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PENDAHULUAN

A. ILMU ALAMIAH DASAR SEBAGAI KOMPONEN MKDU
Ilmu Alamiah Dasar (IAD) merupakan salah satu kompcinen dan sejumlah Mata Kuliah
Dasar Umum (MKDU) dan menjadi mata kuliah wajib di fakultas non-eksakta. Bersamasama komponen MKDK dan komponen MKK, diharapkan semua mata kuliah tersebut dapat
menghasilkan sarjana yang disamping ahli dalam bidang yang ditekuninya, juga mau dan
mampu merigabdikan keahliannya bagi kepentingan masyarakat Indonesia khususnya, dan
umat manusia pada umumnya.
MKDU bertujuan mendidik para mahasiswa agar menjadi warga negara sarjana yang
mempunyai icualifikasi, sebagai berikut :
1. Beijiwa Pancasila, sehingga segala keputusan dan tindakannya mencerminkan pengalaman
nilai-nilai Pancasila dan memilild integritas kepribadian.
2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap sesuai dengan ajaran agamanya dan
memiliki tengang rasa terhadap pemeluk agama lain.
3. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam bersikap terhadap
permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, maupun pertahanan.
4. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan bersamasama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya dan secara bersama-sama berperan
dalam pelestariarmya.
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B. PENGERTIAN IAD
IAD mempennasalahkan strulctur dan berlangsungnya dunia earn, dimana manusia pun
dianggap sebagai bagian dari alam itu sendiri. Dan lingkungan hidup meliputi sejumlah
kondisi ekstem di sekitar organisme yang ikut serta secara dekat mmpengaruhi kehidupan
dan perkembangan organisme yang bersangkutan.
IAD bukanlah suatu ilmu tersendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang
konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

C. TUJUAN PENGAJARAN IAD
1.
2.
3.
4.

IAD diberikan kepada pars mahasiswa dari fakultas non-eksakta dengan tujuan :
Memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam Ihnu Pengetahuan Alam
Memberi wawasan pengetahuan, pengertian dan apresiasi terhadap obyek dan cam
pemikiran serta cara pendekatan dalam IPA dan teknologi.
Memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cam pemikiran, cam pendekatan
serta hasil-hasil dalam IPA dan teknologi
Mengembangkan interaksi yang selaras antara disiplin-disiplin ilmu eksakta dan noneksakta.

D. ISI BUKU
Buku ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 1 bab berisi Pendahuluan. Bab
ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pengertian IAD sebagai komponen MKDU dan
tujuan diberikannya mata kuliah IAD.
Bagian kedua terdiri dari 7 bab (Bab II — Bab VIII), yang masing-masing akan berisi,
satu pokok bahasan yang menjadi inti perkuliahan, yaitu ;
II PERKENALAN DENGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
III MATERI DAN ENERGI
IV RUANG LINGKUP ILMU PENGETAHUAN ALAM
V KEHIDUPAN DI BUMI
VI EKOLOGI
VII DAMPAK PERKEMBANGAN IPA DAN TEKNOLOGI TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL
VIII IPA, TEKNOLOGI DAN KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA
Untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari buku ini, pada akhir setiap bab
diberikan beberapa contoh soal.
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Bab 2 PERKENALAN DENGAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
A. PERKEMBANGAN ALAM MIRAN MANUSIA
1. Sifat Unik Manusia
Bumi tempat manusia hidup berisi dua macam mahluk : benda yang sifatnya anorganis
dan mahluk yang sifatnya organis. Yang pertama sering disebut sebagai benda matt dan yang
kedua disebut mahluk hidup. Benda matt tunduk pada hukum alam (deterministis), sedatigkan
mahluk hidup tunduk pada hukum kehidupan (biologis). Masing-masing memiliki ting;kitttingkat dalam perwujudannya.
Benda bersifat mati, tetap dan tunduk pada hukum alam, sehingga tidak meriliki perilaku
(attitude). Benda tidak bergerak atas kemauan atau kekuatan sendiri, melainkan oleh kekuatan

luar.

Mahluk organis memiliki kehidupan sehingga mempunyai perilaku. Twnbuhan sebagai
mahluk terendah mernilild perikehidupan yang sedetbana. Binatang yang lebih tinggi tingkatnya
memiliki perilaku yang lebih baik. Manusia sebagai mahluk tertinggi memiliki perilaku yang
lebih sempuma. Namun secara umum mahluk-mahluk tersebut memiliki beberapa prinsip
yang sama, antara lain, daya gerak, naluri untuk mempertahankan diri, serta untuk
mengembangkan keturunannya.
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Dibandingkan dengan mahluk lain, jasmani manusia adalah lemah, tetapi rohani atau
akal budi dan kemauannya sangat kuat.
Umumnya dikatakan bahwa manusia berbeda dengan binatang karena akal budi yang
dimilikinya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa.
Perbedaan manusia dibanding binatang, nampak lebih jelas bila dirinci lebih jauh :
a. manusia dapat berpikir, sehingga mempakan mahluk yang cerdas atau bijaksana (Homo
sapiens)
b. manusia dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya, sehingga disebut manusia
kerja (Homo faber)
c. manusia dapat bethicara (Homo longuens) sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam
otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lain
d. manusia dapat hidup bermasyarkat (Homo socius)
e. manusia dapat mengadakan usaha atas dasar pethitungan ekonomi (Homo aeconomicus)
f.
manusia menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan yang lebih hebat
dan manusia, sehingga manjadi manusia beikepercayaan atau beragama (Homo religieus).

