menjadi satelit 

bumi. Bersama ini dipaparkan teori mengenai proses pembentukan bulan, 

sebagai berikut: 

- Teori Fisi 

Menurut teori ini bulan berasal dari calon bumi pada saat masih belum 

memadat, bumi dan bulan sama. 

- Teori Penangkapan 

Menurut teori ini bulan dari tempat lain di tata surya. Pada suatu ketika, 

benda tersebut bergerak cukup dekat dengan bumi, sehingga mengalami 

gravitasi bumi. Gaya tarik gravitasi bumi menyebabkan benda langit 

mengorbit bumi menjadi satelit bumi. 

- Teori Kondensi 
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Menurut teori ini, bumi dan bulan terbentuk bersama–sama dari sumber 

bahan yang sama secara terpisah. Teori ini banyak penganutnya, karena 

proses kondensasi memang analog dengan pembentukan tata surya. 

- Teori Tumbukan  

Teori ini mengemukakan bahwa saat bumi belum padat sebuah benda 

langit menumbuk bumi. Akibat tumbukan ini sebagian materi bumi 

tersebut terlempar dan bergabung menjadi satu, membentuk bulan. 

- Teori Lemparan 

Teori ini mengemukakan bahwa saat bumi belum padat dan berotasi, 

sebagian massanya terlempar keluar, kemudian mejadi bulan. 

Bagian bulan yang sama selalu menghadap ke bumi. Hal ini terjadi karena 

rotasi bulan waktunya sama dengan waktu revolusi. Dengan demikian kita 

selalu melihat sisi bulan yang tetap, hanya fasenya saja yang berbeda–beda, 

berulang dari bulan baru ke bulan purnama dan seterusnya. 

Di bulan tidak ada atmosfer, akibatnya: 

- Suhu berubah sangat cepat (suhu tertinggi 1100 C dan terendah –1700 

C); 

- Bunyi tidak dapat merambat, akibatnya sangat sunyi; 

- Tidak ada peredaran air, akibatnya kering kerontang. 

Sinar bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Sesuai dengan pantulan ini 

permukaan bulan dapat berubah – ubah. Perubahan penampakan bulan 

disebut fase dan fase bulan terjadi karena bulan mengitari bumi (revolusi). 

 

3. Meteroid 

Merupakan benda angkasa berukuran kecil dan sangat padat yang berada 

disekitar planet. Jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang tampak 

oleh manusia disebut meteor, sedangkan sisa-sisa meteor yang jatuh 

sampai ke permukaan bumi disebut meteorit.  
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Meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-

layang di angkasa luar. Batuan-batuan ini banyak mengandung unsur besi 

dan nikel yang masuk ke Atmosfer karena pengaruh gravitasi bumi. 

Batuan-batuan atau benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi 

dan habis terbakar sebelum sampai di permukaan bumi disebut meteor. 

Sedangkan batuan yang tidak habis terbakar dan sampai ke bumi disebut 

Meteorid. 

4. Komet 

Merupakan benda angkasa yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang 

menggumpal. Komet juga beredar mengelilingi matahari dgn lintasan 

terbentuk lonjong. Komet memiliki ekor yang terang saat mendekati 

Matahari, dan posisi ekor komet selalu menjauhi Matahari. 

Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kometes yang artinya berambut 

panjang. Komet menurut istilah bahasa adalah benda langit yang 

mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri 

atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit 

planet. Komet menyemburkan gas bercahaya yang dapat terlihat dari 

bumi. Bagian-bagian komet, yaitu: 

- inti komet, yaitu bagian komet yang kecil tapi padat tersusun dari 

debu dan gas. 

- koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti. 

- ekor komet, yaitu bagian yang memanjang dan panjangnya mampu 

mencapai satu satuan astronomi(1SA=jarak antara bumi dan 

matahari). 
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Gambar 4 Komet 
sumber: https://pratteblog.wordpress.com/2016/04/10/comets-and-stuff/) 

 

Arah ekor komet menjauhi matahari. Kebanyakan komet tidak dapat 

di lihat dengan mata telanjang,tapi harus dengan menggunakan Teleskop. 

Komet yang terkenal adalah komet Halley yang ditemukan oleh Edmunt 

Halley.Komet itu muncul setiap 76 tahun sekali. Komet sering disebut 

Bintang berekor. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Pada bagian ini ini memuat contoh pembahasan soal-soal UN dengan topic 

Proses Pembentukan Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Soal-soal yang dibahas 

ini muncul pada di UN tiga tahun terakhir yang dijawab oleh peserta didik. 

Selain itu, pada bagian ini memuat pembahasan tentang cara 

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, 

sehingga dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan soal 

pada Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Pembelajaran 

ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga dapat 

terampil mengembangkan soal HOTS yang mengacu pada indikator 

pencapaian kompetensi secara tepat. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Materi karakteristik, klasifikasi, contoh negara maju dan negara berkembang 

muncul pada soal UN ditiga tahun terakhir. Berdasarkan analisasi PAMER UN, 

materi ini sederhana namun kurang berhasil dijawab oleh peserta didik 

dilingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal materi soal UN 2016 

dan 2016. 

 

Soal UN Tahun 2016 

Ciri-ciri planet: 

(1) Planet terkecil di Tata Surya: 

(2) Amplitudo suhu harian mencolok; 

(3) Elongasi maksimal 280; 

(4) Titak memiliki atmosfer; 

(5) Jarangnya dari matahari kurang lebih 59 juta km. 
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Planet  yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah… 

A. Merkurius 

B. Venus 

C. Bumi 

D. Mars 

E. Yupiter 

 

Kunci Jawaban: A.  Merkurius 

No Karakteristik Planet 

A 

Merkurius:  

- Planet terkecil di Tata Surya: 

- Amplitudo suhu harian mencolok; 

- Elongasi maksimal 280; 

- Titak memiliki atmosfer; 

- Jarangnya dari matahari kurang lebih 59 juta km. 

B 

Venus 

- Keadaan permukaan planet ini sebagian besar berupa dataran 
rendah dan lereng dan hanya sebagian kecil yang berupa dataran 
tinggi menyerupai benua di Bumi; 

- Berevolusi selama 225 hari; 
- Atmosfer mengandung 97% karbondioksida dan 3% nitrogen. 
- Temperatur permukaan planet ini mencapai 460°C. 

C 

Bumi 

- Diperkirakan usianya mencapai 4,6 milyar tahun. 
- Jarak bumi dgn matahari adalah 149,6 juta km. 
- Massa bumi 59.760 milyar ton, dengan luas permukaan 510 juta 

km². 
- Diameter sepanjang 12.756 km. 
- 70,8% permukaan Bumi diliputi air. Udara Bumi terdiri dari 78% 

nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbondioksida dan gas 
lain 

D 

Mars 

- Permukaan planet mars terdiri atas dua daerah, yaitu dataran 
tinggi yang penuh dgn kawah yang di selatan dan daerah yang 
penuh sgn gunung api yang sudah padam di bagian utara. 

- Atmosfer tipis dengan kandungan utamanya karbondioksida. 
- Mempunyai dua satelit (Deimos dan Phobos). 

E Jupiter 
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- Jarak antara Yupiter dgn Matahari sekitar 778,3 juta km; 
- Diameter sekitar 14.980 km; 
- Memiliki massa 318 kali massa bumi; 
- Periode rotasi sekitar 9,8 jam; 
- Periode revolusi sekitar 11,86 tahun;  
- Atmosfer mengandung hidrogen, helium, metana, dan ammonia;  
- Suhu berkisar dari -140°C sampai 21°C 
- Memiliki 16 satelit, diantaranya lo, Europa, Ganymede, Callisto. 

 

Soal UN Tahun 2016  

Pernyataan: 

(1) adanya gaya tarik matahari terhadap bintang yang melintas; 

(2) adanya reaksi inti hidrogen dan membentuk galaksi-galaksi; 

(3) adanya massa gas bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat; 

(4) terjadinya ledakan besar, massa terpental menjauh dari pusat ledakan; 

(5) adanya bintang lintas yang menambrak salah satu bintang kembar. 

 

Pernyataan yang berhubungan dengan teori pembentukan Tatasurya terdapat 
angka …. 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Kunci Jawaban: C. (1), (3), dan (5) 

Teori pembentukan Jagatraya 

1. Adanya reaksi inti hidrogen dan membentuk galaksi-galaksi; 

2. Dalam keadan diam hanya mengalami siklus “masa ekspansi” 
(mengembang) dan “masa kontraksi” (mengkerut) pada masa ekspansi; 

3. Bintang-bintangnya dan menghimpun energi sedangkan masa kontraksi 
bintang-bintang itu melepaskan energi 

4. Terjadinya ledakan besar, massa terpental menjauh dari pusat ledakan; 

 

Teori pembentukan Tatasurya 

1. Adanya gaya tarik matahari terhadap bintang yang melintas; 

2. Adanya massa gas bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat; 

3. Dua buah matahari yang bergerak saling mendekat, maka terjadi gaya 
tarik menarik, terjadilah percikan-percikan dari matahari tersebut; 
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4. Adanya bintang lintas yang menambrak salah satu bintang kembar. 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian komptensi yang diturunkan dari komptensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya; contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 3.  Kisi-kisi soal HOTS Materi Menganalisis dinamika Planet Bumi sebagai 
Ruang Kehidupan 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.4 Menganali
sis 
dinamika 
planet 
Bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupan 

Dinamika 
Planet Bumi 
sebagai 
Ruang 
Kehidupan 
 

Proses 
pembentukan 
bumi 

Disajikan 

pernyataan, 

peserta didik 

dapat 

menganalisis 

teori 

pembentukan 

jagat raya 

dan/atau 

tatarusya 

pengaruhnya 

dengan 

planet bumi 

sebagai ruang 

kehidupan 

1 L4 PG 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

TahunPelajaran 2018/2019 

JenisSekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Sofyanto 

KOMPETENSI DASAR  

Buku Sumber : 
Ramadhandika, 
Bagas. Mozaik 
Geografi SMA/MA 
Kelas X. Jakarta: 
Yudhistira  

 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

 
Aplikasi 

 
Penalaran 

3.4  Menganalisis dinamika 

planet Bumi sebagai 

ruang kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Suatu massa yang sangat besar dengan 
berat jenis yang sangat besar, meledak 
dengan hebat, melemparkan semua jasad 
ke segala arah menjauhi pusat ledakan. 
Massa yang bergerak ini membentuk 
kelompok-kelompok bintang galaksi (Teori 
Big Bang) 

Pernyataan yang tidak tepat dari  pengaruh 
teori tersebut terhadap kehidupan di planet 
bumi … 

A. Bumi menjadi bagian dari galaksi Bima 
Sakti yang tersistem dengan Tatasurya 

B. Terlemparnya Planet bumi dan bulan 
sehingga berada di galaksi Andromeda 

C. Gravitasi bumi terjadi di sistem 
tatasurya akibat pergerakan yang terus 
terjadi pada 

D. Ada unsur yang sama antara planet 
bumi dengan planet lainnya dalam 
tatasurya 

E. Gerak edar bumi berbeda dengan 
planet lain dalam berotasi dan 
berevolusi 

 

LINGKUP MATERI 

Proses pembentukan bumi 

 
MATERI 

Teori pembentukan planet 
bumi sebagai ruang 
kehidupan 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

1.4.2 Disajikan 

pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis teori 

pembentukan jagat 

raya dan/atau 

tatarusya 

pengaruhnya dengan 

planet bumi sebagai 

ruang kehidupan 

 

 

 

 

 

  

PAKET - … 
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 
Kelas   : X 
Mata Pelajaran  : Geografi 

 

 Tabel 4. Kisi-kisi Soal HOTS materi Anggota Tata Surya  

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.4 Menganal
isis 
dinamika 
planet 
Bumi 
sebagai 
ruang 
kehidupa
n 

Dinamika 
Planet Bumi 
sebagai 
Ruang 
Kehidupan 
 

Proses 
pembentuka
n bumi 

Disajikan 
pernyataan 
dan gambar, 
peserta 
didik dapat 
menganalisi
s hubungan 
anggota 
tatasurya 
dengan 
kehidupan 
di bumi  

1 L4 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

TahunPelajaran 2018/2019 

JenisSekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Sofyanto 

KOMPETENSI DASAR  

Buku Sumber : 
Ramadhandika, 
Bagas. Mozaik 
Geografi 
SMA/MA Kelas 
X. Jakarta: 
Yudhistira 

 
 

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

 
Aplikasi 

 
Penalaran 

3.4    Menganalisis dinamika 

planet Bumi sebagai 

ruang kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan gambar 

Tumbukan meteorit berukuran besar pada 

permukaan bumi seringkali menimbulkan 

lubang besar di permukaan bumi yang 

disebut kawah meteorit, contohnya Kawah 

Meteorit Arizona di Amerika Serikat yang 

lebarnya sekitar 1.265 m. Kawah ini dikenal 

dengan nama Barringer crater. 

 
Sumber: https://blogmipa-

geografi.blogspot.com/2018/02/meteoroid-

meteor-meteorit.html  

 

Berdasarkan pernyataan dan gambar di atas, 
analisislah hubungan anggota tatasurya dengan 

kehidupan di bumi… 

LINGKUP MATERI 

Proses Pembentukan Bumi 

 
MATERI 

Anggota Tatasurya 

 

Kunci 
Jawaban 

Lampiran 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan wacana dan 
gambar, peserta didik dapat 
menganalisis hubungan 

anggota tatasurya dengan 

kehidupan di bumi  

Kunci Jawaban Uraian 
a. Menjadi kajian penelitian sains dibidang astronomi 
b. Menghasilkan bentukan permukaan bumi yang baru di objek jatuhnya meteorit 
c. Anggota tatasurya memiliki potensi jatuh ke bumi sehingga berpengaruh pada objek 

permukaan bumi menjadi kawah/lubang 
d. Kandungan kaslsium, magnesium, besi, nikel dan asan kersik dapat dijadikan sumber 

benda logam  

  

PAKET - … 

 

https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/02/meteoroid-meteor-meteorit.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/02/meteoroid-meteor-meteorit.html
https://blogmipa-geografi.blogspot.com/2018/02/meteoroid-meteor-meteorit.html
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KESIMPULAN 

Unit yang dikembangkan berdasarkan pada Kompetensi Dasar: 3.4 

Menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan; dan 4.4 

menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video dan/atau 

diagram di kelas X. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa 

indikator yang dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD 

ini sudah menuntut Saudara melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi 

kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara 

memfasilitasi peserta didik memiliki keterampilan untuk menyajikan 

karakteristik planet bumi sebagai ruangg kehidupan. Hal ini berarti Saudara 

perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi 

dan menyampaikan dinamika planet baumi sebagai ruang kehidupan. 

Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang saintifik, dengan 

diskusi melalui tiga kali pertemuan. Model ini yang dapat membekalkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika 

implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang 

dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. 

Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan mengindentifikasi 

terlebih dahulu. 

Dengan materi di atas, dapat mendorong dan memfasilitasi peserta didik 

untuk menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Sebagai 

contoh aplikasi di dunia nyata yaitu mendukung perkembangan IPTEK 
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dibidang antariksa oleh beberapa lembaga internasional seperti NASA. Selain 

itu, belajar planet bumi sebagai ruang kehidupan dapat meningkatkan 

keimanan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan 

alam semesta ini. Pengaruh dari matahari, bulan terhadap kehidupan di bumi 

seperti penentuan kelender tahuan.  