2. Rasa Ingin Tahu
Dengan akal budi yang dimilikinya, pada manusia timbal rasa ingin tahu yang selalu
berkembang. Rasa ingin tahu itu tidak pemah dapat dipuaskan. Dalam benaknya manusia
selalu bertanya karena keingintahuannya : apa sesungguhnya (know what), bagaimana sesuatu
tetjadi (know hoW), dan mengapa demikian (know why) tentang benda clan peristiwa yang
terjadi di sekitamya, tennasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu ini
mendon3ng manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik alam besar
(makrokosmos) maupun alam kecil (mikrokosmos), serta berusaha memecahkan masalah
yang dihadapi, sehingga akhimya manusia dapat mengumpulkan pengetahuan.
Rasa ingin tahu yang terus berkembang dan seolah-olah tanpa batas itu menimbullcan
peibendaharaan pengetahuan pada manusia. Pengetahuan yang dipemleh ini akhimya tidak
terbatas pada obyek-obyek yang dapat diamati dengan pancaindra saja atau meliputi
pengetahuan tentang kebutuhan praktis sehari-hari, tetapi juga masalah lain yang berhubungan
dengan baik atau bunk, indah atau tidak indah, dan sebagainya.
Dengan meningkatnya kemampuan mengingat dan berpikir, manusia dapat
mendayagunakan pengetahuan terdahulu dan kemudian menggabungkan dengan pengetahuan
yang barn sehingga menghasilkan pengetahuan yang lebih barn lagi. Proses demildan terus
berlangsung sehingga terjadi akumulasi pengetahuan seperti yang kita rasakan dewasa ini.
Peikembangan pengetahuan lebih dipennudah atau diperlancar lagi dengan adanya tukarmenulcar infonnasi mengenai pengetahuan dan pengalaman manusia yang satu dengan yang
lain sehingga akumulasi pengetahuan berlangsung lebih cepat.
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B. MITOS, PENALARAN DAN CARA MEMPEROLEH
PENGETAHUAN
Pada awal prasejarah kemampuan manusia masih terbatas, baik keterbata.san pada
peralatan maupun petabatasan pemikiran. Keterbatasan peralatan menyebabkan pengamatan
menjadi kuratig seksama, dan cara berpikir yang sederhana menyebabkan basil pemecahan
masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Dengan demildan pengetahuan yang
terkumpul belum dapat memberikan kepuasan tabadap rasa ingin tahu manusia, dap masih
jauh dart kebenaran.
Untuk menjawab keingintahuan tentang alam, manusia menciptakan mitos. Mitos
merupakan cerita yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya menyangkut tokoh
kuno, seperti dewa atau manusia perkasa, yang ada kaitannya dengan apa yang terdapat di
alam.
Secara garis besar dapat dibedakan 3 macam mitos, yaitu mitos sebenarnya, cerita
rakyat, dan legenda. Dalammitos sebenamya manusia benisaha dengan stmgguh-sungguh
dan dengan ,imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat karena
kurangnya pengetahuan, sehingga orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewa.
Mitos yang merupakan cerita rakyat adalah usaha manusia mengisahkan peristiwa patting
yang menyangkut kehidupan masyarakat, biasanya juga disampaikan dart mulut Ice mulut
sehingga ,sulit diperiksa kebenarannya.
Dalam mitos sebagai legenda, dikemukakan tentang seorang tokoh yang dikaitkan dengan
terjadinya suatu daerah.
Pada masa prasejarah tersebut, mitos dapat diterima dan dipercaya kebenarantiya karena:
1. keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan pengindraan, balk
langsung maupun dengan alai:
2. keterbatasan penalaran manusia pada masa itu
3. hasrat ingin tahunya texpenuhi.
Kamm kemampuan berpikir manusia makin maju dan diseitai pula dengan perlengkapan
pengamatan yang makin baik, mitos dengan berbagai legendanya mulai ditinggalkan. Orang
mulai menggunakan akal sehat serta rasionya untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang
alam.
Kegiatan untuk memperoleh atau menanukan pengetahuan yang benar disebut berpikir,
sedangkan proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang benar disebut penalaran.
Pengetahuan yang dipemleh tidak berdasatican penalaran digolongkan pada pengetahuan
yang non ilmiah atau bukan ilmu pengetahuan.
Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang tidak
berdasarkan penalaran, yaitu :
1. Prasangka, pengambilan kesimpulan bemlasatican perasaan
2. lntuisi, kegiatan berpikir yang tidak analistis, tidak berdasarkan pola berpikir tertentu.
Pandangan batiniah yang serta mita tembus mengenai suatu peristiwa atau kebenaran,
tanpa penurutan pikiran
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3. Coba-ralat atau trial and error, suatu card untuk memperoleh pengetahuan secara
coba-coba atau untung-untungan.

C. METODE ILMIAH
1. Syarat Ilmu Pengetahuan
Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara
mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang hams dipenuhi
agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu atau ilmiah, adalah :
a. Obyektif, artinya pengetahuan itu sesuai dengan obyeknya, atau didukung metodik fakta
empids
b. Metodik, Minya pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu
yang teratur dan tericontml
c.
Sistematik, artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri
sendiri, satu dengan yang lain saling berkaitan, saling menjelaskan, sehingga selunihnya
merupakan satu kesatuan yang utuh.
d. Berlaku umum / universal, artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat
diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara
eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten.

2. Metode Ilmiah dan Langkah-langkah Operasionalnya
Metode Ihniah adalah cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah.
Langkah-langkah dalam menetapkan metode ini tidak selalu hams unit, yang penting
pemecahan inasalah untuk mendapatkan kesimpulan umum (GENERALISASI) hanya
didasarkan atas data dan diuji dengan data dan bukan oleh keinginan, prasangka, kepercayaan
atau pertimbangan lain.
Metode Ilmiah merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah.
Pengetahuan yang didapatkan lewat metode ihniah diharapkan mempunyai karakteristikkarakteristik tertentu, yakni sifat rasional dan teruji, sehingga pengetahuan yang disusun
dapat diandalkan. Dalam hal ini metode ihniah menggabunglcan cara berpikir induktif dan
cara berpikir deduktif dalam membangun tubuh pengetahuannya.
Cara berpikir deduktif adalah cars berpikir dimana ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus dari pemyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya
mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dan dua buah
pemyataan dan sebuah kesimpulan. Pemyataan yang mendukung silogismus disebut premis.
Premis dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan
pengetahuan yang didapat dan penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut.
Cara berpikir deduktif terkait dengan pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan ini
memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan
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pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Rasionalisme adalah paham yang
belpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran.
Cara berpikir induktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat
umum dad pemyataan khusus. Penalaran secara induktif ciimulai dengan mengemukakan
pemyataan-pemyataan yang mempunyai ruang ling,lcup terbatas dalam menyusun argumentasi,
dan diakhiri dengan pemyataan yang bersifat umum.
Cara berpikir induktif tedcait dengan empirisme, dimana dibutuhkan fakta-fakta yang
mendukung. Empirisme adalah paham yang berpendapat bahwa fakta yang tertangkap lewat
pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran.
Dalam metode ilmiah, pendelcatan- rasional digabungkan dengan pendekatan empiris.
Secara sedezbana hal ini berarti bahwa semua teori ilmiah harus memenuhi 2 syarat utama,
yaitu
a. hams konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya
kontradiksi dalam teori keilmuan secara keselumhan
b. hams cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang bagaimanapun konsistennya,
jika tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya secara
ilmiah.
Langkah-langkah Metode Ihniah :
a.

Perumusan masalah
yang dimaksudkan dengan masalah merupakan pertanyaan apa, mengapa atau bagaimana
tentang suatu obyek yang ditelid. Masalah ini harus jelas batas-batasnya serta dikenal
faktor-faktor yang mempenganthinya.

b.

Penyusunan hipotesis
merupakan jawabansementara atau dugaanjawabanpertanyaanyangdiajukan, materinya
merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan.

c.

Pengujian hipotesis
merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan
untuk dapat mempedihatkan apakah fakta-fakta tersebut mendukung hipotesis atau tidak

d.

Penadkan kesimpulan
penarikan kesimpulan didasadcan atas penilaian melalui analisis dari fakta untuk melihat
apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Hipotesis diterima bila fakta yang
terkumpul itu mendukung hipotesis tersebut.
Hipotesis yang telah teruji kebenaranya, dianggap sebagai pengetahuan bate dan diterima
sebagai bagian dari ilmu atau bagian dari teori ilmiah. Secara luas teori ilmiah dapat diartikan
sebagai suatu penjelasan teoiritas mengenai suatu gejala alam tertentu.
Pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk penelaahan masalah lain, yaitu dapat
dipakai sebagai premis dalam usaha kita menjelaskan berbagai gejala yang lain. Dengan
demikian maka proses kegiatan ihniah mulai- berputar lagi.
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Secara skematis dapat digambarkan dengan bagan berikut :
perumusan masalah ,
penyusunan hipotesis