Berkaitan dengan penilaian, materi ini muncul dalam instrumen tes UN 

selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan diajukan masih dalam taraf level 

kogintif mulai C2  sampai C3 (L2). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan 

bahwa peserta didik memahami materi ini dengan baik. Lebih dari itu, 

Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan materi ini pada 

tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi 

peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal yang mengedapankan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap Unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian 

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 
 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 
 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 
1 Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar 
    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran dapat 
mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan dengan baik     
5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 

pembelajaran di dalam kelas 
    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja peserta 
didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh dengan baik     
9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan baik     

10 Mampu membahas soal HOTS yangdisajikan dengan 
tepat 

    

Jumlah     
Jumlah Total     

 
Keterangan 
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = sangat memuaskan 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total  x 100 
                      40 
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Keterangan Umpan Balik 
 

Skor Umpan Bali 

< 70 

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang Unit ini dan mendiskusikannya 
dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70 - 79 

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80 - 89 
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik 

>90 

Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara 
dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan Unit ini 
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PENDAHULUAN 

Rekan guru yang terhormat, unit ini akan mempelajari Perkembangan 

Kehidupan di Bumi. Unit pembelajaran ini disusun sebagai alternatif bahan 

ajar bagi guru untuk memahami perkembangan kehidupan di Bumi sebagai 

sub unit Dinamika Planet Bumi sebagai ruang kehidupan. Melalui kegiatan 

pembelajaran yang terdapat pada unit ini, diharapkan Saudara bisa 

menambah kompetensi pengetahuan maupun keterampilan mengajarkan 

materi perkembangan kehidupan di Bumi kepada peserta didik sesuai 

indikator yang telah disusun. Selain itu bisa memfasilitasi kemampuan 

berpikir logis peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang 

berkenaan dengan perkembangan kehidupan di Bumi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dengan maksud memudahkan Saudara mempelajari materi dan cara 

mengajarkannya, unit ini memuat kompetensi dasar disertai target 

kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi (IPK). Indikator pencapain 

kompetensi (IPK) ini diuraikan menjadi IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK 

pengayaan. IPK pendukung dirumuskan untuk  memberikan wawasan bahwa 

untuk mencapai KD (melalui IPK kunci) diperlukan kemampuan yang 

sebelumnya sudah harus dikuasai pembelajar (prasyarat). Sedangkan IPK 

pengayaan dapat digunakan jika kondisi memungkinkan. Baik kondisi 

peserta didik, kondisi sekolah, maupun kondisi lainnya.Selain itu juga 

memuat bahan bacaan tentang perkembangan kehidupan di Bumi, soal-soal 

tes UNBK/USBN yang pernah diujikan pada tahun-tahun terakhir sebagai 

acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktifitas 

pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan 

oleh guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan deskripsi prosedur 

pengembangan soal Higher Order Thinking Skill (HOTS). Komponen-

komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru lebih 
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mudah memfasilitasi peserta didik memiliki kemampuan menganalisis 

dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan dalam rangka 

mendorong peserta didik memperoleh kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Topik perkembangan kehidupan di Bumi. yang disusun pada bahan bacaan 

terdiri dari subtopik: 1) Skala Waktu Geologi; 2)ciri-ciri planet yang layak 

sebagai ruang kehidupan; 3) Kharakteristik planet bumi; dan kelayakan 

planet bumi sebagai ruang kehidupan 

Unit ini juga dilengkapi dengan  satu LKPD yaitu LKPD Perkembangan 

kehidupan di Bumi tersebut disusun secara aplikatif dengan harapan agar 

guru mudah mengimplementasikannya di ruang pembelajaran.  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.4 Menganalisis dinamika 
planet bumi sebagai 
ruang kehidupan 

1. Menganalisis dinamika 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan 

X 

4.4 Menyajikan 
karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta,  
bagan, gambar, tabel, 
grafik, foto, dan/atau 
video 

1. Menyajikan karakteristik 
planet Bumi sebagai ruang 
kehidupan dengan 
menggunakan peta,  bagan, 
gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang 
kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta,  
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

IPK Pendukung: 

3.4.1 Mendeskripsikan Skala 
Waktu Geologi 

IPK Pendukung: 

4.4.1 Menyajikan gambar dan/atau 
foto unsur-unsur yang 
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3.4.2 Menguraikan ciri-ciri planet 
yang layak sebagai ruang 
kehidupan 

3.4.3 Menggambarkan  
Kharakteristik planet bumi 

mendukung kehidupan di bumi 
 

IPK Kunci: 

3.4.4 Menganalisis kelayakan 
planet bumi sebagai ruang 
kehidupan 

IPK Kunci: 

4.4.2 Menyajikan laporan hasil 
analisis  karakteristik Bumi 
sebagai ruang kehidupan  

IPK Pengayaan: 

3.4.5 Membandingkan kelayakan 
planet-planet lain dengan 
planet bumi sebagai ruang 
kehidupan 

IPK Pengayaan: 

4.4.3 Menyajikan laporan rencana 
upaya-upaya menjaga agar 
lingkungan disekitarnya tetap 
layak sebagai ruang kehidupan 
dan mengatasi permasalahan 
banjir di daerahnya 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Mengungkap Jejak Masa Lalu 

Manusia hidup selalu berupaya sebesar dan sebaik mungkin untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

diwujudkan dengan melakukan aktifitas ekonomi dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, bahkan kebutuhan kuarter. 

Kebutuhan manusia juga tidak terbatas hanya yang bersifat material, namun 

juga immaterial, seperti pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian lain. 

 

Gambar 1. Pemenuhan kebutuhan agar kehidupan tetap terjaga 
Sumber: www.maxmanroe.com 

Ketika berupaya memenuhi kebutuhan itu terkadang manusia dihadapkan 

pada kelangkaan barang/jasa. Itulah sebabnya menemukan alternatif 

pemenuhan terus menerus dilakukan manusia, baik secara individu maupun 

kelompok. Pemenuhan kebutuhan semacam ini bukanlah aktifitas yang 

dilakukan oleh manusia zaman modern sekarang ini saja, melainkan telah 

dimulai sejak adanya manusia. Ada tahapan-tahapan yang dilalui hingga 
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mencapai kehidupan modern seperti sekarang ini. Maka sangat perlu bagi 

kita mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah manusia sampai saat ini.  

Mengungkap kronologi manusia memanfaatkan bumi sebagai ruang yang 

mendukung kehidupannya terungkap dalam skala waktu geologi. Peran 

arkeolog dengan membuat dan menggunakan skala waktu geologi dalam hal 

ini menjadi besar, karena darinya kita tahu bahwa ternyata perkembangan  

kehidupan manusia tidak dimulai beberapa tahun lalu, melainkan jutaan 

tahun yang lalu.  

Skala Waktu Geologi adalah skala waktu yang meliputi seluruh sejarah 

geologi bumi dari mulai terbantuknya hingga saat ini. Sebelum 

perkembangan dari skala waktu geologi pada abad ke-19, para ahli sejarah 

mengetahui bahwa bumi memiliki sejarah yang panjang, namun skala waktu 

yang digunakan sekarang dikembangkan sejak 200 tahun terakhir dan terus-

menerus diperbaiki. Skala waktu geologi membantu para ilmuwan 

memahami sejarah bumi dalam bagian-bagian waktu yang teratur. 

Sebelum adanya pentarikhan radiometri, yang mengukur kandungan unsur 

radioaktif dalam suatu objek untuk menentukan umurnya, para ilmuwan 

memperkirakan umur bumi berkisar dari 4,000 tahun hingga ratusan juta 

tahun. Saat ini, diketahui bahwa umur bumi adalah sekitar 4.6 milyar tahun. 

Peran besar arkeologi tidak hanya sekedar mengungkap sejarah 

perkembangan kehidupan di Bumi sampai sekarang, namun juga memberi  

sumbangsih besar bagi kegiatan lain manusia, seperti pendidikan, penelitian, 

pertambangan, bahkan dunia seni. Hal ini membuktikan bahwa mempelajari 

sejarah perkembangan kehidupan di Bumi maupun alasan kelayakannya 

sebagai ruang hidup adalah sangat penting. 
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Gambar 2. Menggali dan menafsirkan sejarah kehidupan masa lalu 

Sumber: http://jobsinfopedia.blogspot.com/2016/05 

B. Menakar Potensi Kehidupan di Planet lain 

Setiap menikmati kehidupan di Bumi ini mungkin banyak diantara kita yang 

menanyakan, apakah hanya Bumi yang bisa dijadikan ruang hidup? Adakah 

planet lain atau benda ruang angkasa lain yang memiliki potensi seperti Bumi 

sebagai ruang hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata menjadi misteri 

yang terus berusaha dipecahkan oleh manusia sampai saat ini. Termasuk 

pula yang dilakukan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA).  

Pada 26 Nopember 2018 lalu, misi NASA bernama Insight baru saja mendarat 

di Planet Mars. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, sebuah kapal tak 

berawak ini menjelajah inti Mars hingga gempa Mars. Nantinya, bukan hanya 

ada earthquake atau gempa bumi, tapi akan ada marsquake atau gempa 

mars. Lebih jauh dari tujuan misi ini adalah untuk memahami evolusi Mars 

yang berbeda dengan Bumi hingga terbentuknya sebuah planet. Mars dulu 

dikenal dengan planet yang basah. Namun, planet ini berevolusi menjadi 

sebuah planet yang kering dan tak berpenghuni. 
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Dari pengumpulan fakta tersebut itulah, nantinya di masa depan diharapkan 

bisa ada misi manusia ke Mars. Dalam situs resmi NASA, sempat dituliskan 

bahwa para peneliti sedang melakukan terraforming. 

 

Gambar 3.  Penampakan permukaan Mars. 

Sumber: Reuters/NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona/Handout 

Terraforming merupakan semua proses menciptakan lingkungan yang mirip 

Bumi atau layak huni di planet lain. Para ilmuwan mengusulkan terraforming 

untuk memungkinkan kolonisasi jangka panjang Mars. Para ilmuwan ini 

memiliki analisis yakni dengan melepaskan karbon dioksida yang berada di 

permukaan Mars seperti oksigen dalam permukaan Bumi untuk 

mengentalkan atmosfer dan menjadi selimut yang menghangatkan planet. 

Sayangnya, hal ini langsung dipatahkan oleh analisis NASA yang menemukan 

bahwa Mars tak menyimpan cukup banyak karbon dioksida yang bisa 

dimasukkan untuk menghangatkan atmosfer. Mengubah lingkungan Mars 

yang tidak ramah menjadi tempat yang dapat dijelajahi astronot tanpa 

dukungan kehidupan masih mustahil dengan teknologi yang ada saat ini. 
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Sebagai gambaran, atmosfer Mars mayoritas terdiri dari karbon dioksida. 

Komponen tersebut itu terlalu tipis dan dingin untuk mendukung air cair, 

materi terpenting untuk kehidupan. Di Mars, tekanan atmosfer kurang dari 

satu persen dari tekanan atmosfer Bumi. Air cair apa pun di permukaan Mars 

akan sangat cepat menguap atau membeku. 

Peneliti University of Colorado Bruce Jakosky melihat tidak cukup CO2 yang 

tersisa di Mars untuk dimasukkan kembali ke atmosfer. sebagian besar gas 

CO2 tidak dapat diakses dan tidak dapat dimobilisasi dengan mudah. 

Akibatnya, terraforming Mars tidak mungkin menggunakan teknologi yang 

ada saat ini 

Tekanan atmosfir di Mars adalah sekitar 0,6 persen dari Bumi. Dengan Mars 

yang jauh dari Matahari, peneliti memperkirakan tekanan CO2 yang mirip 

dengan tekanan atmosfer total Bumi diperlukan untuk menaikkan suhu yang 

cukup untuk memungkinkan air cair yang stabil.  

Meskipun permukaan Mars tidak ramah terhadap bentuk kehidupan yang 

dikenal saat ini, namun ada beberapa penemuan menarik dari misi-misi 

sebelumnya. Salah satunya adalah penampakan yang menyerupai dasar 

sungai kering dan endapan mineral yang hanya terbentuk dalam material air 

cair memberikan sebuah bukti yang membuat para peneliti tidak putus asa 

melakukan misinya. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 94 

 

Gambar 4. Infografis perbandingan Bumi dan Mars 
Fajrin/Naskah: Agnes Safitri https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128123047-199-

349871/menakar-potensi-kehidupan-manusia-di-mars 

 

Jutaan tahun yang lalu diperkirakan ada air dalam bentuk cair di Mars. Selain 

itu, karakteristik vulkanik dari planet itu mirip bumi yang berarti substratnya 

banyak mengandung material organik. kemungkinan besar jutaan tahun yang 

lalu ada mahluk hidup di Mars, minimal dalam bentuk bakteri. 

Apa yang spesial dari kondisi bumi sehingga kehidupan bisa muncul dan 

berevolusi di bumi? Sebagian besar dari alam semesta ini tidak bisa di 

jadikan tempat hidup, tapi kenapa bumi kita bisa ideal buat kehidupan? 

Jawabannya adalah bumi berada di zona yang  dinamakan dengan Habitable 

Zone. 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128123047-199-349871/menakar-potensi-kehidupan-manusia-di-mars
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128123047-199-349871/menakar-potensi-kehidupan-manusia-di-mars
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Sebagian besar dari alam semesta ini jelas tidak dapat dihuni, baik oleh 

manusia maupun makhluk hidup manapun yang kita ketahui di Bumi, karena 

memang kebanyakan berisi ruang “kosong”. Berdasarkan komponen 

penyusun kehidupan para ahli astrobiologi berpikir bahwa terdapat 

beberapa “persyaratan” agar kehidupan bisa terbentuk dalam sebuah 

lingkungan di luar Bumi. Pertama, hal yang paling mendasar dibutuhkan 

adalah air yang berbentuk cairan (baca : suhu sekitar 0°C-100°C derajat 

Celcius). Air yang berada dalam bentuk cairan itu jadi kunci supaya 

kehidupan bisa muncul untuk pertama kali, dari situ para saintis 

merumuskan yang namanya habitable zone/goldilocks zone yaitu zona di 

mana air bisa bertahan dalam bentuk cair. 

Keberadaan air dalam bentuk cair bisa terjadi di suatu planet kalau dia 

berada di jarak yang tepat si planet itu ke bintang-nya. Jika suatu planet atau 

satelit letaknya terlalu dekat dengan bintangnya, suhu planet itu akan terlalu 

panas jadi air akan menguap, sementara kalau jaraknya terlalu jauh dari 

bintangnya ya air jadi beku semua. Jarak ideal agar air dalam bentuk cair 

dipengaruhi juga oleh index kecerahan bintang. Semakin cerah bintang, 

habitable zone semakin jauh dari bintang itu.  

 

Gambar 5.  Potensi dalam Habitable Zone 
https://www.zenius.net/blog/7840/kemungkinan-alien-luar-angkasa  

https://www.zenius.net/blog/7840/kemungkinan-alien-luar-angkasa
https://www.zenius.net/blog/wp-content/uploads/2015/05/habitable-planet.png
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SOAL-SOAL BERSKALA NASIONAL  

A. Contoh Soal OSK Kebumian Tahun 2017 

No Soal 

1 Pada masa Paleozoikum, sudah muncul organisme laut dan darat. 
Organisme laut mulai muncul sejak jaman Cambria, sedangkan 
organisme darat mulai muncul sejak jaman... 

a. Devon 

b. Silur 

c. Perm 

d. Karbon 

e. Ordovicium 

Identifikasi 

Level Kognitif : C1 (Mengingat) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.4.1 Mendeskripsikan Skala Waktu Geologi 

Diketahui : Skala waktu Masa Paleozoikum 

Ditanyakan : Jaman munculnya organisme darat 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Skala waktu Geologi 

 

No Soal 

2 Peristiwa berkembang dan punahnya mamalia besar (megafauna), 
evolusi manusia modern secara anatomis serta awal jaman es terjadi 
pada jaman Neogen yaitu pada kala ... 

a. Pliosen 

b. Pleistosen 

c. Paleosen 

d. Holosen 

e. Eosen 

Identifikasi 

Level Kognitif : C1 (Mengingat) 
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Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.4.1 Mendeskripsikan Skala Waktu Geologi 

Diketahui 
: 

Peristiwa berkembang dan punahnya mamalia 
besar, evolusi manusia modern secara otomatis, 
serta awal jaman es pada jaman neogen 

Ditanyakan : Kala waktu terjadinya peristiwa tersebut 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Skala waktu Geologi 

 

B. Contoh Soal OSK Kebumian Tahun 2018 

No Soal 

1 Yang termasuk peristiwa yang terjadi selama Zaman Silur adalah …  

A. kemunculan makhluk darat pertama kali  

B. kemunculan dinosaurus air pertama kali  

C. perkembangan ikan paling besar  

D. kepunahan trilobita  

E. kemunculan burung pertama kali 

Identifikasi 

Level Kognitif : C1 (Mengingat) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.4.1 Mendeskripsikan Skala Waktu Geologi 

Diketahui : Skala waktu Zaman Silur 

Ditanyakan : Peristiwa yang terjadi pada zaman silur 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Skala waktu Geologi 

 

No Soal 

2 Urutan skala waktu geologi pada Era Paleozoic adalah … 

A. Devonian, Carboniferous, Permian, Silurian, Cambrian, Ordovician. 

B. Cambrian, Ordovocian, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian 

C.  Carboniferous, Ordovician, Devonian, Permian, Silurian, Cambrian  
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D. Cambrium, Ordovician, Devonian, Silurian, Carboniferous, Permian 

E.  Cambrium, Ordovician, Devonian, Silurian, Permian, Carboniferous 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan)-Mengurutkan 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.4.1 Mendeskripsikan Skala Waktu Geologi 

Diketahui : Skala waktu geologi Era Paleozoic  

Ditanyakan : Urutan Waktu Geologi pada Era Paleozoic 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Skala waktu Geologi 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Rekan Guru ketika akan 

melakukan pembelajaran dengan topik perkembangan kehidupan di Bumi.. 

Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta 

didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan 

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan 

peserta didik yang digunakan , dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran  

Aktivitas pembelajaran  ini berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada 

topik dinamika hidrosfer. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, 

terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam 4 

kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi 4 

skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu 

pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 

tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing 

pertemuan. 

 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 100 

Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/ 
Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk dan 
Jenis 

Penilaian 
Media 

Alokasi 
Waktu 

 
3.4.1   Mendeskripsikan 

Skala Waktu 
Geologi 

3.4.2  Menguraikan ciri-
ciri planet yang 
layak sebagai 
ruang kehidupan 

3.4.3 Menggambarkan  
Kharakteristik 
planet bumi 

3.4.4 Menganalisis 
kelayakan planet 
bumi sebagai 
ruang kehidupan 

3.3.5 Membandingkan 
kelayakan 
planet-planet 
lain dengan 
planet bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 

 

 
 Skala 

Waktu 
Geologi 

 Ciri-ciri 
planet yang 
layak 
sebagai 
ruang hidup 

 Karakteristi
k Planet 
Bumi 

 
1. Mengamati 

gambar skala 
waktu geologi 
dan tabel 
pembagian 
waktu geologi 

2. Mendiskusikan 
perkembangan 
kehidupan di 
Bumi 

3. Mempresentasi
kan hasil diskusi 
kelompok pada 
diskusi kelas  

 
1. Tes 

Pengetahuan 

a. Tes tulis PG 

b. Tes tulis 
Uraian 
Terbuka 

2. keterampilan 
Observasi dan 
presentasi 

3. Penilaian 
produk  

 
1. Lembar 

Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Buku 
Geografi 
Kelas X 

3. Skala 
Waktu 
Geologi 

 

 

 
3 x 45’ 
Dilaksana
kan 
dengan 1 
pertemua
n (3 JP) 

 

Aktivitas Pembelajaran 1 

Selama ini sebagian besar dari kita mungkin berfikir bahwa hanya bumi yang 

layak sebagai ruang hidup makhluk hidup. Mungkin juga banyak yang 

berfikir lain, bumi merupakan ruang yang paling memungkinkan sebagai 

ruang hidup itu. Berarti kemungkinan ada ruang lain di luar bumi ini yang 

berpotensi sebagi ruang yang sebagaimana bumi memiliki potensi menjadi 

ruang yang mendukung kehidupan. Pada pembelajaran ini kita akan 

mempelajari Skala waktu geologi, ciri planet yang layak sebagai ruang 

kehidupan, kharakteristik planet bumi dan kelayakannya, serta kelayakan 

planet lain sebagai ruang kehidupan. 
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Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator :  

3.4.1 Mendeskripsikan Skala Waktu Geologi 

3.4.2 Menguraikan ciri-ciri planet yang layak sebagai ruang kehidupan 

3.4.3 Menggambarkan  Kharakteristik planet bumi 

3.4.4 Menganalisis kelayakan planet bumi sebagai ruang kehidupan 

3.4.5 Membandingkan kelayakan planet-planet lain dengan planet bumi 

sebagai ruang kehidupan 

4.4.1 Menyajikan gambar dan/atau foto unsur-unsur yang mendukung 

kehidupan di bumi 

4.4.2 Menyajikan laporan hasil analisis  karakteristik Bumi sebagai ruang 

kehidupan 

 
Alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut adalah  3 

X 45’  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, Peserta didik mampu 

mendeskripsikan dan menganalisis skala waktu geologi, ciri-ciri planet yang 

layak huni, karakteristik planet Bumi, dan kelayakan planet Bumi sebagai 

ruang kehidupan secara aktif, disiplin, jujur, dan bertangung jawab.  

 

Model pembelajaran yang bisa Saudara gunakan untuk mencapai indikator 

tersebut adalah pembelajaran saintifik yang meliputi aktivitas: 1) 

mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 

5) mengomunikasikan.  

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Tabel skala waktu geologi; 

2. Gambar dan foto-foto yang berhubungan dengan kehidupan di Bumi. 
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3. Artikel-artikel tentang kelayakan bumi dan planet lain sebagai ruang 

yang berpotensi sebagai ruang kehidupan. 

4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD); 

 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 

orang. 

b. Membagikan LKPD. Perkembangan kehidupan di Bumi. 

c. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD terlebih dahulu, 

dan mempersilakan peserta didik jika ada yang ingin menyampaikan 

pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut. 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan studi literasi dengan 

membaca buku referensi dan sumber di internet tentang Skala Waktu 

Geologi, Ciri planet yang layak sebagai ruang kehidupan, karakteristik 

planet Bumi, dan kelayakan planet Bumi sebagai ruang kehidupan, serta 

menyarankan mereka mengutip singkat konsep-konsep yang 

berhubungan. (mengamati) 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang perlu setelah 

membaca informasi tentang  Perkembangan kehidupan di Bumi 

berhubungan dengan LKPD  yang dihadapi. (menanya) 

f. Membimbing peserta didik melakukan curah pendapat (brainstorming) 

dalam kelompoknya masing-masing berkaitan dengan pertanyaan yang 

diajukan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber berkaitan 

dengan pertanyaan peserta didik. (mengumpulkan informasi) 

g. Peserta didik mendiskusikan hasil brainstorming, kemudian 

mengkonfirmasi dan menyepakati berbagai hasil brainstorming, 

kemudian peserta didik menuliskan dan atau menggambarkan  hasilnya 

dalam LKPD. (mengasosiasi) 

h. Mempersilakan kelompok secara acak untuk mepresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk menanggapinya. 
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i. Bersama dengan peserta didik merumuskan kesimpulan materi 

pembelajaran. (mengkomunikasikan) 

C. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang digunakan dalam 

aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD. Perkembangan kehidupan di Bumi. 

LKPD.  Perkembangan Kehidupan di Bumi 

Lembar Kerja  Peserta Didik  
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok  : Kelayakan Bumi sebagai Ruang Kehidupan 
Tujuan Pembelajaran  : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu mendeskripsikan dan 
menganalisis skala waktu geologi, ciri-ciri 
planet yang layak huni, karakteristik planet 
Bumi, dan kelayakan planet Bumi sebagai 
ruang kehidupan secara aktif, disiplin, jujur, 
dan bertangung jawab. 

. 

 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 

 
Aktivitas: 
1) Mengamati Tabel Skala Waktu Geologi, 
2) Mendiskusikan LKPD 
3) Mendiskusikan permasalahan yang dipilih 
4) Mempresentasikan hasil diskusi 

 
2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 

tugas! 
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Media dan alat yang digunakan: 

1) Buku Geografi 
2) Benner Skala waktu Geologi 
3) Benner Tabel Pembagian waktu Geologi 
4) HP/Android 
5) Internet 
6) Kertas kerja 

 
Prosedur Kegiatan: 

1. Amati infografis Skala Waktu Geologi berikut! 

    

 

2. Rumuskan permasalahan yang Anda dapatkan setelah mengamati 
infografis dan membaca literatur! 
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3. Tentukan 2 permasalahan diantara permasalahan yang Anda temukan! 
 
4. Amati tabel pembagian waktu Geologi di bawah ini! 

 
5. Urutkan Skala Waktu Geologi dari yang terluas ke yang tersempit! 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Urutkan Skala Waktu Geologi dari yang tertua ke yang terkini!   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Deskripsikan ciri-ciri planet yang layak sebagai ruang kehidupan. 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Tuliskan pendapat Anda di bawah ini tentang alasan Bumi layak 
digunakan sebagai ruang kehidupan! 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

9. Deskripsikan kharakteristik Planet Bumi terkait dengan potensinya 
sebagai ruang kehidupan! 
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

10. Buatlah tabel yang berisi unsur atau komponen yang  bisa 
menggambarkan perbandingan kelayakan bumi dengan planet lain 
sebagai ruang yang mendukung kehidupan ! 

 
 

A. Bahan Bacaan 

1. Skala Waktu Geologi 

Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk 

menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang 

sejarah Bumi. Tabel periode geologi yang ditampilkan di halaman ini 

disesuaikan dengan waktu dan tatanama yang diusulkan oleh International 
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Commission on Stratigraphy dan menggunakan standar kode warna dari 

United States Geological Survey. 

 

Gambar 6. Skala Waktu Geologi 
Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Geological_time_spiral.png 

Bukti-bukti dari penanggalan radiometri menunjukkan bahwa bumi berumur 

sekitar 4,54 miliar tahun.  Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa 

unit menurut peristiwa yang terjadi pada tiap periode. Masing-masing zaman 

pada skala waktu biasanya ditandai dengan peristiwa besar geologi atau 

paleontologi, seperti kepunahan massal. Sebagai contoh, batas antara zaman 

Kapur dan Paleogen didefinisikan dengan peristiwa kepunahan dinosaurus 

dan berbagai spesies laut. Periode yang lebih tua, yang tak memiliki 
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peninggalan fosil yang dapat diandalkan perkiraan usianya, didefinisikan 

dengan umur absolut. 

Rentang waktu kedua dan ketiga masing-masing merupakan subbagian dari 

garis waktu sebelumnya yang ditandai dengan atau tanda bintang (asterisk). 

Holosen, (kala terakhir) terlalu kecil untuk dapat terlihat jelas pada garis 

waktu ini. 

 

 

 

Gambar 7. Skala Waktu Geologi 
Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Geological_time_spiral.png 

Dalam bahasa Inggris, berturut-turut skala waktu geologi dari yang terbesar 

adalah eon, era, period, epoch, dan stage. Dalam bahasa Indonesia, eon kadang 

diterjemahkan menjadi kurun, era diterjemahkan menjadi masa, period 

diterjemahkan menjadi periode atau zaman, sedangkan epoch diterjemahkan 

menjadi kala. 

Tabel berikut memberikan ringkasan peristiwa-peristiwa utama dan 

karakteristik pada periode waktu yang membentuk skala waktu geologi. 

Seperti diagram di atas, skala waktu ini didasarkan pada International 

Commission on Stratigraphy. Tinggi tiap baris tidak menggambarkan rentang 

waktu tiap subdivisi waktu. 
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2. Pembagian Skala Waktu Geologi 

 

Gambar 8. Skala Waktu Geologi 

Sumber: geologicalmelankolia.blogspot.com/2017/03/pembagian-skala-waktu-geologi.html 

1. Zaman Arkaikum 

Zaman ini merupakan zaman tertua yang diperkirakan beruasia 2500 juta 

tahun. Pada zamna ini keadaan bumi belum setabil dan masih panas. Kulit 

bumi dalam proses pembentukan dan pada zaman ini belum ada tanda-tanda 

kehidupan. 

  

http://geologicalmelankolia.blogspot.com/2017/03/pembagian-skala-waktu-geologi.html
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2. Zaman Paleozoikum 

Zaman ini diperkirakan berusia 340 juta tahun. Keadaan bumi belum setabil 

masih berubah-ubah. Zaman ini juga disebut zaman primer karena mulai ada 

tanda-tanda kehidupan. 

Beberapa kejadian penting yang terjadi dalam kurun waktu tersebut adalah 

tiga kepunahan masa utama. Kepunahan adalah total hilangnya seluruh 

anggota spesies atau kelompok takson yang lebih tinggi. Kepunahan massa 

adalah kepunahan dalam jumlah besar yang di alami spesies atau kolompok 

takson lebih tinggi yang tejadi dalam kurun waktu hanya beberapa juta 

tahun. 

Zaman ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 

a. Cambrium : Kambrium adalah periode pada skala waktu geologi yang 

dimulai pada sekitar 542 ± 1,0 jtl (juta tahun lalu) dan berakhir pada sekitar 

488,3 ± 1,7 juta tahun yang lalu. Mulai muncul adanya tanda-tanda 

kehidupan di bumi, seperti : kerang dan ubur-ubur. Periode ini merupakan 

periode pertama era Paleozoikum. Kelimpahan makhluk hidup yang di 

temukan pada periode ini kemungkinan berhubungan dengan evolusi 

skeleton (rangka). Hal tersebut di tunjukan oleh fosil hewan ditemukan yang 

mempunyai skleton pelindung di sebelah luar. Dalam era Paleozoik mulai 

terjadi penguasaan daratan oleh makhluk hidup. 

b. Silur : Silur adalah periode pada skala waktu geologi yang berlangsung 

mulai akhir periode Ordovisium, sekitar 443,7 ± 1,5 juta tahun lalu, hingga 

awal periode Devon, sekitar 416,0 ± 2,8 juta tahun yang lalu. Mulai ada tanda-

tanda kehidupan hewan bertulang belakang tertua. Seperti : ikan. 

c. Devon : Devon adalah periode pada skala waktu geologi yang termasuk 

dalam era Paleozoikum dan berlangsung antara 416 ± 2,8 hingga 359,2 ± 2,5 
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juta tahun yang lalu. Mulai ada tanda-tanda kehidupan binatang jenis 

amphibi tertua. 

d. Carbon : Karbon adalah suatu periode dalam skala waktu geologi yang 

berlangsung sejak akhir periode Devon sekitar 359,2 ± 2,5 juta tahun yang 

lalu hingga awal periode Perm sekitar 299,0 ± 0,8 juta tahun yang lalu. Nama 

"karbon" diberikan karena adanya lapisan tebal kapur pada periode ini yang 

ditemukan di Eropa Barat. Mulai ada tanda-tanda kehidupan binatang 

merayap jenis reptil. 

e. Perm : Perm atau permian adalah periode dalam skala waktu geologi yang 

berlangsung antara 299,0 ± 0,8 hingga 251,0 ± 0,4 juta tahun yang lalu. 

Periode ini merupakan periode terakhir dalam era Paleozoikum. Mulai ada 

tanda-tanda kehidupan hewan darat, ikan air tawar, dan amphibi. Zaman ini 

diakhiri dengan kepunahan massal. 

3. Zaman Mesozaikum 

Disebut juga disebut zaman sekunder yang diperkirakan berusia 140 juta 

tahun. Saat itu, mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan-hewan besar, 

seperti: Dinosaurus, Atlantasaurus, Tyrannosaurus serta jenis burung-burung 

besar. 

Disebut juga disebut zaman sekunder yang diperkirakan berusia 140 juta 

tahun. Saat itu, mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan-hewan besar, 

seperti: Dinosaurus, Atlantasaurus, Tyrannosaurus serta jenis burung-burung 

besar. Zaman ini berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Iklim semakin 

membaik, curah hujan mulai berkurang. Sungai-sungai besar dan danau 

banyak yang mengering dan berlumpur. Zaman ini disebut zaman reptil 

karena didominasi perkembangan jenis reptil. 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 112 

Zaman ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Trias : Pada masa ini terdapat kehidupan ikan, amphibi, dan reptil. 

b. Jura : Pada masa ini terdapat kehidupan reptil dan sebangsa katak. 

c. Calcium : Pada masa ini terdapat burung-burung pertama dan tumbuhan. 

4. Zaman Neozoikum 

        Zaman ini diperkirakan berusia sekitar 65 juta-55 juta tahun. Keadaan 

bumi semakin membaik, perubahan cuaca tidak begitu besar sehingga 

kondisinya lebih setabil dan kehidupan berkembang dengan pesat. 