I

deduksi dan hipotesis
pengujian hipotesis

tidak

K

teori

ilmiah

D. PERKEMBANGN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
1. Lahirnya WA
Pada awal bab ini telah diterangkan bahwa mula-mula manusia masib percaya pada
mitos yang sekarang hanya dinilai sebagai pengetahuan semu (pseudo science). Kaiena mitos
kemudian dianggap tidak memuaskan, maka dicarilah pengetahuan betulan (pure science).
Obyek utama yang dipikirkan manusia adaTah alam sehingga lahirlah pengetahuan alam
(natural science).
Awal dan IPA dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatalnya
dan kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil
pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Kemudian makin bertambah dengan pengetahuan
yang diperoleh dan hasil pemikirannya. Dengan peningkatan daya pikimya, manusia akhimya
dapat melakukan eksperimen untuk membuktikan dan mencari kebenaran dan suifu
pengetahuan. Setelah manusia mampu memadukan kemampuan penalaran dengan eksperimen
maka lahirlah Emu Pengetahuan Alam sebagai ilmu yang mantap.
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Pada mulanya ilmu pengetahuan timbul di Asia, meluas ke Yunara. kezitali ke Asia di
Timur Tengah, barn kemudian ke Eropa. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan
ilmu pengetahuan alam berikut akan dibahas berbagai pengetahuan yang dikenal manusia dan
cam berpilcimya sejak zaman kuno sampai modem.

a. Zaman Kuno
Pengetahuan yang dikumpullcan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati
dan membeda-bedakan dan dari basil peicobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error.
Semua pengetahuan yang diperoleh diterima apa adanya, belum ada usaha untuk mencari asal
usul dan sebab akibat dari segala sesuatu.
Pada saat manusia mulai mempunyai kemampuan menulis, membaca dan berhitung,
maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung taus menerus.
Misalnya dari pengamatan dan pencatatan penedaran matahari, ahli astronomi Babilonia
menetapkan pembagian waktu. Tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari
dan had dalam 24 jam. Jam kemudian dibagi dalam 60 menit dan menit dalam 60 detik.

b. Zaman Yunani Kuno
Yunani merupakan wilayah Empa yang berbatasan dengan Asia Barat, maka dengan
cepat menimba ilmu pengetahuan dari Timur. Di Yunani ilmu pengetahuan ini disempumakan
melalui penyelidikan (inquiring). Pada tahap ini manusia tidak hanya menerima pengetahuan
sebagaimana adanya tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul dan
sebab akibat dad segala sesuatu. Beberapa tokoh dan pandangan-pandangannya adalah sebagai
berikut :
1). Thales (624 - 548 SM)
Ahli filsafat dan matematika, pelopor dari segala cabang ilmu. Thales dianggap sebagai
orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Dia berpendapat
bahwa pangkal segala sesuatu adalah air.
2). Pythagoras (580 - 500 SM)
Seorang ahli matematika. Dia mengemukakan 4 unsur dasar suatu bends, yaitu tanah,
air, api, dan udara. Pythagoras juga terkenal dengan dalilnya, yaitu Dalil Pythagoras.
Dalil ini mengatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sebtrah segitiga siku-siku sama
dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya (a2 + b2 = c2).
3). Socrates (470 - 399 SM)
Socrates dianggap sebagai tonggak sejarah ilmu pengetahuan Yunani karena sejak Socrates
ini banyak penyelidikan yang dilakukan terhadap pengetahuan yang menyangkut
kehidupan manusia, sedangkan sebelumnya orang terutama mengadakan penyelidikan
yang menyangkut alam. flash pemikirannya dihimptm oleh Plato, diantaranya tentang
logika, yakni adanya premis mayor, premis minor dan conclusion.
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4)

Leucipus dan Demokritos (460 - 370 SM)
Penemu teori atom. Menurut Leucipus dan Demokritos, zat memiliki bangun butir.
Segala zat tetrliri dari atom. Atom ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diubah.
Atom dapat berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Segala zat berbeda dalam jumlah dan
susunan atom.
Semua perubahan yang terjadi pada benda adalah akibat dari penggabungan dan
penguraian atom menurut hukum sebab akibat.

5)

Aristoteles (384 322 SM)
Aristoteles berpendapat bahwa ada 5 unsur dasar dari segala sesuatu, yaitu tanah, air,
api, udara, dan eter (quint essentia). Unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang
lain, kecuali eter. Misalnya, dari air dan tanah yang main masak akan berubah menjadi
garam, biji dan logam.

6)

Archimedes (287 212 SM)
Archimedes adalah ahli matematika, fisika, dan mekanika. Dia sudah menggunakan
cara empiris yang didasatican pada pengalaman atau percobaan. Archimedes menemukan
bahwa benda yang terapung di air akan kehilangan berat sesuai dengan berat air yang
terdesak.

-

-

c. Zaman Pertengahan
1). Zaman Alkimia (abad 1 — 2)
Selama 4 unsur dasar yang telah dikemukakan oleh ahli dari zaman Yunani, ahli-ahli
alkimia menambahkan 3 unsur lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Pengertian
unsur lebih dimaksudkan pada sifatnya daripada unsur itu sendiri, misalnya :
air raksa : logam yang mudah menjadi uap
belerang : mudah tetbalcar dan member nama
garam
: tidak dapat terbakar dan bersifat tanah
2) Zaman Latrokimia
Tokoh-tokoh yang ada pada Zaman ini diantaanya :
a) A1 Khowarizmi (780 850 M)
Seorang ahli Aljabar dan Aritmatika. Dalam bukunya Al Jabr wal Mukabala
(Pengutuhan kembali dan pembandingan), memperkenalkan asas algorisme yang
merupakan sistem hitungan nilai angka menunit tempatnya dari kanan ke kiri yaitu
satuan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Hal ini kemudian menjadi dasar penggunaan
sistem desimal.
-

b)
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-

Niarizi (wafat th. 922 M)
Menulis sejumlah buku tentang cuaca dan iklim serta pengetahuan tentang bintang.
Niarizi juga membuat planetarium dan alat bantu ilmu bintang untuk
menggamtiarkan gerak benda-benda langit dan mengukur jaraknya.

c)

Ar-Razi ( 866 - 909 M)
Oleh bangsa Empa dikenal sebagai Rezes, adalah tokoh kedokteran dan kimia.
Ar-Razi adalah orang pertama yang mendiagnosa penyakit cacar dengan
membedakan atas cacar air (variola) dan cacar merah (rougella). Sebagai ahli
kimia Ar-Razi menemukan air raksa (mercury).
d) Ibn Sina ( 980 -1037 M)

Dikenal pub dengan nama Avicena, adalah tokoh kedokteran. Bukunya Al-Qanun
frith Thibb (Pedoman Kedokteran) adalah buku terluas yang dipergunakan dalam
dunia kedokteran. Karya-lcaryanya yang lain sebanyak 170 judul diterjemahkan
kedalam bahasa latin.
e)

Ibn Baithar (Wafat 1248 M)
Di dunia Barat dikenal dengan nama Alpetragius. Seorang ahli tumbuh-tumbuhan
yang mengarah pada applied science di bidang obat-obatan. Dalam bukunya AlAdwiyati'l Basuithah (Ramuan Sedethana) Ibn Baithar mengemukakan 1400 ramuan
obat, 300 diantaranya adalah temuannya sendiri. 200 ramuan diantaranya merupakan
ramuan tumbuh-tumbuhan. Buku ini dicetak pula dalam bahasa latin dengan judul
Simplicia (1758).
1) Al-Ashama'i (740 - 828 M)