Zaman ini dibedakan atas dua zaman, yaitu: 

A. ZAMAN TERSIER 

        Zaman ini ditandai berkurangnya jenis-jenis binatang besar dan telah 

hidup jenis-jenis binatang menyusui, yaitu kera dan monyet. Selanjutnya 

mulai berkembang jenis kera manusia. 

B. ZAMAN KWARTER 

        Zaman ini merupakan masa terpenting dalam kehidupan sebab mulai 

muncul kehidupan manusia purba. 

Zaman terdiri atas dua bagian, yaitu: 

1. Kala Pleistocen (Zaman Dilluvium) 

Masa ini berlangsung kira-kira 3.000.000 tahun-10.000 tahun yang lalu.  

Keadaan alam pada masa ini masih liar dan labil karena silih bergantinya dua 

zaman, yaitu Zaman Glasial dan Zaman Interglasial.  

a. Zaman Glasial  

 adalah zaman meluasnya lapisan es di Kutub Utara sehingga Eropa dan 

Amerika bagian utara tertutup es. Sedangkan daerah yang jauh dari kutub 
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terjadi hujan lebat selama bertahun-tahun. Permukaan air laut turun disertai 

dengan naiknya permukaan bumi diberbagai tempat.  

b. Zaman Interglasial  

 adalah zaman diantara dua zaman es. Temperatur naik hingga lapisan es di 

kutub utara mencair, akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi berbagai 

banjir besar di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan banyak daratan 

terpisah oleh laut dan selat. 

2. Kala Holocen (Zaman Alluvium) 

Dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada awal kala Holosen, sebagian 

besar es di kutub utara sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi. 

Tanah-tanah rendah di daerah Paparan Sunda dan Paparan Sahul tergenang 

air dan menjadi laut transgresi. Dengan demikian muncullah pulau-pulau di 

nusantara. Pada masa ini hidup manusia yang disebut Homo Sapiens 

(Manusia Cerdas). Pada masa ini juga mulai muncul nenek moyang 

kitasekarang ini dan mulailah terjadi perkembangan kebudayaan manusia 

yang pesat.  

3. Ciri-ciri Planet Layak Huni 

Kelayakhunian planet adalah ukuran potensi dari planet  atau satelit alami 

untuk mendukung kehidupan. Kehidupan dapat berkembang dengan 

sendirinya pada suatu planet , atau mungkin ditransfer dari planet  lain, suatu 

proses teoritis yang dikenal sebagai panspermia (hipotesis bahwa kehidupan 

ada di seluruh alam semesta, karena disebarkan melalui meteoroid, asteroid, 

dan planetoid (sumber: www. wikipedia.org). Karena eksistensi kehidupan 

luar bumi masih belum pasti, dan sebagian besar kelayakhunian planet 

adalah perhitungan dari kondisi di Bumi dan karakteristik.  

Dalam menentukan potensi kelayakhunian suatu planet  atau satelit, kajian 

terfokus kepada komposisi, sifat orbit, atmosfer, dan interaksi kimia yang 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 114 

potensial. Karakteristik bintang yang terpenting mencakup massa dan 

luminositas, variabilitas yang stabil, tingkat logam yang tinggi. planet  dan 

satelit terestrial atau bebatuan dengan potensi kimiawi mirip Bumi adalah 

fokus utama dalam penelitian astrobiologi, meskipun teori kelayakhunian 

yang lebih spekulatif kadang mempertimbangkan biokimia alternatif dan 

jenis lain dari badan astronomi. Dari uraian tersebut, planet harus memenuhi 

beberapa syarat untuk bisa menampung kehidupan, yakni : 

 1. Massa Planet 

Massa adalah hal yang penting, karena jika massa suatu planet cukup besar, 

maka gravitasinya cukup kuat untuk menahan air dan udara. Jika massa 

planet terlalu besar, maka menghasilkan gravitasi yang terlalu kuat untuk 

menunjang proses pembentukan kehidupan dan organisme yang terbentuk 

akan sulit hidup. Jika massa planet terlalu kecil, maka planet tidak memiliki 

gravitasi yang cukup untuk menampung air dan zat-zat lainnya. Semuanya 

akan berterbangan kemana-mana. 

1. Jarak dari Bintang Induk 

Planet harus berada pada jarak yang tepat dari bintang induknya atau harus 

berada pada area yang disebut zona habitasi (Habitable Zone atau juga 

disebut Goldilock Zone). Jika planet berada pada zona habitasi, maka ia dapat 

menahan agar air tetap berada keadaan cair.  Jika terlalu dekat, maka laut di 

planet akan menguap dan jika terlalu dingin, maka laut akan membeku dan 

udara di atmosfer akan berkondensasi menjadi bentuk cair.  Semakin panas 

bintang, maka zona habitasi akan semakin jauh dari bintang begitupun 

sebaliknya. 
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Gambar 9.  Jarak Ideal dari Bintang Induk 

(sumber: http://ircamera.as.arizona.edu/)  

 

3. Unsur Atmosfer 

Atmosfer haruslah memiliki unsur yang tepat untuk kehidupan, misalnya 

oksigen, nitrogen, metana dll. Jika unsur atmosfer tidak tepat (seperti 

mengandung unsur beracun dan mengandung asam) maka kehidupan akan 

sulit berkembang. Molekul penetralisir radiasi seperti ozon (O3) dan ion-ion 

juga dibutuhkan agar radiasi tidak bisa memecah molekul penyusun 

kehidupan. Jika tidak, maka kehidupan sulit berkembang. 

4. Medan Magnet 

Medan magnet sebuah planet dibutuhkan untuk melindungi kehidupan dan 

zat-zat penunjang kehidupan dari radiasi bintang induk. Medan magnet 

harus kuat dan bisa menepis radiasi dan angin bintang (stellar wind). Jika 

medan magnet planet lemah seperti Mars (medan magnetnya hanya 

melindungi beberapa daerah), maka atmosfer akan tertiup oleh angin 
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bintang dan radiasi akan sampai ke permukaan dan membahayakan 

kehidupan. 

5. Jarak dari Pusat Galaksi 

Jarak planet ke pusat galaksi harus tepat. Jika terlalu dekat maka radiasi inti 

galaksi terlalu tinggi dan akan membahayakan kehidupan. Selain itu, didekat 

inti galaksi banyak terdapat bintang berspektral O (berwarna biru, beradiasi 

tinggi dan bersuhu sangat tinggi). Jika terlalu jauh, maka perlindungan 

medan magnet galaksi dari radiasi antar-galaksi melemah, sehingga planet 

akan terkena radiasi antar galaksi. 

6. Harus Planet Padat 

Planet itu haruslah planet batuan atau planet padat agar kehidupan bisa 

berpijak. Planet gas tidak memiliki permukaan padat, sehingga kehidupan 

tidak memiliki tempat berpijak. Dengan demikian persyaratan sebuh planet 

untuk mendukung kehidupan atau layak huni adalah: 

7. Mengorbit pada sebuah bintang dan tetap stabil selama miliaran tahun 

Persyaratan lain yang lebih umum untuk planet layak huni bagi  kehidupan 

pada umumnya: 

(a) Tidak mengorbit sebuah bintang yang terlalu dekat dengan ledakan 

kosmik seperti supernova 

(b) Cukup jauh dari planet-planet besar yang dapat terus-menerus 

mengalihkan asteroid, menabrak atau mengganggu orbitnya. 

(c) Memiliki satelit yang mengorbit sehingga mengurang resiko terjadinya 

tabrakan atau tumbukan dengan asteroid. 
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4. Karakteristik Planet Bumi 

Planet Bumi merupakan planet yang memiliki kehidupan di tata surya. Planet 

yang menempati urutan ketiga dari delapan planet yang ada di dalam 

gugusan tata surya ini, merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 

delapan planet dalam Tata Surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun 

yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya pada miliar tahun 

pertama. Bumi merupakan planet terbesar dari empat planet kebumian Tata 

Surya 

Bumi adalah planet yang menempati urutan ketiga dalam Tata Surya, setelah 

planet Mercurius dan Venus, dan planet Bumi merupakan satu-satunya 

planet pada Tata Surya ini yang dihuni makhluk hidup terutama manusia, 

hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Atmosfer Bumi terdiri dari beberapa unsur 

zat, yang secara alamiah tersusun unsur zat yang ada pada lapiasan bumi, 

sebagai berikut:  Zat lemas 78%, Oksigen 21%, Orgon 0,9%, dan unsur lainya 

seperti karbon dioksida, dan ozon yang jumlahnya sangat sedikit Bumi 

terbungkus oleh lapisan atmosfer,dan permukaan Bumi tertutup oleh 71% 

lapisan air dan 29% terdiri dari daratan. 

Biosfer Bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik 

dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme 

serta pembentukan lapisan ozon, yang bersama medan magnet Bumi 

menghalangi radiasi surya berbahaya dan memungkinkan makhluk hidup 

mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, 

sejarah geologi, dan orbit Bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus 

bertahan 

Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, 

terutama Matahari dan Bulan. Jarak planet Bumi ke Matahari, yaitu 149.6 juta 

kilometer atau 1 AU (Astronomical Unit). Ketika mengelilingi Matahari dalam 

satu orbit, Bumi berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali, yang 
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menciptakan 365,26 hari matahari atau satu tahun sideris. Perputaran Bumi 

pada sumbunya miring 23,4° dari serenjang bidang orbit, yang menyebabkan 

perbedaan musim di permukaan Bumi dengan periode satu tahun tropis 

(365,24 hari matahari).  

Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, yang mulai mengorbit Bumi 

sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. Interaksi gravitasi antara Bulan dengan 

Bumi merangsang terjadinya pasang laut, menstabilkan kemiringan sumbu, 

dan secara bertahap memperlambat rotasi Bumi. 

Atmosfer Bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu Troposfer, Stratosfer, 

Mesosfer, Termosfer, dan Eksosfer. Lapisan udara ini menyelimuti bumi, 

hingga mencapai ketinggian sekitar 700 kilometer. Lapisan ozon, setinggi 50 

kilometer, berada di lapisan stratosfer dan mesosfer, yang melindungi bumi 

dari sinar ultraungu. 

Perbedaan suhu permukaan Bumi berkisar antara -70 °C hingga 55 °C, 

bergantung pada iklim setempat. Mempunyai massa seberat 59.760 milyar 

ton, dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Berat jenis Bumi 

sekitar 5.500 kilogram per meter kubik, yang digunakan sebagai unit 

perbandingan berat jenis terhadap planet lain. Bumi adalah tempat tinggal 

bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral Bumi 

dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsih terhadap penyediaan 

sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah Bumi yang 

dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat, yang saling 

berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pariwisata, perdagangan, dan 

aksi militer. 

5. Kelayakan Bumi untuk Kehidupan 

Dalam menentukan potensi kelayak hunian suatu planet  atau satelit, yang 

menjadi pertimbangan adalah sumber energi, komposisi, sifat orbit, atmosfer, 
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dan interaksi kimia yang potensial, daerah luas untuk air, kondisi yang baik 

untuk terhubungnya molekul-molekul organik kompleks, dan sumber energi 

untuk menyokong metabolisme. 

Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 milyar tahun yang  lalu. Bumi merupakan 

planet dengan urutan ketiga dari delapan planet yang dekat dengan  

matahari. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta km.  

Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis 

mahluk hidup.  Permukaan bumi berelief, terdiri dari daratan, perairan, 

lembah, bukit, pegunugan dan gunung. Sejauh ini hanya planet bumi yang 

dipandang layak sebagai tempat kehidupan meskipun telah ada dugaan hasil 

penelitian sains adanya ‘ planet ‘ lain yang mirip dengan bumi. Di planet bumi 

terjadi keseimbangan dan keselarasan antara udara, air, dan kehidupan di 

darat. Semua tinjauan menunjukkan bahwa planet bumi diciptakan untuk 

kehidupan. 

1. Periode Rotasi Bumi 

Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya 

dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari.  

2. Albedo 

Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan 

antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan 

kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang (outgoing 

longwave radiation).  
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Gambar 10. Albedo 

(sumber:https://geoweek.wordpress.com) 

 

Perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan 

dapat dikaitkan dengan seberapa besar energi matahari yang diserap oleh 

permukaan bumi. 

3. Aktivitas Gempa 

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. 

Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).  

4. Ketebalan Kerak Bumi 

Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan 

sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 

km.Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan 

batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat 

batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan 

litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Jika lebih tebal:Terlalu 

banyak oksigen berpidah dari atmosfer ke kerak bumi. Jika lebih tipis:  

Aktivitas tektonik dan vulkanik akan terlalu besar 
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5. Medan Magnet Bumi 

Magnetosfer bumi adalah suatu daerah di angkasa yang bentuknya 

ditentukan oleh luasnya medan magnet internal bumi, plasma angin 

matahari, dan medan magnet antarplanet.  

 
Gambar 11. Medan Magnet Bumi 

Sumber: Earth Science: Decade by Decade, 2008 

 

Di magnetosfer, campuran ion-ion dan elektron-elektron bebas baik dari 

angin matahari maupun ionosfir bumi dibatasi oleh gaya magnet dan listrik 

yang lebih kuat daripada gravitasi dan tumbukan. 

6. Interaksi Gravitasi dengan Bulan 

Bulan yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi tidak jatuh ke bumi disebabkan 

oleh gaya sentrifugal yang timbul dari orbit bulan mengelilingi 

bumi.Besarnya gaya sentrifugal bulan adalah sedikit lebih besar dari gaya 

tarik menarik antara gravitasi bumi dan bulan. Hal ini menyebabkan bulan 

semakin menjauh dari bumi dengan kecepatan sekitar 3,8cm/tahun.  
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Gambar 12. Interaksi gravitasi dengan bulan 

Sumber: Earth Science: Decade by Decade, 2008 

 

7. Kadar Karbondioksida dan Uap Air dalam Atmosfer 

Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen (78.17%) dan oksigen (20.97%), dengan 

sedikit argon (0.9%), karbondioksida (variabel, tetapi sekitar 0.0357%), uap 

air, dan gas lainnya. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan 

menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu 

ekstrim di antara siang dan malam.75% dari atmosfer ada dalam 11 km dari 

permukaan planet. Atmosfer tidak mempunyai batas  pasti dan tetap, tetapi 

agak menipis lambat laun dengan menambah ketinggian, tidak ada batas 

pasti antara atmosfer dan angkasa luar.  

8. Kadar Ozon dalam Atmosfer 

Ozon terdiri dari 3 molekul oksigen dan amat berbahaya pada kesehatan 

manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya 

ultraviolet dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan ozon pada 

ketinggian 50 kilometer.Ozon tertumpu di bawah stratosfer di antara 15 dan 

30 km di atas permukaan bumi yang dikenal sebagai 'lapisan ozon'. Ozon 

dihasilkan dengan pelbagai persenyawaan kimia, tetapi mekanisme utama 

penghasilan dan perpindahan dalam atmosfer adalah penyerapan tenaga 

sinar ultraviolet (uv) dari matahari. Jika lebih besar: Suhu permukaan bumi 
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terlalu rendah. Jika lebih kecil:  Suhu permukaan bumi terlalu tinggi, terlalu 

banyak radiasi ultraviolet 

Daftar di atas hanyalah sedikit contoh dari sekian banyaknya data yang 

melimpah tentang adanya prinsip antropis.Namun, yang sedikit inipun cukup 

untuk menghancurkan mitos yang dipercaya para ilmuan materialis, yaitu 

bahwa keberadaan bumi beserta kehidupan yang terdapat padanya terjadi 

secara kebetulan melalui serangkaian peristiwa acak tanpa perencanaan. 

Siapapun yang mempelajari data-data ini tidak akan gagal untuk sampai pada 

kesimpulan bahwa bumi ini merupakan tempat yang telah dirancang dengan 

tingkat kerumitan yang tak terbayangkan dan dengan kesesuaian yang 

sempurna demi keberlangsungan kehidupan di dalamnya 

Setiap makhluk hidup di muka bumi memerlukan unsur-unsur lain yang 

dapat menunjang kelanjutan kehidupan. Bumi menyediakan berbagai unsur 

yang dibutuhkan makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. 

Bagaimana dengan planet lainnya? Apakah juga dapat ditemukan unsur-

unsur yang menunjang kehidupan makhluk hidup? Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, planet bumilah yang menyediakan unsur-unsur yang 

diperlukan makhluk hidup seperti air, api, tanah, dan udara. 

 Ada banyak fenomena yang menjadikan bumi layak sebagai tempat tinggal 

makhluk hidup. Fenomena tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Dalam tata surya, ketersediaan air berwujud cair hanya dapat ditemukan 

di bumi. Sebagian besar permukaan bumi berupa lautan dan sisanya 

daratan yang tersusun dari dataran, gunung, lembah, dan lain-lain. 

2) Bumi mempunyai lapisan udara yaitu atmosfer yang melindungi bumi dari 

sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini meliputi 

troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Atmosfer bumi 

terdiri dari empat gas utama yaitu nitrogen (78%), oksigen (21%), argon 

kurang dari (1%), dan karbondioksida (0,03%). 
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3) Keberadaan kutub utara dan kutub selatan merupakan medan magnetik 

yang menjaga kestabilan bumi. 

4) Temperatur bumi yang paling tepat untuk kehidupan, meskipun ada 

bagian di permukaan bumi yang mempunyai suhu terekstrem. Tetapi pada 

umumnya makhluk hidup ada dalam suasana suhu normal. 

5) Hutan yang dapat ditemui di muka bumi memungkinkan kehidupan tetap 

berlangsung. Proses fotosintesis pada tumbuhan menjamin kehidupan 

makhluk lainnya, seperti hewan dan manusia. 

6) Bumi mempunyai satelit yang paling tepat posisinya, yaitu bulan. Dengan 

keberadaan bulan terjadi fenomena datangnya air pasang dan air surut. 

7) Kecepatan rotasi bumi pada sumbunya merupakan kecepatan yang paling 

sesuai bagi makhluk hidup. Rotasi bumi terjadi pada barat ke timur. 

8) Adanya pergerakan revolusi bumi. 

9) Relief bumi banyak dipengaruhi tenaga endogen maupun tenaga eksogen. 

Proses alam endogen atau tenaga endogen adalah tenaga bumi yang 

berasal dari dalam bumi. Tenaga alam endogen bersifat membangun 

permukaan bumi. Tenaga alam eksogen berasal dari luar bumi yang 

bersifat merusak. Jadi, kedua tenaga itulah yang membuat berbagai 

macam relief di muka bumi ini. Seperti yang kita tahu bahwa permukaan 

bumi yang kita huni ini terdiri dari berbagai bentukan, seperti gunung, 

lembah, bukit, danau, sungai dan lain-lain. Adanya bentukan-bentukan 

tersebut menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata 



Kelayakan Planet Bumi 

Sebagai Ruang Kehidupan 

     
 125 

PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik perkembangan kehidupan di planet bumi  adalah topik yang tidak 

pernah diujikan pada 3 tahun terakhir pelaksanaan  Ujian Nasional. 

Berdasarkan analisis PAMER UN di dalamnya tidak ditemui hasil analisis. 

Karena itu pada sub 3 unit pembelajaran ini hanya disajikan satu contoh soal 

saja yang pernah diujikan pada Olimpiade Sains Nasional. Berikut ini 

pembahasan soalnya. 

1. Pembahasan Soal OSN Kebumian Tahun 2017 

1) Pada masa Paleozoikum, sudah muncul organisme laut dan darat. 
Organisme laut mulai muncul sejak jaman Cambria, sedangkan 
organisme darat mulai muncul sejak jaman... 

a.  Devon 

b.  Silur 

c.  Perm 

d.  Karbon 

e.  Ordovicium 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan :  

Pada contoh soal di atas level kognitif yang sesuai adalah level C1 

(mengingat) yakni mengingat kembali jaman mulai munculnya organisme 

darat Pada masa Paleozoikum. Berdasarkan tabel skala waktu geologi bisa 

diingat kembali bahwa jaman yang sesuai pernyataan soal adalah jaman silur. 

Jawaban yang paling tepat ialah opsi jawaban B. 
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2.  Peristiwa berkembang dan punahnya mamalia besar (megafauna), evolusi 
manusia modern secara anatomis serta awal jaman es terjadi pada jaman 
Neogen yaitu pada kala ... 

a.   Pliosen 

b.  Pleistosen 

c.   Paleosen 

d.  Holosen 

e.   Eosen 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan :  

Pada contoh soal di atas level kognitif yang sesuai adalah level C1 

(mengingat) yakni mengingat kembali kala dimana terjadi peristiwa 

berkembang dan punahnya mamalia besar, evolusi manusia modern secara 

otomatis, serta awal jaman es pada jaman neogen. Berdasarkan tabel skala 

waktu geologi bisa diingat kembali bahwa kala yang tepat sesuai pernyataan 

soal adalah kala pleistosin. Jawaban yang paling tepat ialah opsi jawaban B 

2. Pembahasan Soal OSK Kebumian Tahun 2018 

1)  Yang termasuk peristiwa yang terjadi selama Zaman Silur adalah …  

A.  kemunculan makhluk darat pertama kali  

B.  kemunculan dinosaurus air pertama kali  

C.  perkembangan ikan paling besar  

D.  kepunahan trilobita  

E.  kemunculan burung pertama kali 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan :  

Pada contoh soal di atas level kognitif yang sesuai adalah level C1 

(mengingat) yakni mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada Zaman 

silur. Berdasarkan tabel skala waktu geologi bisa diingat kembali bahwa 

peristiwa yang tepat sesuai  sesuai soal adalah kemunculan makhluk darat 

pertama kali. Jawaban yang paling tepat ialah opsi jawaban A 
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2. Urutan skala waktu geologi pada Era Paleozoic adalah … 

A. Devonian, Carboniferous, Permian, Silurian, Cambrian, Ordovician.  

B. Cambrian, Ordovocian, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian  

C. Carboniferous, Ordovician, Devonian, Permian, Silurian, Cambrian  

D. Cambrium, Ordovician, Devonian, Silurian, Carboniferous, Permian  

E. Cambrium, Ordovician, Devonian, Silurian, Permian, Carboniferous 

Kunci Jawaban : B 

Pembahasan :  

Pada contoh soal di atas level kognitif yang sesuai adalah level C3 

(menerapkan) yakni mengurutkan. Pada soal di atas peserta didik 

diharapkan mampu mengurutkan skala waktu geologi pada Era Paleozoic. 

Urutan yang benar sesuai soal adalah Cambrian, Ordovocian, Silurian, 

Devonian, Carboniferous, Permian. Jawaban yang paling tepat ialah opsi 

jawaban B 

D. Pengembangan Soal HOTS 

Pada sub ini Saudara membuat soal yang memenuhi indikator pencapaian 

kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.  

Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher 

Order Thinking Skills) peserta didik terutama adalah soal-soal yang menguji 

kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan 

kreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik 

adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru yang tidak 

familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat 
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mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-konsep dasar 

utuk menjawab permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru 

tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang disajikan sebelum 

stem/pokok soal. Di bawah  ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS. 

 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 4. Kisi-kisi soal 

No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 

Level 
Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.4  Menganalisis 

dinamika planet 

Bumi sebagai 

ruang kehidupan 

Kharakter

istik 

Planet 

Bumi 

 

Albedo Disajikan 
gambar 
albedo dan 
pernyataan 
tentang 
distribusi 
panas 
matahari ke 
Bumi, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
akibat yang 
akan terjadi 
pada 
kehidupan di 
Bumi bila 
planet bumi 
tidak 
beratmosfer 

 

1 L3 Pilihan 

Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Agus Pratomo, S. Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4  Menganalisis 
dinamika planet 
Bumi sebagai 
ruang kehidupan 
 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Panas matahari terdistribusi ke segala arah, sebagian kecilnya 

mengarah ke planet Bumi. Panas matahari yang mengarah ke 

Bumipun mengikuti keseimbangan perbandingan antara sinar 

matahari yang dating ke permukaan bumi dengan yang dipantulkan 

kembali ke angkasa. 

 
Bagaimanakah akibat bagi kehidupan di bumi bila planet bumi 

tidak memiliki atmosfer? 

A. Tetap ada kehidupan berupa makluk bersel satu satu saja 

B. Tetap terdapat makluk hidup namun menghadapi bahaya 

benturan dengan meteor 

C. Tidak ada kehidupan, kerena energy matahari secara sistemik 

mempengaruhi unsur kehidupan yang lain  

D. Tidak ada kehidupan namun unsur air masih ada walaupun 

terbatas 

E. Tidak ada kehidupan karena seluruh permukaan hanya 

berisikan komponen batuan, tanah dan air saja 

LINGKUP 
MATERI 
Karakteristik 

planet Bumi  
 

MATERI 

Albedo 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan gambar 
albedo dan 
pernyataan 
tentang distribusi 
panas matahari ke 
Bumi, peserta 
didik dapat 
menganalisis 
akibat yang akan 
terjadi pada 
kehidupan di Bumi 
bila planet bumi 
tidak beratmosfer 

 
 
 
 
 

√   

PAKET - … 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran.  Selain  itu,  kecakapan  yang  dibutuhkan  dalam  dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan  dapat  menciptakan  masyarakat  terdidik  yang  di  masa  depan 

nanti dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran materi Kelayakan Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan 

hanya terdiri dari satu aktivitas pembelajaran, karena hanya merupakan 

bagaian yang sempit dari Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan. 

Pada unit ini terdiri  dari  ringkasan  keterkaitan  kompetensi  dasar  dan  

indikator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, 

aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan 

metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit 

ini juga 

dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian 

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut 

saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memhammi dengan baik bahwa aktivitas 
pembelajaran yang disusun dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas. 

    

6 Memahami dengan baik lembar kerja peserta didik 
yang dikembangkan. 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan. 

    

8 Memahami konten secara menyuluh dengan baik.     

9 Memahami prosedur penyusunan soal HOTS dengan 
baik. 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang disajikan dengan 
tepat. 

    

Jumlah 
  

 
  

Jumlah Total 
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Keterangan 
1=tidak menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 
Skor = Jumlah Total X 100 

     40 

 
Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan 
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Saudara 
memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum 
dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian  berorientasi HOTS dengan baik. 

>  90 :   Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit  ”Rotasi dan Revolusi Bumi” ini membahas tentang materi rotasi dan 

revolusi Bumi, materi ini merupakan bagian dari materi Dinamika Planet 

Bumi sebagai Ruang Kehidupan yang meliputi teori pembentukan planet, 

perkembangan kehidupan di bumi, dan dampak rotasi dan revolusi Bumi 

terhadap kehidupan  yang terintegrasi pada Kompetensi Dasar mata 

pelajaran Geografi SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi dinamika planet bumi 

sebagai ruang kehidupan yang meliputi teori pembentukan planet, 

perkembangan kehidupan di bumi, dan dampak rotasi dan revolusi Bumi 

terhadap kehidupan yang sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan 

ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan materi-materi di 

jenjang SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

X, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan 
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peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi Rotasi dan Revolusi 

Bumi. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  

bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian 

yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.4 Menganalisis dinamika 
planet bumi sebagai 
ruang kehidupan 

1. Menganalisis dampak rotasi 
bumi bagi kehidupan. 

2. Menganalisis dampak revolusi 
bagi kehidupan 

X 

4.4 Menyajikan karakteristik 
planet Bumi sebagai 
ruang kehidupan dengan 
menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, 
grafik, foto, dan/atau 
video 

1. Menyajikan hasil pengamatan 
dampak rotasi Bumi terhadap 
kehidupan di bumi dalam 
bentuk tabel 

2. Menyajikan hasil pengamatan 
dampak revolusi Bumi 
terhadap kehidupan di bumi 
dalam bentuk tabel dan grafik 

 

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

KETERAMPILAN 

IPK Pendukung: 
3.4.1 Menjelaskan rotasi bumi. 
3.4.2 Mengidentifikasi bukti 

terjadinya rotasi bumi 
3.4.3 Menjelaskan revolusi bumi. 
3.4.4 Mengidentifikasi bukti 

terjadinya revolusi bumi. 

IPK Pendukung: 
4.4.1 Melakukan pengamatan rotasi 

Bumi. 
4.4.2 Melakukan pengamatan revolusi 

Bumi 
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IPK Kunci: 
3.4.5 Menganalisis dampak rotasi 

bumi bagi kehidupan. 
3.4.6 Merasionalkan perbedaan 

waktu. 
3.4.7 Menganalisis dampak 

revolusi bagi kehidupan. 

IPK Kunci: 
4.4.3 Menyajikan hasil pengamatan 

rotasi Bumi. 
4.4.4 Menyajikan hasil pengamatan 

revolusi Bumi dalam bentuk tabel 
dan grafik. 

 
IPK Pengayaan: 
3.4.8 Membandingkan dampak 

revolusi Bumi terhadap 
kehidupan di Bumi di 
beberapa lokasi berbeda. 

IPK Pengayaan: 
4.4.5 Mempresentasikan hasil 

pengamatan rotasi Bumi. 
4.4.6 Mempresentasikan hasil 

pengamatan revolusi Bumi 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Dampak Rotasi Bumi Pada Kehidupan  

Bumi berotasi dari  barat ke timur. Buktinya, kita melihat Matahari terbit di 

timur dan terbenam di barat. Rotasi bumi akan menyebabkan berbedanya 

daerah waktu di bumi, seperti terlihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar 1. Perbedaan Waktu di Bumi 
Sumber: https://geologi.co.id/2012/03/13/waktu-sebagai-pemersatu-serta-meningkatkan-efisiensi-

dan-daya-saing/worldtimezone/ 

 
Artikel dibawah membahas gerak semu harian matahari atau biasa kita sebut 

rotasi Bumi dengan perbedaan waktu 

Wilayah Paling Awal dan Paling Akhir di Dunia yang Rayakan Tahun 

Baru 

 

 

https://geologi.co.id/2012/03/13/waktu-sebagai-pemersatu-serta-meningkatkan-efisiensi-dan-daya-saing/worldtimezone/
https://geologi.co.id/2012/03/13/waktu-sebagai-pemersatu-serta-meningkatkan-efisiensi-dan-daya-saing/worldtimezone/
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Saat memasuki hari terakhir 2018 dan mulai masuk 2019, berbagai 

ragam perayaan digelar di seluruh dunia untuk menyambut tahun baru. 

Mulai dari pergelaran kembang api, pentas seni, hingga upacara-upacara 

adat tertentu. Namun, negara-negara di dunia memasuki tahun 2019 

dalam waktu yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan adanya pembagian 

zona waktu dunia yang terbagi menjadi 24 bagian berbeda. Jadi terdapat 

perbedaan waktu antar-wilayah di berbagai belahan bumi, mulai dari 

yang tidak terlalu kentara hingga perbedaan yang signifikan.  

Wilayah pertama di bumi yang memasuki tahun baru 2019 adalah 

Kiritimati, Apia, dan Salelologa. Ketiganya terletak di tengah Samudra 

Pasifik, dan masuk dalam Republik Kiribati. Negara lain yang masuk 

sebagai negara pertama adalah Samoa. Sedangkan menurut The Sun, 

Tonga juga tergolong sebagai negara pertama yang memasuki pergantian 

tahun paling awal. Wilayah ini menjadi wilayah yang masuk dalam zona 

waktu terawal dari 23 zona waktu lainnya. Jika menggunakan patokan 

WIB atau GMT+7, maka kawasan ini sudah memasuki tahun 2019 pada 

pukul 17.00 WIB pada Senin (31/12/2018). Selisih waktu dengan 

Indonesia bagian barat adalah 7 jam lebih cepat. Oleh karena itu, 

Indonesia baru akan masuk tahun 2019. Pembagian zona waktu 

dunia(time and date)  

Sementara yang terakhir merayakan tahun 2019 adalah Pulau Baker dan 

Pulau Howland yang termasuk kepulauan terluar dan masuk wilayah 

Amerika Serikat. Masih terletak di antara Samudera Pasifik, dua pulau ini 

letaknya tak jauh Kiritimati, Apia, dan Salelologa. Ini merupakan zona 

waktu terakhir dari 24 zona waktu yang ada.  Dengan menggunakan 

patokan waktu yang sama, dua pulau yang masuk kawasan Amerika ini 

baru akan masuk tahun 2019 pada pukul 19.00 WIB. Sehingga semua 

wilayah di dunia resmi memasuki tahun 2019 pada Selasa (1/1/2019) 

pukul 19.00 WIB. 