Sarjana ilmu hewan. Dalam bukunya Al-Hayawan, dia menguraikan tentang sings,
harimau, gajah, dan unggas dalam alamnya serta perpindahannya bethubungan
dengan
Secara garis besar, sumbangan bangsa Arab dalam petkembangan pengetahuan
alam adalah :
menerjemahkan karya-karya peninggalan Yunani, mengembangkan, dan
menyebaticannya ke Empa
mengembangkan metode eksperimen sehingga mempeduas pengamatan dalam
bidang kedokteran, obat-obatan, asUonomi, kimia, dan biologi
memantapkan penggunaan sistem bilangan dengan dasar sepuluh.
d. Zaman Modern
Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai pertengahan sudah banyak
tapi belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu.
Kesimpulan yang didapat, biasanya masih diwamai oleh cara berpikir ahli filsafat, agama,
atau mistik. Setelah ditemukannya alat-alat yang makin sempuma maka dikembangkanlah
metode eksperimen.
Setelah dikembangkannya metode eksperimen ini ilmu pengetahuan berlcembang dengan
pesat. Tokoh-tokoh yang tetkenal pada masa ini antara lain :
1) Evangelista Torricelli (1588 - 1647 M)
Seorang ahli fisika dan ilmu pasti yang berhasil menemukan termometer sebagai alat
pengukur suhu udara sekaligus dapat mempeticiralcan tekanan udara pada suatu tempat.
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2) Antonio Laurent Lavoisier (1743 - 1749 M)
Pelopor di bidang kimia. Lavoisier menemukan hubungan zat asam dan udara dalam
pembakaran, sena menemukan sifat asam dan basa dalam suatu zat.
3) Antony van Leuwenhoek (1632 - 1723 M)
Seorang ahli biologi. Dengan menggunakan mikmskop hasil karyanya, dapat melihat
bakteri dengan perbesaran 270 kali. la juga menemukan spermatozoa anjing, kelinci,
ikan, manusia, dan sejumlah binatang lain.

2. WA Klasik dan WA Modern
Banyak pendapat tentang pengertian IPA Klasik dan IPA Modem yang dicetuskan oleh
para pakar. Pendapat-pendapat tersebut masing-masing berbeda, pada umumnya berlandaskan
atas disiplin ilmu yang mereka tekuni.
a. IPA Klasik
Ditinjau dad pengertian klasik sendiri, dapat diartikan bahwa yang klasik umumnya
bersifat tradisional, bettlasarkan pengalaman, kebiasaan, atau naluri semata, meskipun ada
kreasi namun hanya merupakan tiruan dari keadaan alam sekitar.
Pakar fisika membedakan antara fisika klasik dan modem sebagai berikut : Fisika klasik
terbatas mempelajari komponen materi dan interaksi antara komponen dengan perkembangan
pengamatan :
1) dinikmati langsung : gerakan benda dalam mekanika
2) penglihatan dengan teori cahaya
3) pendengaran dengan suara
4) indra rasa thennodinamika
5) listrik magnet.
Dan sini berkembang pengetahuan tentang penjtunlahan vektor yang dipakai dalam
computed tomografi (CT) atau penampang lintang tubuh dengan sinar X. Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk deteksi tumor, dan sebagainya.
IPA Klasik secara umum, sebagai contoh dapat digambarkan dalam pembuatan tempe
dan ragi tape. Meskipun hanya didasaikan pengalaman, tanpa disadari para pembuat tempe
dan ragi tape telah berkecimpung dalam mikrobiologi, mikrologi, dan ilmu fisika yang
mendasarinya. Pembuatan gula kelapa juga merupakan proses fisika dan kimia yang telah
tinggi tingkatnya.
b. IPA Modern

IPA Modem muncul berdasarkan penefitian maupun pengujian dan telah diadakan
pembaman yang berkaitan dengpn berbagai disiplin ilmu yang ada. Proses canning, pengalengan
ikan, buah-buahan, dan sebagainya yang berkaitan dengan fisika, kimia, biologi, biokimia,
dan sebagainya merupakan hasil perkembangan WA Modern.
Fisika modem merintis dimulainya WA Modem yang dikaitkan dengan ditemukannya
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teori relativitas dan Einstein (1905), diikuti oleh teori radiasi oleh Max Planck ( 1910).
. X oleh Rontgen (1923), juga teori kuaraum yang menggambatican sifat atom. inti dan

Situp

parnkel lain molekul zat padat. Sebagai contoh, teknologi nuklir merupakan teknologi modem
yang dapat digunakan dalam bidang kedokteran, transportasi, angkatan bersenjata, dan
berbagai bidang penelitian yang beikaitan dengan disiplin ilmu yang lain.
IPA Modem diperoleh atas dasar peneliian dengan menggunakan metode ilmih disertai
pengujian berulang kali, sehingga diperoleh ilmu yang mantap, baik untuk terapan maupun
ilmu murni.
Contoh kegiatan IPA Modem dalam kaitannya dengan alam linglcungan, misalnya untuk
menciptakan suasana bersih, timbul pemikiran untuk memanfaatkan sampah organik, seperti
jerami, sisa tanaman, dan kotoran hewan yang dipmses dengan bantuan bakteri dalam kondisi
tertentu, sehingga menghasilkan gas CO2, CH4, dan gas H2S yang temyata dapat dimanfaatkan
sebagai pengganti bahan bakar dan sering disebut sebagai energi biogas.
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SOAL-SOAL LATIHAN
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Pengetahuan ihniah adalah
a. pengetahuan yang diperoleh dengan metode ihniah
b. pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman
c. pengetahuan yang mempelajari alam semesta
d. pengetahuan yang diperoleh dari nenek moyang.
2. Untuk membantu kehidupan manusia yang semakin beragam kegiatannya, manusia
menciptakan beibagai macam alat, sehingga manusia disebut :
a. Homo sapiens
c. Homo faber
b. Homo Ionguens
d. Homo socius
3. Mitos merupakan gabungan dari pengalaman dan kepercayaan. Mitos timbul karena
a. keterbatasan alat indra manusia
b. sudah tersedia alat-alat untuk mengadakan penelitian
c. kebodohan manusia jaman dulu
d. semua salah.
4. Pada awal prasejarah, mitos dapat diterima oleh masyarakat karena
a. keterbatasan pengetahuan
c. a dan b salah
b. keterbatasan penalaran
d. a dan b benar
5. Premis mayor : Semua kucing berkaki empat
Premis minor : Milo adalah seekor kucing
Kesimpulan yang benar berdasarkan kedua minis tersebut adalah
a. Milo berkaki empat
b. Seekor kucing harus berkaki empat
c. Milo boleh berkaki empat
d. Semua salah.
6. Pengetahuan manusia dari waktu ke waktu semakin banyak dan mendalam, karena
a. sifat manusia yang selalu ingin tahu
b. daya pikir manusia semakin berkembang
c. a dan b salah
d. a dan b benar
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7. Ciri-ciri pengetahuan jaman keno
a. berasal dan kemampuan mengamati dan membeda-bedakan
b. berasal dan percobaan spekulatif
c. a dan b salah
d. a dan b benar
8. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu atau ilmiah jika memenuhi kriteria berikut, kecuali
a. obyektif
c. sistematik
b. subyektif
d. berlaku umum
9. Trial and Ermr adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan secara coba-coba.
Cara ini tidak efisien untuk memperoleh kebenaran karena
a. memakan waktu lama
b. hanya dapat dilakukan oleh para ahli
c. bersifat sangat obyektif
d. membutuhkan ketelitian sangat tinggi.
10. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran relatif dan tentatif yang tergantung pada
a. alai elcsperimen yang digunakan
b. lingkungan pemikiran pada kurun waktu tertntu
c. teori yang ada
d. semua benar
11. Fislka modern dimulai sejak
a. munculnya teori relativitas
b. munculnya teori momentum linear
c. munculnya hukum Thennodinamika
d. semua salah
12. Agar suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka
metode tersebut hanis memenuhi kriteria
a. pemmusan masalah
c. berdasarkan prasangka
b. penarilcan kesimpulan
d. menggunakan prinsip analisa
13. Metode llmiah membimbing kita pada sikap ilmiah yang terpuji, yaitu
a. hanya percaya pada hasil penelitian ilmuwan
b. menyadari bahwa kebenaran ilmu adalah absolut
c. dengan ilmu pengetahuan orang masih bisa percaya pada tahyul
d. tidak berpikir secara prasangka, sutra menerima pendapat orang lain atau bersikap
toleran.
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14. Ciri-ciri kehidupan tumbuhan sebagai mahluk hidup yang terendah adalah
a. daya gerak sangat aktif
b. naluri mempertahankan diri secara sederhana
c. naluri untuk mengembangkan ketunmarmya lebih aktif dibanding hewan
d. semua salah.
15. Ciri kehidupan manusia sebagai mahluk yang tertinggi
a. naluri untuk mempertahankan diri untuk keselamatan diri lebih canggih
b. naluri untuk mengembangkan keturunan sangat pasif
c. a dan b salah
d. a dan b benar.

B. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jelaskan bahwa rasa ingin tahu menimbulkan pengetahuan !
Karma terbatasnya akal dan pikiran manusia maka dalam menjawab masalah yang
dihadapi sering menggunakan mitOs. Berikan contohnya !
Terangkan pengertian empiris, empirisme dan penalaran induktif
Sebutkan syarat-syarat agar suatu pengetahuan dapat disebut suatu ilmu pengetahuan !
Jelaskan masing-inasing langkah pada metode ihniah !
Apakah yang membedakan antara IPA Klasik (tradisional) dan IPA Modem ?

MATERI & ENERGI
A. MATERI
Materi didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruang.
Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Emas, tembaga, besi, garam, air, dan udara adalah
contoh-contoh materi yang kita kenal. Mated yang berwujud padat biasanya memiliki bentuk
dan volume tetap, selama tidak ada pengamh dan luar misalnya, sebatang emas akan memiliki
bentuk dan volume tetap dimanapun emas itu berada.
Mated yang berupa zat cair dapat berubah-ubah benluknya, tergantung bentuk tempatnya
Di dalam botol, air akan mengambil bentuk botol, sedangkan apabila air berada dalam gelas,
maka air akan mengambil bentuk gelas. Walaupun bentuknya dapat berubah, volume zat cair
tetap.
Materi yang berupa gas akan mengisi seluruh ruang yang tersedia, Jadi bentuk dan
volume gas tidak tetap.
1. Sifat-sifat Materi
Semua materi mempunyai sifat yang khas. Misalnya, air, gula, dan tembaga, masingmasing mempunyai seperangkat sifat atau ciri yang membedakannya dari semua zat lain dan
,memberinya identitas yang unik.
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Pada umumnya, sifat materi dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu sifat intensif dan sifat
ekstensif . Sifat intensif adalah kualitas yang bersifat khas dari tiap contoh zat, tidak peduli
bentuk dan ukuran zat. Sedangkan sifat ekstentif adalah sifat yang tidak khas dari zat dan
tergantung pada bentuk dan ukuran zat tersebut.
Selain itu, sifat-sifat materi dapat pula digolongkan dalam sifat kimia dan sifat fisika.
Sifat kimia adalah kualitas yang khas dari suatu zat yang menyebabkan zat itu berubah, baik
sendirian maupun berinteralcsi dengan zat lain, dan dengan berubah itu membentuk zat yang
berlainan. Dengan kata lain, sifat kimia zat menyatakan interaksi antara zat-zat. Sifat kimia
adalah sifat intensif, misalnya, reaksi suatu zat dengan oksigen, kelarutan dalam asam, dsb. ,
Sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang membedakannya dari zat-zat lain, sehingga
dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Contoh sifat fisika adalah titik
didih, rapatan, viskositas, wama, kilap, dsb.
2. Perubahan Materi
Perubahan suatu materi dapat dibedakan atas :
a. Perubahan Kimia, yaitu perubahan yang mengakibatkan terberituknya zat-zat barn. Zat
barn hasil perubahan kimia inn biasanya mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan
zat pembentuknya. Perubahan kimia inn biasanya diikuti dengan perubahan energi yang
besar.
Contoh :
— besi berkarat : sepotong besi yang dibiazkan dalam keadhan lembab dan karena
reaksi udara, beberapa waktu kemudian Akan timbul karat yang
merupakan materi barn►basil reaksi.
— pembakaran : sehelai kertas yang dibakar akan menghasilkan abu.
b. Perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak mengakibatkan terbentuknya zat barn, dan
hanya mengaldbatican perubahan tasa. Pada perubahan fisika, sifat kimia zat tidak berubah
dan biasanya hanya disertai dengan perubahan energi yang kecil.
Contoh :
— PenguaPan• . air yang dipanaskan akan berubah menjadi nap air.
— pembekuan
air yang didinginkan sampai 0°C akan membeku menjadi es.
Jadi perubahan materi secara fisika termasuk perubahan tingkat wujud materi, seperti
menguap, membeku, melarut, menghablur, dsb.
3. Klasifikasi Materi
Mated yang ada di seikitar kita berada dalam banyak bentuk yang berbeda-beda sehingga
untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya perlu dilakukan pengklasifikasian.
Materi dapat digolbngkan sebagai zat murni dan campuran (gb. 2.1).
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Homogen

Heterogen
CAMPURAN
ZAT

,/<"erubaltan,
Unsur
Kimia

Senyawa

Gb. 2.1. Skema Klasifikasi Materi

a.

Zat murni dapat dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat-zat yang
tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi dua zat atau lebih.
Contoh: emas, perak, tembaga, lutetium, prometium, dsb. Unsur biasanya dibedakan
menjadi unsur logam dan non logam. Emas, tembaga dan perak adalah unsur logam
sedangkan karbon, belerang (sultfur) adalah unsur non logam.
Senyawa adalah zat dengan susunan atau komposisi tertentu yang dapat diuraikan oleh
proses kimia sederhana menjadi dua zat atau lebih yang beriainan.
Garam dapur, natrium klorida (Nace), merupakan contoh senyawaan. Zat berbentuk
kristalin putih ini dapat diuraikari menjadi logam aktif mengkilap (natrium) dan suatu
gas kuning kehijauan yang bersifat racun (kor). Sifat zat yang diperoleh dengan
penguraian suatu senyawa ini berbeda dengan sifat senyawaannya.
Dewasa ini dikenal lebih dari 106 unsur dan lebih dad 4 juta senyawa.

b.