Sumber bacaan: 
https://internasional.kompas.com/read/2019/01/01/06060011/wilayah-paling-awal-

dan-paling-akhir-di-dunia-yang-rayakan-tahun-baru 
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B. Dampak Revolusi Bumi Pada Kehidupan 

Revolusi bumi akan menyebabkan berbedanya panjang siang dan panjang 

malam di suatu wilayah, karena gerak semu tahunan matahari berkisar pada 

garis lintang 23,5o LU/LS, sehingga wilayah yang berada jauh dari katulistiwa 

akan mengalami panjang siang lebih panjang atau pendek bergantung dari 

posisi matahari pada saat itu. Artikel dibawah berkaitan dengan gerak semu 

tahunan matahari atau biasa kita sebut revolusi Bumi. 

Tantangan Puasa 19 Jam di Inggris 

 
Umat Islam di seluruh dunia menjalankan puasa Ramadhan dengan durasi 

waktu yang berbeda. Ramadhan 2019 di Inggris bertepatan dengan musim semi 

menjelang musim panas. Umat Islam di Inggris menghadapi tantangan berpuasa 

19 jam. Menjelang musim panas, durasi siang hari lebih panjang daripada 

malamnya. Matahari terbit sekitar pukul 5 pagi dan baru terbenam pukul 21.00. 

Berpuasa di negeri ujung Eropa itu berkisar 18-19 jam. 

Perbedaan durasi lama berpuasa adalah hal yang sangat terasa antara berpuasa 

di Indonesia dan Inggris. Panjangnya durasi ini menjadi tantangan tersendiri. 

Bagi muslim di Indonesia, pukul 17.00 sore terasa sudah sangat dekat dengan 

waktu berbuka. Menu buka puasa mungkin sudah siap tersaji di meja. Sementara 

di Inggris, pukul 17.00 matahari masih tinggi dan waktu berbuka masih 4 jam 

lagi. Meskipun demikian, panjangnya durasi puasa tak menjadi masalah besar 

karena matahari tak terlalu menyengat. Musim semi di Inggris lebih dingin 

daripada musim hujan di Indonesia. Matahari memancarkan sinarnya, tapi suhu 

udara hanya berkisar 10-15°C, sehingga dahaga tak begitu terasa. 

Tantangan yang lebih berat dalam berpuasa di Negeri Ratu Elizabeth II adalah 

mengatur waktu istirahat. Jeda waktu antara salat Tarawih dan makan sahur 

relatif singkat. Rata-rata, salat Isya berjemaah dilakukan pukul 22.30. Tarawih 

dimulai pukul 23.00 dan selesai sekitar pukul 24.00. Waktu yang tersisa untuk 

istirahat pun jadi sangat terbatas, mengingat pukul 02.00 pagi sudah mulai 

persiapan sahur, sehingga harus disiplin mengatur waktu tidur, supaya tak 

terlewat santap sahur. 
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Dengan segala perbedaan yang ada, terasa uniknya ibadah puasa di Britania 

Raya. Juga ada perbedaan waktu antara Inggris dan Indonesia dengan selisih 

sekitar 6 jam. Waktu di Inggris tertinggal 6 jam dari waktu di Indonesia. 

Sehingga, ketika umat Islam di Britania Raya baru berbuka puasa (pukul 21.00) 

saudaranya di Indonesia sedang menikmati sahur (pukul 03.00) untuk puasa 

hari berikutnya. 

Sumber:https://news.detik.com/berita/d-4542976/tantangan-19-jam-

berpuasa-ramadhan-di-inggris (diakses Rabu, 22 Mei 2019 pukul 20.54 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.detik.com/berita/d-4542976/tantangan-19-jam-berpuasa-ramadhan-di-inggris
https://news.detik.com/berita/d-4542976/tantangan-19-jam-berpuasa-ramadhan-di-inggris
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal UN 2017 

No Soal 

1 Pernyataan: 

(1) Penentuan awal bulan Ramadhan 

(2) Mengamati gerakan air laut 

(3) Mendeteksi perubahan permukaan laut 

(4) Mengamati rasi bintang di malam hari 

(5) Menikmati keindahan bunga sakura; 

Bukti aktivitas penduduk yang berkaitan dengan pergerakan revolusi 
Bumi terdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (1), (4), dan (5) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C 4 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.4.1 Menganalisis dampak revolusi bumi bagi 

kehidupan. 

Diketahui 
: 

Pernyataan tentang aktivitas penduduk yang berkaitan 
dengan revolusi Bumi. 

Ditanyakan 
: 

Bukti aktivitas penduduk yang berkaitan dengan 
pergerakan revolusi Bumi. 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Dampak rotasi dan revolusi Bumi terhadap kehidupan. 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 150 

B. Soal UN 2018 

No Soal 

1 Pernyataan: 

(1) ada perbedaan lama panjang siang dan malam; 

(2) ada pergantian musim; 

(3) pembelokan arah angin; 

(4) perubahan kenampakan rasi bintang; 

(5) terjadi perbedaan waktu di bumi. 

Dampak dari revolusi Bumi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Analisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.4.3 Menganalisis dampak revolusi bumi bagi 

kehidupan. 

Diketahui : Pernyataan tentang akibat revolusi Bumi. 

Ditanyakan : Dampak revolusi Bumi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Dampak rotasi dan revolusi Bumi terhadap kehidupan. 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Seperti yang telah diketahui, rotasi Bumi menyebabkan adanya gerak semu 

harian Matahari serta terjadinya siang dan malam, sedangkan revolusi Bumi 

menyebabkan terjadinya pergantian musim dan perbedaan lama panjang 

siang dan malam. Dalam kegiatan ini akan dilakukan simulasi gerak semu 

harian Matahari sehingga Saudara diharapkan mampu mengetahui arah 

rotasi dan revolusi sesungguhnya dari Bumi. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, saudara akan melakukan aktivitas berikut. 1) Mengidentifikasi 

bukti terjadinya rotasi dan revolusi bumi, 2) menganalisis dampak rotasi dan 

revolusi bumi bagi kehidupan, dan 3) Membandingkan dampak rotasi dan 

revolusi Bumi terhadap kehidupan di Bumi di beberapa lokasi berbeda. 

 

Aktivitas 1 

Rotasi bumi merupakan kondisi yang bisa kita amati dalam kehidupan, 

sehingga aktivitas pembelajaran disusun untuk menemukan pengaruh rotasi 

bumi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai indikator pencapaian 

kompetensi dilakukan dengan  pembelajaran saintifik melalui model 

pembelajaran discovery learning dengan sintak 1) pemberian rangsangan 

(stimulation), 2) pernyataan/identifikasi masalah (problem statement), 3) 

pengumpulan data (data collection), 4) pengolahan data (data processing), 5) 

pembuktian (verification), dan 6) menarik kesimpulan 

(generalization)(Aryan, dkk, 2018) 

Aktivitas pembelajaran ini dilakukan untuk mengamati rotasi bumi 

menggunakan perangkat lunak Stellarium. 
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Tujuan aktivitas Pembelajaran 1: 

Melalui model discovery learning diharapkan Saudara mampu menganalisis 

dampak rotasi bumi bagi kehidupan untuk mencapai indikator pencapaian 

kompetensi: 

3.4.1 Menjelaskan tentang rotasi  Bumi. 

3.4.2 Mengidentifikasi bukti terjadinya rotasi Bumi. 

3.4.5 Menganalisis dampak rotasi Bumi bagi kehidupan. 

3.4.6 Merasionalkan perbedaan waktu. 

 
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

Media, alat, atau bahan yang diperlukan: 

- Perangkat lunak Stellarium  

- Internet 

- Globe jika diperlukan 

 
Apa yang saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 1 tentang pengamatan Rotasi Bumi kepada peserta 

didik. 

2. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mengakses internet dan menginstall 

perangkat lunak Stellarium yang akan di pakai untuk melakukan 

pengamatan rotasi Bumi. 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan mengenai 

rotasi Bumi. 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk melakkukan tanya jawab tentang rotasi 

Bumi. 

6. Memfasilitasi peserta didik untuk mengobservasi dan melakukan curah 

pendapat mengenai rotasi Bumi dan menuliskan data yang diperoleh 

pada LKPD 1. 

7. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi.  
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8. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan 

tentang rotasi Bumi.  

Aktivitas 2 

Revolusi bumi merupakan kondisi yang bisa kita amati dalam kehidupan, 

sehingga aktivitas pembelajaran disusun untuk menemukan pengaruh 

revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai indikator 

pencapaian kompetensi dilakukan dengan  pembelajaran saintifik melalui 

model pembelajaran discovery learning dengan sintak 1) pemberian 

rangsangan (stimulation), 2) pernyataan/identifikasi masalah (problem 

statement), 3) pengumpulan data (data collection), 4) pengolahan data (data 

processing), 5) pembuktian (verification), dan 6) menarik kesimpulan 

(generalization)(Aryan, dkk, 2018) 

Aktivitas pembelajaran ini dilakukan untuk mengamati rotasi bumi 

menggunakan perangkat lunak Stellarium. 

 
Tujuan aktivitas Pembelajaran: 

Melalui model discovery learning diharapkan Saudara mampu menganalisis 

dampak revolusi bumi bagi kehidupan untuk mencapai indikator pencapaian 

kompetensi: 

3.4.3 Menjelaskan tentang revolusi  Bumi. 

3.4.4 Mengidentifikasi bukti terjadinya revolusi Bumi. 

3.4.7 Menganalisis dampak revolusi Bumi bagi kehidupan. 

3.4.8 Membandingkan dampak revolusi Bumi terhadap kehidupan di Bumi 

di beberapa lokasi berbeda. 

 
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

Media, alat, atau bahan yang diperlukan: 

- Perangkat lunak Stellarium  

- Internet 

- Kertas grafik, penggaris, pensil warna 
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Apa yang saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 2 tentang pengamatan Revolusi Bumi kepada peserta 

didik. 

2. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 2 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mengakses internet dan menginstall 

perangkat lunak Stellarium yang akan di pakai untuk melakukan 

pengamatan revolusi Bumi. 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan mengenai 

revolusi bumi.  

5. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang 

revolusi Bumi. (menanya). 

6. Memfasilitasi peserta didik untuk mengobservasi dan melakukan curah 

pendapat mengenai revolusi Bumi dan menuliskan data yang diperoleh 

pada LKPD 2.  

7. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi.  

8. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan 

tentang revolusi Bumi.   
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini dua buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang akan 

digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1)  LKPD 1. Rotasi Bumi dan 

dampaknya Bagi Kehidupan, 2) LKPD 2. Revolusi Bumi dan Dampaknya Bagi 

Kehidupan. 

1. Rotasi Bumi dan dampaknya Bagi Kehidupan 

Judul : Rotasi Bumi 

Tujuan : Setelah melakukan aktivitas pembelajaran 

diharapkan Saudara mampu menganalisis dampak 

rotasi bumi bagi kehidupan 

Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi/X/semester 1 

Media dan alat : Laptop/PC 

Perangkat lunak Stellarium  

Internet 

Globe jika diperlukan 

Petunjuk Kerja : Instal perangkat lunak Stellarium yang tersedia 

”tanpa berbayar”. Perangkat lunak dapat diunduh 

melalui tautan: https://stellarium.org/id/ 

Buka ikon Stellarium yang telah terinstal pada gawai. 

Anda akan melihat pemandangan bola langit di 

sebuah lokasi pengamatan. Perlu diketahui kondisi 

bola langit tersebut hanya sebagai simulasi.  

Pada menu di sebelah kiri terdapat jendela 

pengaturan waktu dan tempat yang masing-masing 

ditandai dengan ikon Time  dan Location . 

Pada jendela Time akan muncul menu Date and Time 

seperti pada gambar berikut. Atur tanggal dan jam 

https://stellarium.org/id/
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pengamatan sesuai dengan yang diperintahkan di 

langkah selanjutnya. 

 

 

 

Pada jendela Location akan muncul menu berupa 

peta dunia dan pencarian lokasi yang diinginkan. 

Ketik lokasi pengamatan sesuai dengan perintah 

selanjutnya. Pada bagian bawah terdapat informasi 

lokasi pengamatan yang mencakup koordinat lintang 

dan bujur. 

 

Gambar 2. Layar pada Jendela Lokasi Stellarium 

 

Pada jendela lokasi tersebut ketik untuk mencari dan 

pilih lokasi saat ini. Misalkan, Kota Jakarta, 

Indonesia. Secara otomatis lokasi pengamatan telah 

disimulasikan untuk bola langit Jakarta. 

Jika tidak dilakukan pengubahan pada jendela waktu, 

maka tanggal dan waktu pengamatan yang muncul 

adalah waktu saat ini. 

Posisikan pandangan dengan menggerakkan kursor 

ke titik Selatan. 

Dengan menggerakkan bagian tengah mouse, atur 

sehingga medan pandang (Field of View/FOV) 
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menjadi lebih kecil, yaitu sekitar 120 derajat seperti 

pada gambar. Hal ini memungkinkan titik Timur, 

Selatan, dan Barat dapat dilihat sekaligus dalam 

medan pandang 

 

Gambar 3. Layar pada Jendela Waktu Stellarium 

 

Pada jendela waktu atur waktu sehingga diperoleh 

keadaan ketika Matahari tepat akan terbit. Waktu 

terbitnya Matahari diasumsikan ketika piringan 

Matahari mulai muncul di atas horison.  

Atur laju dengan mengatur laju pergerakan benda 

langit. Untuk mempercepat bisa menggunakan 

jendela pengaturan Travel Time di bagian bawah 

jendela utama dengan ikon . Sebaliknya, untuk 

memperlambat laju pergerakan benda langit pilih 

ikon . Untuk menormalkan kembali laju 

pergerakan benda-benda langit dapat menggunakan 

ikon  

Amati gerak semu Matahari pada bola langit 

Stellarium mulai dari titik terbit hingga terbenam. 

Waktu terbenamnya Matahari diasumsikan ketika 
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seluruh piringan Matahari telah berada di bawah 

horison. 

Kegiatan :  

 

1. Berdasarkan hasil pengamatan Saudara pada Stellarium, gambarkan arah 

pergerakan matahari mulai terbit sampai terbenam  

Lokasi pengamatan______________________  

Tanggal pengamatan_____________________ 

 

2. Berdasarkan hasil sketsa pengamatan gerak semu harian Matahari yang 

telah disimulasikan, identifikasikan arah Matahari bergerak 

dari............................ ke ........................ 

 
3. Dengan adanya fakta bahwa Bumi lah yang sesungguhnya mengelilingi 

Matahari dan mengorelasikan dengan konsep gerak semu harian 

Matahari, identifikasikan arah Bumi berotasi 

 .......................... ke .......................... 

 

4. Bandingkan jawaban Saudara tentang arah rotasi sebenarnya Bumi pada 

nomor 3 dengan video di Youtube mengenai rotasi Bumi, antara lain 

video rotasi Bumi yang dicitrakan oleh satelit Galileo pada tahun 1990 

berikut:  

https://www.youtube.com/watch?v=EFTlMoTGj1w 

https://www.youtube.com/watch?v=rsVOAyGgxxY 

https://www.youtube.com/watch?v=UVuqcEuIRgs&gl=ID&hl=id 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EFTlMoTGj1w
https://www.youtube.com/watch?v=rsVOAyGgxxY
https://www.youtube.com/watch?v=UVuqcEuIRgs&gl=ID&hl=id
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5. Berdasarkan hasil nomor 3 dan pengamatan nomor 4, gambarkan dengan 

tanda panah arah rotasi Bumi apabila diamati pengamat di kutub selatan 

dan kutub utara Bumi 

 

Gambar 4. Kutub Selatan dan Kutub Utara Bumi 
(Sumber: victory-cruises.com) 

 
6. Untuk menguji pemahaman Anda, pada gambar berikut tampak citra 

Bumi apabila diamati dari angkasa luar oleh satelit. Tampak bagian 

Bumi yang gelap dan bagian Bumi yang terang. Berdasarkan gambar 

tersebut, tentukan wilayah Indonesia akan mengalami hari menjelang 

malam atau hari menjelang pagi?  

............................................................................................................. 

 

Gambar 5. Gambar Bumi yang Sedang Berotasi 

7. Identifikasika dampak perbedaan waktu satu tempat dengan tempat 

lainnya!  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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8. Dengan mengamati Stellarium pada posisi Time malam hari, analisis 

gerak benda-benda langit! 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

9. Jelaskan bagaimana rotasi bumi juga mempengaruhi arah angin!  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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2. Revolusi Bumi dan dampaknya Bagi Kehidupan 

Judul : Revolusi Bumi 

Tujuan : Setelah melakukan aktivitas pembelajaran 

diharapkan Saudara mampu menganalisis dampak 

revolusi bumi bagi kehidupan 

Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi/X/semester 1 

Media dan alat : Laptop/PC 

Perangkat lunak Stellarium  

Internet 

Globe jika diperlukan 

Petunjuk Kerja : Instal perangkat lunak Stellarium yang tersedia 

“tanpa berbayar”. Perangkat lunak dapat diunduh 

melalui tautan: https://stellarium.org/id/ 

Buka ikon Stellarium yang telah terinstal pada 

gawai. Anda akan melihat pemandangan bola langit 

di sebuah lokasi pengamatan. Perlu diketahui 

kondisi bola langit tersebut hanya sebagai simulasi.  

Pada menu di sebelah kiri terdapat jendela 

pengaturan waktu dan tempat yang masing-masing 

ditandai dengan ikon Time  dan Location . 

Pada jendela Time akan muncul menu Date and 

Time seperti pada gambar berikut. Atur tanggal dan 

jam pengamatan sesuai dengan yang diperintahkan 

di langkah selanjutnya. 

 

 

 

 

https://stellarium.org/id/
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Pada jendela Location akan muncul menu berupa 

peta dunia dan pencarian lokasi yang diinginkan. 

Ketik lokasi pengamatan sesuai dengan perintah 

selanjutnya. Pada bagian bawah terdapat informasi 

lokasi pengamatan yang mencakup koordinat 

lintang dan bujur. 

 

Gambar 6. Gambar Jendela Lokasi 2 Stellarium 

Pada jendela lokasi tersebut ketik untuk mencari 

dan pilih lokasi kota London Inggris. Secara 

otomatis lokasi pengamatan telah disimulasikan 

untuk bola langit London. 

Pada jendela waktu atur tanggal dan waktu tanggal 

pengamatan 22 Januari 2019. Kemudian arahkan 

kursor ke horison Timur. Amati dan catat pada 

pukul berapa Matahari akan terbit pada tabel yang 

disediakan. Waktu terbitnya Matahari diasumsikan 

ketika piringan Matahari mulai muncul di atas 

horison. 

Setelah mendapatkan jam terbit Matahari. Arahkan 

kursor ke horison Barat. Jendela waktu bisa diatur 

ulang untuk mengamati jam terbenamnya Matahari 

di tempat tersebut. Waktu terbenamnya Matahari 

diasumsikan ketika seluruh piringan Matahari telah 

berada di bawah horison. Cara lain yaitu dengan 

mengatur laju pergerakan benda langit. Untuk 



 Unit Pembelajaran 

Rotasi dan Revolusi Bumi 

 
 163 

mempercepat bisa menggunakan jendela 

pengaturan Travel Time di bagian bawah jendela 

utama dengan ikon . Sebaliknya, untuk 

memperlambat laju pergerakan benda langit pilih 

ikon . Untuk menormalkan kembali laju 

pergerakan benda-benda langit dapat 

menggunakan ikon . 

Dengan masih merujuk lokasi yang sama, ulangi 

langkah d – h  untuk tanggal-tanggal berlainan yang 

telah tersedia pada tabel.  

 

Kegiatan :  

 

1. Isilah tabel di bawah ini! 

Tabel: Panjang Siang Suatu Tempat 

Lokasi Pengamatan: London (___________o LU, _________ o BT) 

Tanggal Terbit Terbenam Panjang Siang 
22/01/2019    

22/02/2019    

22/03/2019    

22/04/2019    

22/05/2019    

22/06/2019    

22/07/2019    

22/08/2019    

22/09/2019    

22/10/2019    

22/11/2019    

22/12/2019    

2. Setelah mendapatkan waktu terbit dan waktu terbenam untuk masing-

masing tanggal pada tabel, hitung panjang siang di kota pengamatan 

tersebut yang dinyatakan dalam satuan jam. Gambarkan grafik panjang 
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siang hasil pengamatan sebagai fungsi waktu pada suatu diagram 

Kartesian. Sumbu x merupakan tanggal-tanggal pengamatan sedangkan 

sumbu y sebagai panjang siang (jam) 

3. Sebagai perbandingan, ulangi langkah d-h akan tetapi untuk lokasi 

lainnya. Pada langkah ini akan dilakukan pengamatan di lokasi Saudara 

saat ini tinggal. 

Tabel: Panjang Siang di Lokasi Tempat Tinggal 

Lokasi Pengamatan: _______________________(_________o LU, _________ o BT) 

Tanggal Terbit Terbenam Panjang Siang 
22/01/2019    

22/02/2019    

22/03/2019    

22/04/2019    

22/05/2019    

22/06/2019    

22/07/2019    

22/08/2019    

22/09/2019    

22/10/2019    

22/11/2019    

22/12/2019    

 

4. Di London, Inggris,  

a) Identifikasi bilamana mengalami lama siang terpanjang dalam satu 

tahun!   

.................................................................................................................................................. 

b) Identifikasi bilamana mengalami lama siang tersingkat dalam satu 

tahun? 

.................................................................................................................................................. 

 

5. Dengan mengorelasikan pemahaman Anda mengenai pergantian musim 

akibat revolusi di Bumi, musim yang dialami oleh warga London pada 

saat 1a) .............................................. dan 1b) .............................................................. 

 



 Unit Pembelajaran 

Rotasi dan Revolusi Bumi 

 
 165 

6. Analisis hasil pengamatan untuk tempat Saudara apakah juga memiliki 

pola yang sama!  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

7.  Prediksikan variasi panjang siang dalam satu tahun di Melbourne, 

Australia (37o LS, 144o BT) dengan pemahaman dan hasil simulasi yang 

Saudara dapatkan. (Saudara bisa mengulangi langkah 6 – 12 di atas) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

8. Analisis penerapan konsep variasi panjang siang dalam satu tahun akibat 

revolusi dalam kehidupan sehari-hari. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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C. Bahan Bacaan 

1. Rotasi Bumi 

Rotasi Bumi adalah gerak perputaran Bumi pada porosnya dari barat ke 

timur. Dalam melakukan sekali putaran, Bumi memerlukan waktu 23 jam 56 

menit. Hal ini dapat diketahui dengan mengamati peredaran semu harian 

sebuah bintang, yaitu waktu dari bintang itu terbit sampai terbit lagi pada 

keesokan harinya. Sebenarnya, bintang tersebut berkedudukan tetap di 

langit sedangkan Bumi berotasi dengan waktu 23 jam 56 menit. Waktu yang 

diperlukan Bumi untuk melakukan satu kali rotasi ini dikenal sebagai satu 

hari. Karena acuannya bintang, satu hari ini dikenal sebagai satu hari sideris 

(satu hari bintang). Sementara itu, apabila kita mengamati Matahari terbit 

hingga terbit kembali besoknya, akan memakan waktu tepat 24 jam. Hal ini 

dikenal sebagai satu hari matahari. 

Seberapa cepat Bumi berotasi? Masing-masing lintang di Bumi mengalami 

kecepatan rotasi yang berbeda-beda. Di wilayah Indonesia yang dilalui garis 

ekuator, kecepatan rotasi Bumi akan dapat diketahui dari informasi radius 

Bumi (6.378 km di ekuator) dan periode rotasi Bumi (24 jam). Dengan 

perhitungan gerak melingkar, kecepatan rotasi Bumi di ekuator sebesar: 

          
     

     
 
   

 
 
      

    
               

Walaupun kecepatan rotasi Bumi terbilang tinggi, mengapa kita tidak dapat 

merasakan gerakannya secara langsung? Alasannya, atmosfer Bumi dan 

benda-benda di permukaan Bumi juga mengalami rotasi. Jika atmosfer tidak 

berotasi, kita yang tinggal di permukaan Bumi akan dihantam dengan angin 

yang kecepatannya sama dengan kecepatan rotasi Bumi itu sendiri. 

Orang-orang zaman dahulu telah berusaha membuktikan adanya rotasi 

Bumi. Salah satu percobaan yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Jean 
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Bernard Léon Foucault, fisikawan asal Prancis, tahun 1851. Ia menggunakan 

bandul raksasa yang bebas bergerak. Bandul itu digantung di tengah ruang. 

Selanjutnya, bandul berayun. Setelah diamati ternyata ayunan bandul 

membentuk pola, yaitu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu (lihat 

gambar) dan membentuk pola melingkar. Hal ini disebabkan gerak rotasi 

Bumi yang meme ngaruhi arah ayunan bandul.  

 

Gambar 7. Eksperimen bandul Foucault membuktikan Bumi berotasi 
Sumber: 

https://www.google.com/search?q=ayunan+foucault&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwi3mb-4p6_iAhUu7HMBHd0tD-UQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=EpoYh5qhA_eSSM: 

Rotasi Bumi menyebabkan adanya: 

a. pergantian siang dan malam 

b. perbedaan waktu di Bumi 

c. pembelokan arah angin dan arus laut (gaya coriolis) 

d. perbedaan percepatan gravitasi di permukaan Bumi 

e. peredaran semu harian benda langit. Matahari, Bulan, planet, dan bintang. 

f. menyebabkan Bumi Tidak Berbentuk Bulat Sempurna. 

g. penanggalan Masehi berdasarkan gerak semu harian matahari (kalender 

Syamsiyah/matahari) 

h. terjadinya perbedaan kepadatan atmosfer 

i. satelit buatan manusia dapat berfungsi 

  

https://www.google.com/search?q=ayunan+foucault&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3mb-4p6_iAhUu7HMBHd0tD-UQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=EpoYh5qhA_eSSM:
https://www.google.com/search?q=ayunan+foucault&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3mb-4p6_iAhUu7HMBHd0tD-UQ_AUIDigB&biw=1366&bih=625#imgrc=EpoYh5qhA_eSSM:


Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 168 

Untuk memperdalam pemahaman saudara tentang Rotasi Bumi bisa 

mengakses internet pada alamat berikut: 

a. http://informazone.com/akibat-rotasi-bumi/ 

b. https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/akibat-rotasi-bumi 

c. https://seputarilmu.com/2018/12/rotasi-bumi.html 

2. Revolusi Bumi 

Selain berputar pada sumbunya atau berotasi, Bumi juga mengalami revolusi, 

yaitu beredar mengelilingi pusat tata surya (Matahari). Pada awal mulanya, 

manusia mengira Bumi adalah pusat tata surya dengan planet-planet dan 

Matahari beredar mengelilingi Bumi. Namun, Nicolaus Copernicus, astronom 

Polandia, pada tahun 1543 mengemukakan pendapat bahwa Bumi sama 

seperti planet-planet di tata surya, yaitu sama-sama mengedari Matahari. 

Bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari ini dikenal sebagai bidang ekliptika.  

Selama mengelilingi Matahari, poros Bumi selalu miring membentuk 23,5 

derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Sudut antara bidang orbit 

planet lain dengan bidang ekliptika disebut inklinasi. Arah revolusi Bumi, 

seperti halnya arah rotasinya, adalah negatif. Artinya, jika kita berada di 

ruang angkasa luar di atas Kutub Utara Bumi, kita akan melihat Bumi beredar 

mengelilingi matahari berlawaran jarum jam. Dalam satu kali putaran 

mengedari Matahari, Bumi memerlukan waktu 365 hari 6 jam 9 menit 10 

detik. Inilah yang dikenal sebagai periode revolusi Bumi. Periode revolusi ini 

dihitung jika Bumi dalam perjalanan revolusinya mengelilingi Matahari itu 

dimulai dari sebuah titik yang lurus dengan sebuah bintang dan berakhir di 

titik yang sama. Periode revolusi seperti ini juga dikenal sebagai satu tahun 

sideris. 

 
Akibat dari revolusi Bumi di antaranya: 

a. Gerak semu tahunan Matahari pada ekliptika. Gerak semu tahunan 

Matahari adalah gerak semu Matahari dari ekuator yang berbolak-balik 

http://informazone.com/akibat-rotasi-bumi/
https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/akibat-rotasi-bumi
https://seputarilmu.com/2018/12/rotasi-bumi.html
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antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan setiap 

tahun (lihat gambar). Karena Matahari selalu berbalik arah sesampainya 

di lintang 23,5 derajat, maka garis lintang 23,5 derajat dikenal sebagai 

garis balik. Garis 23,5 derajat lintang utara dikenal sebagai garis balik 

utara (tropic of Cancer) sedangkan garis 23,5 derajat lintang selatan 

dikenal sebagai garis balik selatan (tropic of Capricorn). 

 

Gambar 8. Gerak Semu Tahunan Matahari 
Sumber:https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=

625#imgdii=plMgTcZmZt4npM:&imgrc=ImAPqkSfqjvCbM: 

b. Perubahan lama siang dan malam. Dalam satu tahunnya, tempat-tempat 

di Bumi mengalami perubahan lama siang sepanjang tahunnya. Hal ini 

tidak berlaku di ekuator yang setiap harinya mempunyai lama siang dan 

malam yang selalu sama, yaitu masing-masing 12 jam. Karena revolusi 

dan kemiringan sumbu rotasi Bumi, pada tanggal 22 Juni Matahari akan 

berada di sekitar garis balik utara. Pada saat itu, daerah di belahan bumi 

utara mengalami panjang siang yang lebih lama dari biasanya. Bahkan, di 

kutub utara akan mengalami siang 24 jam selama beberapa hari. 

Setengah tahun kemudian, pada tanggal 22 Desember Matahari akan 

berada di sekitar garis balik selatan. Sebagai akibatnya, belahan bumi 

selatan mengalami panjang siang yang lebih lama dari biasanya. 

Sebaliknya, belahan bumi utara akan mengalami malam yang lebih lama. 

Kutub utara juga mengalami panjang malam selama 24 jam selama 

beberapa hari. Hanya dua kali dalam setahun panjang siang dan malam di 

https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgdii=plMgTcZmZt4npM:&imgrc=ImAPqkSfqjvCbM:
https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgdii=plMgTcZmZt4npM:&imgrc=ImAPqkSfqjvCbM:
https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgdii=plMgTcZmZt4npM:&imgrc=ImAPqkSfqjvCbM:
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seluruh permukaan Bumi (kecuali di kutub) sama-sama 12 jam, yaitu 

pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Hal ini dikenal sebagai 

ekuinoks yang terjadi ketika Matahari tepat berada di atas ekuator. 

 

Gambar 9. Revolusi Bumi dan kemiringan sumbu rotasi Bumi 
Sumber:https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=

625#imgrc=PRsB30TS3g6nGM: 

c. Pergantian musim. Di daerah lintang menengah dan tinggi yang mengenal 

empat musim, revolusi Bumi juga akan menyebabkan pergantian musim 

setiap tiga bulan sekali. Di belahan bumi utara, ketika Matahari berada di 

garis balik utara (22 Juni), selain mengakibatkan lama siang yang lebih 

panjang juga menerima panas Matahari yang lebih dari biasanya. Hal ini 

juga menyebabkan terjadinya musim panas (summer). Wilayah di belahan 

bumi selatan akan mengalami lama siang yang pendek dan sinar Matahari 

akan datang pada kemiringan yang sangat kecil sehingga energi panas 

yang diperoleh lebih sedikit. Belahan bumi selatan pada saat itu akan 

mengalami musim dingin (winter).  Pada tanggal 22 Desember, belahan 

bumi selatan lebih condong ke arah Matahari. Akibatnya, panas Matahari 

yang didapat juga lebih besar dan lama siang lebih panjang. Belahan bumi 

selatan akan mengalami musim panas sedangkan belahan bumi utara 

mengalami musim dingin. Peralihan antara musim dingin ke musim panas 

https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgrc=PRsB30TS3g6nGM:
https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgrc=PRsB30TS3g6nGM:
https://www.google.com/search?q=akibat+revolusi+bumi+adalah&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1lMertK_iAhXkheYKHdCMD_oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=625#imgrc=PRsB30TS3g6nGM:
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dikenal sebagai musim semi (spring) dan dari musim dingin ke musim 

panas dikenal sebagai musim gugur (autumn). 