Campuran adalah bahan yang mengandung 2 zat berlainan atau lebih, dimana sifat
masing-masing zat penyusunnya masih ada. Campuran dapat dibedakan dalam 2 macam,
yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
Pada campuran homogen dap bagian, komposisinya sama, tidak ada bagian yang dapat
dibedakan §atu dari yang lain. Contoh campuran homogen adalah larutan gula dalam air.
Pada campuran heterogen, dap bagian, komposisinya serbanelca. Pada campuran ini
tenlapat •bagian-bagian yang nampak berlainan. Komponen-komponen pada campuran
ini dapat memisahkan did secara finis karena perbedaan sifatnya.
Contoh campuran heterogen adalah campuran garam dan merica.
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4. Atom dan molekul
Semua mated dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil, yang disebut molekul
yang masih memiliki sifat-sifat materi. Misalnya, molekul gula adalah bagian terkecil dari
gula yang masih mempunyai sifat-sifat gula.
Sebuah molekul temyata masih dapat dipecah lagi menjadi atom akan menentukan jenis
molekul materi, sehingga atom disebut sebagai unsur dasar penyusun materi.
Atom berukuran sangat kecil sehingga sukar dilihat walaupun dengan mikroskop yang
kuat.
Demokritos (460 — 370 SMO, menyatakan bahwa struktur zat adalah discontinue dan
bahwa semua materi tenfiri atas partikel-partikel yang amat kecil yang disebut atom (a =
tidak, tomos = dibagi). Pada waktu itu semua benda dianggap terdiri dari substansi yang
sama, yaitu atom.
Pada masa Robert Boyle, yakni abad XVII, para ahli fisika mengembangkan sebuah
teori baru tentang stniktur materi, yaitu teori molekul. Menwut pendapat ini partikel terkecil
zat disebut molekul. Molekul-molekul zat yang sama akan mempunyai sifat yang sama.
Sedangkan John Dalton (1766 — 1844) mengemukakan hipotesa mengenai substansi
dasar dari semua materi yang dikenal dengan teori Dalton. Prinsip dan teori atom Dalton ini
adalah :
a. tiap unsur terdiri dari partikel-partikel keel yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagibagi lagi.
b. atom dad unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom di unsur yang
betbeda mempunyai sifat berbeda.
c. kumpulan atom sejenis dapat membentuk unsur, sedangkan kumpulan atom yang
berlainan akan membentuk senyawa.
d. atom-atom yang saling mengikat secara kimiawi akan membentuk molekul.
Kemajuan pesat di bidang Ilmu Pengetahuan Alam pada abad XX ini menyebabkan
timbulnya perbedaan pendapat tentang konsep teori atom dan molekul. Saat ini batasan
untuk atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang dapat mengabil bagian dalam
perubahan-perubahan kimia.
S. Model Atom
a.

b.
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Model Atom Thomson
Menurut Thomson, atom berupa bola bermuatan positif, dan pada tempat-tempat tertentu
di dalam bola terdapat elektron-elelctron, seperti kismis pada rod. Jumlah muatan positif
sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga atom bersifat netral (gb. 2.2a)
Model Atom Rutherford
Ernest Rutherford (1817 - 1937) menemukan bukti-bukti ban, tenting sifat-sifat atom
dari elcsperimennya yang disebut eksperimen penghamburan sinar aVa. Teori Rutherford
mengenai stniktur atom adalah Sebuah atom tertfiri dari Intl atom yang bermuatan

positif dan dibungkus oleh kulit atom yang mengandung elektm-elektmn yang bermuatan
negatif. Atom akan netral (tidak bermuatan listrik) bila jumlah muatan negatif sama
dengan jumlah muatan positif.
Model atom menurut Rutherford dapat digambarkan seperti pada gambar 22.b.

(a)

(b)
Gb. 22.

a.
b.

model atom thomson (model atom roti kismis)
model atom Rutherford

Proton merupakan suatu bagian ruangan di dalam inti atom yang mengadakan taxikmenarik dengan sejumlah elektron sesuai dengan jumlah muatan inti. Jumlah proton di dalam
inti atom disebut nomor atom.
J. Chadwick pada th. 1932 menemukan partikel lain yang tidak bermuatan listrik
(bersifat netral). Partkel ini terdapat pada inti atom dan disebut neutron. Jumlah proton dan
neutron didalam inti atom merupakan nomor massy atom.
Contoh :
atom Cl mempunyai jumlah elektron = jumlah proton = 17
35CZ17%-r,
nomor massanya = 35,
sedangkan jumlah neutmnnya = 35 — 17 = 18.

Model Atom Bohr
• Menunit Bohr disekitar inti hanya mungkin terdapat lintasan-lintasan elektron yang
jtunlahnya tethatas. Pada tiap-tiap lintasan terdapat sejumlah tertentu elektron yang dalam
gerakannya tidak memancatkan sinar. adi dalam dap keadaan stasioner elektron mengandung
jumlah tenaga tetap dan terdapat dalam keadaan seimbang yang mantap.
c.
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Model atom Bohr dapat digambarkan sebagai erikut (gb. 2.3)

0 0 0 0 0 0
)
intiatom

2)22

)M
N

O P

Q
Kulitatom
Gb. 2.3. Mod Atom Bohr

Pada kulit atom tingkat energi K,L,M,N, dan seterusnya terdapat jumlah maksimum
Aektron tertentu. Menurut urutan tingkat energinya :K<L<M<N<O<P< Q.
Malcsimum jumlah elektron pada tiap kulit dinunuskan : 2.n2.
Untuk kulit K dengan n = 1 dapat diisi 2.12 = 2 elektron, Kulit L dengan n = 2 dapat
diisi 2.22 = 8 elektron, dst.

B. ENERGI
Energi adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Di dalam
IPA yang dimaksud kerja ialah usaha gerak melawan hambatan. Seorang yang mengangkat
sebuah benda ke atas, berarti melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi aatau gravitasi.
Usaha gerak melawan hambatan itulah kerja yang menggunakan energi.
Energi dapat memindahkan materi dad suatu tempat ke tempat lain. Energi dapat
mempunyai berbagai bentuk, antara lain : gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, tenaga atom,
dsb.
Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi ini
disebut transfonnasi energi. Misalnya energi potensial air (air terjun) dapat diubah menjadi
energi listrik, dan seterusnya.
Walaupun energi dapat diubah menjadi energi yangsetara, tetapi energi itu tidak dapat
dimusnahkan dan juga tidak dapat dibuat. Hal ini disebut Hukum Kekekalan energi.
1. Energi Mekanik
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Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energipotensialdan energi