 

Gambar 10. Perubahan rasi zodiak yang diamati setiap bulan akibat revolusi Bumi 
sumber: http://www.astronomytrek.com/star-constellations-the-zodiac/ 

d. terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Rasi bintang adalah 

kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu. Dalam satu 

tahun Matahari akan terlihat seakan-akan melintasi rasi-rasi bintang 

tertentu. Pada suatu malam bulan September, sekitar pukul 20.00 waktu 

setempat, tampak di atas kepala kita rasi Scorpio dan di sebelah timurnya 

ada rasi Sagitarius. Saat itu Matahari sedang berada di sekitar rasi Leo 

yang baru beberapa jam terbenam. Sebulan kemudian, pada bulan 

Oktober, Scorpio tampak lebih miring ke barat daripada saat bulan 

September. Di atas kepala kita ada Sagitarius. Pada saat itu, Matahari 

telah bergeser dari Leo ke Virgo.  

 

Untuk memperdalam pemahaman saudara tentang Rotasi Bumi bisa 

mengakses internet pada alamat berikut: 

a. https://www.zonareferensi.com/akibat-revolusi-bumi/ 

b. https://seputarilmu.com/2018/12/akibat-revolusi-bumi.html 

c. https://ilmugeografi.com/astronomi/revolusi-bumi 

d. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-revolusi-bumi-

dan-dampaknya-lengkap.html 

http://www.astronomytrek.com/star-constellations-the-zodiac/
https://www.zonareferensi.com/akibat-revolusi-bumi/
https://seputarilmu.com/2018/12/akibat-revolusi-bumi.html
https://ilmugeografi.com/astronomi/revolusi-bumi
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-revolusi-bumi-dan-dampaknya-lengkap.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/03/pengertian-revolusi-bumi-dan-dampaknya-lengkap.html
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik Rotasi dan Revolusi Bumi yang 

muncul di UN 2 tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta 

didik. Selain itu bagian ini memuat pembahasan soal UN dan pengembangan 

soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, sehingga dapat Saudara 

jadikan acuan untuk mengembangkan soal topik ini. Saudara perlu 

mencermati bagian ini dengan baik, sehingga Saudara terampil 

mengembangkan soal-soal yang mengacu pada indikator pencapaian 

kompetensi yang termasuk HOTS. 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik Rotasi dan Revolusi Bumi merupakan topik yang muncul pada soal UN 

dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan hasil analisis 

PAMER UN, topik ini kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di lingkup 

Nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Rotasi dan Revolusi Bumi. 

Soal UN Tahun 2017 

1. Pernyataan: 

(1) Penentuan awal bulan Ramadhan; 

(2) Mengamati gerakan air laut; 

(3) Mendeteksi perubahan permukaan laut; 

(4) Mengamati rasi bintang di malam hari; 

(5) Menikmati keindahan bunga sakura; 
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Bukti aktivitas penduduk yang berkaitan dengan pergerakan revolusi 

Bumi terdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (4) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (1), (4), dan (5) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3), (4), dan (5) 

Kunci Jawaban: C 

Pembahasan: 

Bumi beredar mengelilingi pusat tata surya (Matahari) memerlukan waktu 

365 hari 6 jam 9 menit 10 detik. Periode revolusi seperti ini juga dikenal 

sebagai satu tahun sideris. Akibatnya terjadi gerak semu tahunan matahari, 

yakni matahari seolah-olah berpindah tempat dari 23,5o LU menuju 

katulistiwa kemudian ke 23,5o LS dan kembali lagi ke katulistiwa. Hal ini 

menyebabkan terjadinya pergantian musim, dimana daerah lintang 

menengah dan tinggi yang mengenal empat musim, yaitu semi, panas, gugur 

dan dingin. Dalam satu tahun Matahari dari bumi akan terlihat seakan-akan 

kita melintasi rasi-rasi bintang tertentu. 

 

2. Pernyataan: 

(1) Pergantian musim di kedua belahan bumi 

(2) Perbedaan waktu di muka Bumi; 

(3) Perbedaan panjang siang dan panjang malam; 

(4) Pembelokan arah angin; 

(5) Peredaran semu harian benda langit 

Fenomena yang terjadi akibat rotasi Bumi terdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 
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E. (3), (4), dan (5) 

Kunci Jawaban: D 

Pembahasan:  

Rotasi Bumi gerak perputaran Bumi pada porosnya dari barat ke timur. 

Dalam melakukan sekali putaran, Bumi memerlukan waktu 23 jam 56 

menit, hal ini dapat diketahui dengan mengamati peredaran semu harian 

sebuah bintang, yaitu waktu dari bintang itu terbit sampai terbit lagi pada 

keesokan harinya. Sebenarnya, bintang tersebut berkedudukan tetap di 

langit sedangkan Bumi berotasi dengan waktu 23 jam 56 menit. Waktu 

yang diperlukan Bumi untuk melakukan satu kali rotasi ini dikenal 

sebagai satu hari. Karena acuannya bintang, satu hari ini dikenal sebagai 

satu hari sideris (satu hari bintang). Sementara itu, apabila kita 

mengamati Matahari terbit hingga terbit kembali besoknya, akan 

memakan waktu tepat 24 jam, hal ini dikenal sebagai satu hari matahari. 

Rotasi bumi juga membelokkan arak angin, di BBU angin berbelok ke 

kanan sedangkan di BBS angin berbelok ke kiri. 

 

SOAL UN 2018 

1. Pernyataan: 

(1) ada perbedaan lama panjang siang dan malam; 

(2) ada pergantian musim; 

(3) pembelokan arah angin; 

(4) perubahan kenampakan rasi bintang; 

(5) terjadi perbedaan waktu di bumi. 

Dampak dari revolusi Bumi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5)  
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Kunci Jawaban: B 

Pembahasan: 

Bumi beredar mengelilingi pusat tata surya (Matahari) memerlukan waktu 

365 hari 6 jam 9 menit 10 detik. Periode revolusi seperti ini juga dikenal 

sebagai satu tahun sideris. Akibatnya terjadi gerak semu tahunan matahari, 

yakni matahari seolah-olah berpindah tempat dari 23,5o LU menuju 

katulistiwa kemudian ke 23,5o LS dan kembali lagi ke katulistiwa. Hal ini 

menyebabkan terjadinya pergantian musim, dimana daerah lintang 

menengah dan tinggi yang mengenal empat musim, yaitu semi, panas, gugur 

dan dingin. Dalam satu tahun Matahari dari bumi akan terlihat seakan-akan 

kita melintasi rasi-rasi bintang tertentu. 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang 

tergolong HOTS. 

Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 
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Tabel  3. Kisi-Kisi Soal Pilihan Ganda 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.4 Menganalis

is dinamika 

planet 

bumi 

sebagai 

ruang 

kehidupan 

Dampak 

rotasi dan 

revolusi 

Bumi 

terhadap 

kehidupan 

 

Revolusi 

Bumi 

 

Disajikan 

foto suatu 

tempat di 

Bumi, 

peserta 

didik dapat 

menentukan 

pengaruh 

revolusi 

bumi untuk 

menentukan 

arah mata 

angin. 

1 L3 Pilihan 

ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis 
dinamika planet 
bumi sebagai ruang 
kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di atas di ambil di kota Yverdon les Banis, Swiss 

(46o46.71’ LU dan 6o 38.45’ BT) yang diambil pada tanggal 21 

Maret 2012 jam 12 siang.  Pada foto tersebut ke arah manakah 

pengendara sepeda menuju? 

A. Utara 

B. Timur laut 

C. Tenggara 

D. Barat daya 

E. Barat laut 

LINGKUP MATERI 

Dampak rotasi dan 

revolusi Bumi 

terhadap kehidupan  

MATERI 

Revolusi Bumi 

 

Kunci 
Jawaban 

E 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan foto suatu 
tempat di Bumi, 
peserta didik dapat 
menentukan 
pengaruh revolusi 
bumi untuk 
menentukan arah 
mata angin. 
 
 
 
 

 

 

 

√   

PAKET - … 
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Mata Pelajaran Geogrfi 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel  4. Kisi-Kisi Soal Uraian 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Menganalisis 
dinamika 
planet bumi 
sebagai ruang 
kehidupan 

Dampak 
rotasi dan 
revolusi 
Bumi 
terhadap 
kehidupan 

 

Rotasi Bumi 

 

Disajikan 
data letak 
bujur dua 
wilayah dan 
lama 
penerbanga
n, pesera 
didik dapat 
menentukan 
waktu tiba 
pesawat di 
tempat 
tujuan. 

1 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4 Menganalisis 
dinamika planet 
bumi sebagai ruang 
kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Andik akan bepergian dari Jakarta menuju Los Angeles pada hari 

Senen tanggal 27 Mei 2019 pukul 00.40 WIB dengan lama waktu 

penerbangan 27 jam 20 menit, jika Jakarta waktu mendahului 

selama 14 jam, pukul berapa dan hari apa Andik sampai di Los 

Angeles? 

 

 

Kunci Jawaban 

Diketahui 

Beda waktu Jakarta-Los Angeles 14 jam 

Lama penerbangan 27 jam 20 menit 

Waktu berangkat dari Jakarta pukul 00.40 WIB 

 

Ditanya: waktu tiba di Los Angeles 

 

Jawab: 

X = (00.40 + 27.20) – 14 jam 

X = 28.00 – 14 jam 

X = 14.00  

Jadi sampai di Los Angeles pukul 14.00 waktu LA hari Senen, 

karena terjadi beda hari selama satu hari, yakni Jakarta lebih dulu 

sehari dibandingkan Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGKUP MATERI 

Dampak rotasi dan 

revolusi buni 
 

MATERI 

Rotasi Bumi 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data letak 
bujur dua wilayah 
dan lama 
penerbangan, 
pesera didik dapat 
menentukan waktu 
tiba pesawat di 
tempat tujuan. 

 

√   

PAKET - … 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 180 

KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  

nanti dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran KD 3.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang 

kehidupan diuraikan menjadi beberapa tiga unit pembelajar. Pada unit 

pembelajaran Rotasi dan Revolusi Bumi  terdiri dari ringkasan keterkaitan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi 

materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada 

model pembelajaran dan metode yang sesuai dengan materi dan 

karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga dilengkapi dengan bahan 

bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS.  
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

Tabel 5. Lembar Persepsi Pemahaman Unit  

No Aspek Kriteria 

1 2 3 4 
1 Memahami indikator yang telah dikembangkan 

berdasarkan Kompetensi Dasar 
    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran 
dapat mengembangkan HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang disajikan 
dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas 
pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta 
didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami konten secara menyeluruh dengan 
baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan  
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai  
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 
 

Skor = Jumlah Total X 100 
40 

 

Tabel 6.  Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca 
ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan dengan 
fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu 
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan 
fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan 
penilaian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS 
dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan 
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS 
dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi 
teman-teman lain di MGMP untuk membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan dalam paket unit 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi acuan Saudara dalam 

mengembangkan pembelajaran Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang 

Kehidupan.  

Selanjutnya, pengembangan pembelajaran yang Saudara rancang perlu 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan wilayah 

setempat .  

Saudara perlu menindaklanjuti unit-unit ini bekerjasama dengan  guru-guru 

Geografi lainnya pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

yang tergabung dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 

(PKP) di Zona masing-masing.  

Kegiatan MGMP  dapat dikembangkan untuk mengkaji dengan baik semua 

komponen yang terdapat dalam unit pembelajaran agar dapat 

mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Selain itu, Saudara dapat 

mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.  

Selanjutnya, unit-unit pembelajaran yang Saudara kembangkan diharapkan 

dapat membantu Saudara dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan 

acuan umum langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. 

Saudara perlu menjabarkan aktivitas pembelajaran yang masih berupa 

skenario ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang lebih rinci, detail, dan 

operasional. Demikian pula soal-soal tes atau ujian yang merupakan 

instrumen penilaian perlu terus dikembangkan agar berorientasi HOTS.  

LKPD dalam unit-unit ini juga disajikan untuk mendampingi peserta didik 

mencapai kompetensi dan mengkontekstualkan materi yang dipelajari 

sehingga Saudara diperkenankan untuk menyesuaikan alokasi waktu 

pembelajaran saat menerapkan di kelas. Selain itu, Saudara dapat 
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mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang disajikan di unit 

pembelajaran untuk mengembangkan pada topik-topik lainnya.  

Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu merefleksi dan 

mengevaluasi keefektifan, keberhasilan, serta permasalahannya. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

bersama guru lainnya agar dapat segera ditemukan alternatif pemecahannya 

sehingga menjadi pengalaman mengajar terbaik. Oleh karena itu, tuliskan 

pengalaman belajar terbaik Saudara  dalam bentuk karya tulis best practice 

atau lainnya.  Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal, 

sekaligus dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan 

keprofesian.  

Akhirnya, kami mengaharapkan saran, masukan, atau usulan konstruktuif 

demi penyempurnaan paket unit pembelajaran ini.   
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LAMPIRAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA/MA 

KELAS X 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian,serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami pengetahuan dasar 

geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.1 Menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi 
pada kehidupan sehari-hari 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, pengindraan jauh, 
dan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa bumi 

3.3 Memahami langkah-langkah 
penelitian ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 

4.3 Menyajikan hasil observasi 
lapangan dalam bentuk makalah 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto,dan/atau video 

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

3.5 Menganalisis dinamika litosfer 4.5 Menyajikan proses dinamika 
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dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

litosfer dengan menggunakan 
peta, bagan, gambar, tabel, 
grafik, video, dan/atau animasi 

3.6 Menganalisis dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.6 Menyajikan proses dinamika 
atmosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

3.7 Menganalisis dinamika hidrosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.7 Menyajikan proses dinamika 
hidrosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

 
 
KELAS XI 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami kondisi wilayah dan 

posisi strategis Indonesia 
sebagai poros maritim dunia 

4.1 Menyajikan contoh hasil 
penalaran tentang posisi 
strategis wilayah Indonesia 
sebagai poros maritime dunia 
dalam bentuk peta, tabel, 
dan/atau grafik 

3.2 Menganalisis sebaran flora dan 
fauna di Indonesia dan dunia 
berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

4.2 Membuat peta persebaran flora 
dan fauna di Indonesia dan 
dunia yang dilengkapi gambar 
hewan dan tumbuhan endemik 

3.3 Menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 

4.3 Membuat peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
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kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 

3.4 Menganalisis ketahanan pangan 
nasional, penyediaan bahan 
industri, serta potensi energi 
baru dan terbarukan di 
Indonesia 

4.4 Membuat peta persebaran 
ketahanan pangan nasional, 
bahan industri, serta energi baru 
dan terbarukan di Indonesia 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia 
untuk perencanaan 
pembangunan 

4.5 Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk peta, tabel, grafik, 
dan/atau gambar 

3.6 Menganalisis keragaman budaya 
bangsa sebagai identitas 
nasional berdasarkan keunikan 
dan sebaran 

4.6 Membuat peta persebaran 
budaya daerah sebagai bagian 
dari budaya nasional 

3.7 Menganalisis jenis dan 
penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, 
dan pemanfaatan teknologi 
modern 

4.7 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi bencana 
wilayah setempat serta strategi 
mitigasi bencana berdasarkan 
peta tersebut 

 

 

KELAS XII  

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3 Memahami, menerapkan,  
menganalisis dan  mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4 Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
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3.1 Memahami konsep wilayah dan 
pewilayahan dalam perencanaan 
tata ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan 
penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 

3.2 Menganalisis struktur 
keruangan desa dan kota, 
interaksi desa dan kota, serta 
kaitannya dengan usaha 
pemerataan pembangunan 

4.2 Membuat makalah tentang 
usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan kota 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

3.3 Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata guna lahan 
dengan peta dan/atau citra 
pengindraan jauh serta Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

4.3 Menyajikan peta tematik 
berdasarkan pengolahan citra 
pengindraan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

3.4 Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

4.4 Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram  
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