kinetik.Jumlah kedua energi tersebut dinarvialcan energi mekanik.
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Setiap benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak, memiliki energi. Misalnya energi
yang tersimpan dalam air yang dibendung pada sebuah waduk bersifat tidak aktif dan disebut
energi potensial (energi tempat). Bila waduk dibuka, air mengalir dengan deras, energi air
menjadi aktif, mengalimya air ini dengan energi kinetik (tenaga gerak).
Air waduk pada contoh di atas, juga mempunyai energi potensial karma letaknya.
Makin tinggi letak air waduk terhadap pennukaan air laut, makin besar energi potensialnya.
Secara matematis, besamya energi potensial tersebut dapat dirumuskan :
Epotensig = m g h
m = massa benda
g = besar gravitasi bumi
h = jarak ketinggian
Sedangkan besamya energi kinetik apat dirumuskan :
Ekinetik = 1/2 mV2
V = kecepatan gemk benda
2. Energi Panas
Energi panas sering disebut sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat
menyebabkan kenaikan suhu benda itu, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan
bentuk, perubahan ukuran atau perubahan volume benda itu.
Pada waktu merebus air, energi panas (misalnya, yang berasal dart kayu bakar
atau . minyak tanah) diberikan kepada air, sehingga suhu air naik. Jika pemberian energi
panas diteruskan sampai suhu air mencapai titik didihnya, maka air akan menguap dan
berubah bentuk menjadi uap air.
3. Energi magnetik
Setiap magnet mempunyai 2 macam kutub, yaitu kutub magnet positif dan kutub magnet negatif. Jika dua batang magnet saling didekatkan kutub-kutubnya maka akan saling tolak
menolak apabila dua kutub yang didekatkan itu sejenis, sedangkan apabila dua kutub yang
didekat bedainan maka akan saling tank menarik.
Kedua kutub magnet itu memiliki kemampuan untuk saling melakukan gerakan.
Kemampuan itu adalah energi yang tersimpan dalam magnet dan disebut energi magnetik.
Makin besar energi magnetik yang dimiliki suatu magnet, maka makin besar pula gaya yang
ditimbulkan oleh magnet itu.
4. Energi Listrik
Benda-benda di alam ini mengandung muatan listrik yang terjadi sebagai akibat gesekan
benda-benda tersebut. Saat udara kering pada heberapa benda dapat terjadi penimbunan
muatan listrik.
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Berdasarkan teori terbaru tentang listrik, yaitu teori elektron, benda netral adalah benda
yang tidak bermuatan listrik karena jumlah muatan positifitya sama dengan muatan negatif.
Benda bermuatan negatif apabila ada penambahan elektron, sedangkan benda dikatakan
bermuatan positif apabila ada pengurangan elektron.
Alexander Volta pada th. 1800, berhasil membuat sel listrik dengan menggunakan
lempengan-lempengan seng dan tembaga yang disusun sejajar dan disisipi kertas sebagai
separator. Susunan semacam itu disebut elektroda. Elektroda yang bemmatan positif disebut
anoda dan yang bermuatan negatif disebut katoda. Elektroda-elektroda tersebut dimasukkan
kedalam larutan garam yang disebut elektrolit. Aliran listrik timbul karena ada perbedaan
potensial dalam sel
5.

Energi Nuklir

Energi nuklir didapatkan apabila suatu atom pecah menjadi atom yang lain, dan pecahnya
atom tersebut disertai pembebasan energi.
Intl atom mengandung proton dan neutron yang terikat satu sama lain. Proton bennuatan
positif sedang neutron tidak bennuatan. Di sekeliling inti bergerak elektron yang bennuatan
negatif.
Proton dan neutron terikat kuat oleh timbunan tenaga ikat. Tenaga ikat tersebut sangat
kuat sehingga untuk melepaskannya hams digunakan tenaga yang sangat besar.
Enrico Fermi secara kebetulan berhasil memecah inti atom dan menghasilkan tenaga
yang luar biasa besamya dalam bentuk radiasi. Tenaga yang sangat kuat tersebut merupakan
kumpulan energi yang disebut energi nuklir.
6.

Energi Matahari

Energi matahari adalah energi yang paling besar di alam ini. Matahari memancarkan
energinya dalam bentuk gelombang-gelombang radiasi. Energi yang dipancarkan ini besamya
tidak kurang dari 3,8 x 1033 erg dap detik. Di antara jumlah energi yang dipancarkan itu
bumi hanya menerima sedikit sekali dibandingkan dengan selumh energi yang dipancarkan.
Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya ialah :
a. pemakaian satelit buatan,
b. kompor matahari.
c. proses totosintesis pada tumbuh-tumbuhan,
d. penyulingan
dll.
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SOAL-SOAL LATIHAN
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Materi yang berwujud cair mempunyai sifat
a. volumenya benibah-ubah, tergantung tempatnya
b. volumenya tetap dimanaptut zat cair tersebut ditempatkan.
c.
bentuknya tetap, tidak tergantung tempatnya
d. semua salah
2. Wama
a.
b.
c.
d.

dan kilap adalah...
sifat kimia
sifat fisika
sifat intensif
semua benar

3. Berikut ini adalah pemyataan yang salah mengenai materi
a. materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang
b. materi dapat berwujud padat, cair maupun gas
c.
sifat inensif materi adalah kualitas yang bersifat khas dan contoh materi dan
tergantung pada bentuk dan ukuran contoh.
d. pada pembahan kimia, materi dapat berubahan menjadi zat barn yang mempunya
sifat yang betbeda dengan sifat materi sebelumnya.
4. Contoh perubahan kimia
a. peristiwa besi berkarat
b. melelehnya es menjadi air
c. a dan b benar
d. a dan b salah
5. Contoh perubahan fisika
a. menguapnya air menjadi uap air
b. melanitnya es menjadi air
c. a dan b benar
d. a dan b salah
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6. Suatu unsur dapat membentuk senyawa melalui
a. penibahan kimia
b. pembahan fisika
c. pembakaran
d. pelarutan
7. Yang tergolong dalam unsur-unsur non logam adalah
a. Seng, 'Carbon, Oksigen
b. Hidrogen, tembaga, Sulfur
c. Sulfur, Hidrogen, Karbon
d. Tembaga, Emas, Perak
8. Berikut adalah pemyataan yang salah mengenai senyawa
a. dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat penyusunnya melalui proses fisika
b. Gula adalah contoh senyawa
c. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur pembentuknya.
d. semua benar
9. Partikel terkecil yang dapat mengambil bagian dalam perubahan-perubahan kimia adalah
a. unsur
c. atom
b. materi

d. senyawa

10. Atom tidak bennuatan listrik (netral) jam
a. jumlah proton dan neutron sama
b. jumlah neutron dan elektron sama
c. jumlah proton, elektron dan neutron sama
d. jumlah proton dan elektron sama
11. Jika diketahui :
35 ry
malca :
17 •-r, •

a.
b.
c.
d.

jumlah proton = 18
jumlah neutron = 18
jumlah elektron = 18
semua salah
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12. Pemyataan yang benar tentang energi
a. Energi adalah kemampuan suatu benda atau sistem unteuk mengadakan perubahan
bentuk
b. Energi dapat dibuat dalam realctor nuldir
c. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
d. semua benar
13. Suatu benda yang berada di suatu ketinggian tertentu mempunyai
a. energi kinetik
c. energi papas
b. energi potensial
d. energi magnetik
14. Besamya energi kinetik tergantung pada
a. massa benda
b. jarak ketinggian

c. gaya gravitasi bumi
d. bentuk benda

15. Berikut adalah pemyataan yang benar tentang energi, kecuali
a. Energi dapat menyebabkan penibahan wujud materi
b. Energi dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tepat lain
c. Pada waktunya nand, unsur dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya
d. Energi dapat diubah menjadi energi lain yang setara, sampai akhimya habis dan
musnah.

B. Jawab dengan singkat dan jelas !
1.
2.
3.
4.
5.

Apakah yang dimaksud dengan materi ?
Apakah beda massa dan berat itu ?
Bagaimana teori atom menurut Dalton ?
Jelaskan model Atom Bohr !
Apakah yang dimaksud dengan energi ?

6.
7.

Apakah yang dimaksud dengan energi mekanik ?
BerikAn contoh bahwa energi dapat mengubah wujud materi !
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RUANG LINGKUP ILMU
PENGETAHUAN ALAM

A. ALAM SEMESTA
1. Mengenal alam semesta
Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan mikrokosmos. Dalam
mikrokosmos kita mempelajari benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil,
misalnya atom, elektron, sel dan sebagainya. Sedangkan dalam maluokosmos kita mempelajari
benda-benda yang mempunyai ukuran sangat besar, misalnya bintang, planet, galaksi dan
sebagainya.
a. Mikrokosmos
Pada tahun 1665, ilmuwan bangsa Inggris, Robert Hooke, dengan menggunakan
mikroskop yang masih sedethana, dapat melihat bahwa gabus terdiri dari strulaur gelembung
berdinding yang menyerupai sarang lebah. Rongga berdinding tersebut diberi nama
Dengan mikroskop modem kemudian dapat dilihat bahwa sel merupakan bahan kehidupan.
Pada tahun 1869. Frederich Miescher, seorang ahli biokimia, berhasil memisahkan
suatu zat dan mti sel Zat ini sekarang diberi nama asam-dioksiribonukleat (DNA). DNA ini
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merupakan mata rantai antara zat bemyawa dan tidak bemyawa.
Pada tahun 1950, Maurice Wilkins, seorang ahli biofisika, mulai meneliti rahasia
kehidupan yang menyangkut perbanyakan did atau berkembang. Dengan bantuan kristalografi
sinar X, Wilkins berusaha menyingkap struktur DNA.
Pada tahun 1953, James Watson, seorang ahli biologi dan Francis Crick, seorang ahli
fisika, dapat membuktikan bahwa struktur DNA berupa pilin rangkap yang dapat terbelah
menjadi dua.
b. Makrokosmos
Mulai saat sebelum mengenal hunif sampai dengan berkembangnya astronomi, manusia
bemsaha mengenal alam semesta dengan balk. Usaha itu antara lain :

memberi nama benda-benda angkasa, dan menghonnatinya sebagai dewa-dewa yang
berpengaruh terhadap kehidpan makhluk bumi. Misalnya Dewa Matahari yang memberi
cahaya dan tenaga, Dewi Venus sebagai dewi kecantikan.

manusia membaca gerak-gerik langit, kemudian menentukan lamanya hari, bulan, dan
tahun. Dengan memperhatikan letak bintang, perubahan letak bulan dan matahari, petani
dapat menentukan musin bertanam, para pengembara dan nelayan dapat menentukan
arch perjalanan.

Galileo (1564 - 1642), seorang ahli mekanika dan dinamika, membuktikan untuk pertama
kalinya bahwa Bumi hanya sebuah planet kecil diantara planet-planet yang lain. Dengan
menggunakan teleskop is dapat melihat bahwa Yupiter dikelilingi oleh empat bulan,
sedang Bumi hanya mempunyai satu bulan.

dengan dipenganihi oleh ajaran Copernicus, Keppler (1571-1830) mengemukakan tentang
Hukum Keppler yang memperkuat ajaran heliocentris.
Hukum Keppler :
a. orbit planet-planet yang mengelilingi matahari berupa Blips dan matahari sebagai pinat
di dalam orbit tersebut
b. semakin jauh planet dari matahari, laju planet di dalam orbitnya semakin lambat
c. pangkat dua periode tempuh planet sebanding dengan pangkat tiga jarak planet ke
matahari.




Isaac Newton (1642 - 1772), mengembangkan Hula= Keppler, dan dengan dilandasi
mekanika menghasilkan Hukum Gravitasi Semesta. Dikemukakan bahwa ada dua gaya
yang bekerja pada planet ketika menelilingi matahari, yaitu : pertama, inersi atau
manifestasi kelembaman yang mendorong planet untuk meninggalkan matahari dengan
garis lurus. Kedua, adalah gaya gravitasi yang merupakan gaya yang pasti dimiliki oleh
semua benda yang selalu menarik benda lain untuk tetap pada orbit matahari.
terdorong oleh masalah-masalah dalam astronomi timbul hukum-hukum cahaya,
gelombang elektromagnetik, kimia, fisika atom dan lain-lain.
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Albert Einstein (1879 - 1955), berhasil merumuskan kembali mekanika ldasik dan
mengubah persamaan-persamaan sesuai dengan hukum-hukum barn tentang cahaya.
Keberhasilan Einstein tersebut mengubah pandangan manusia tentang pusat orbit matahari
yang bemama galaksi dan temyata di angkasa lepas terdapat berjuta-juta galaksi. Galaksi
Bilnasakti yang merupakan orbit matahari kita hanya menipakan satu diantara berjuta
galaksi yang lain.
dalam abad 20 manusia berhasil mendarat di Bulan, mendekati Venus, mengamati
planet Mars, dan dapat tinggal di ruang angkasa.

2. Isi Alam Semesta
Alam semesta terdiri dari semua materi, tennasuk tenaga dan radiasi serta segala hal
yang telah diketahui dan barn dalam tahap percaya bahwa pasti ada di antariksa. Bumi,
Bulan, planet-planet dan Matahari yang temiasuk dalam Tata Surya hanyalah titik kecil
diantara 200 milyar bintang penyusun galaksi Bimasakti. Perhitungan sampai angka 200
milyar bintang ini merupakan peikiraan untuk sebuah galaksi (yakni galaksi Bimasakti) yang
mempunyai garis tengah sekitar 100.000 tahun cahaya.

a.

Bintang
Matahari adalah salah satu bintang, diantara 200 milyar bintang lain yang bergerak
dalam satu sistem yang disebut Galaksi Bimasakti. Menurut catatan George 0. Abell,
teniapat 39 bintang yang terdekat dengan matahari kita. Misalnya, Proxima Century
berjarak 1.31 PC atau 1.31 x 206.265 AU (Astronomical Unit). Satu AU adalah jarak
antara matahari ke bumi sama dengan 149,6 juta km.
Matahari bersama sistemnya atau tata-suryanya mengitari galaksi Bimasakti di
dalam garis edaranya dengan kecepatan 240 km per detik atau 864.00 km per jam.
Untuk sekali edar dan kembali ke posisi semula, matahari memeriukan 200.000 tahun.
Dilihat dad Bumi, bintang-bintang di langit tampak berkelompok dan terdiri dari
belasan, puluhan sampai ratusan bintang. Kelompok-kelompok bintang .tersebut
dinamakan Ran Bintang. Pengelompokkan di dalam rasi bintang hanya didasarkan pada
letak kelompok tersebut dilihat dari Bumi.

b.
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Galaksi
Di alam semesta ini terdapat beratus-ratus galaksi dengan bethagai bentuk dan
ukuran. Dilihat dad bentuknya ten lapat beberapa tipe galaksi, diantaranya galaksi spiral,
galaksi spiral berbatang, galaksi elips dan galaksi yang tidak beraturan. Berdasarkan
umuiunya, diduga bertumt-turut galaksi yang tidak beraturan merupalcan.galaksi yang
tennuda, kemudian galaksi spiral dan yang tertua adalah galaksi elips.

Tipe Galaksi :
1)

Galaksi tidak beraturan, terdiri dan bermilyar-milyar bintang muda berwama putih
kebiruan dan bintang raksasa bins yang sangat panas. Diantara bintang-bintang
tersebut bertebaran gas dan debu angkasa luar.
2) Galaksi spiral, berbentuk spiral amat besar dengan int: di tengah (nukleus),
mempunyai lengan spiral dan cakram atau disk. Bila dilihat dari samping, galaksi
ini tampak seperti elips berlengan dan dikelilingi annosfir bercahaya, serta terdapat
linglcaran-linglcaran kumpulan beribu-ribu bintang yang disebut globularcluster
yang bertebaran di pinggir galaksi berbaur dengan corona. Matahari berada di
lengan galaksi. Di sekeliling pusat dan selubung galaksi terdapat bintang-bintang
yang lebih tua yang berwama merah, bintang yang berukuran kerdil dan bintang
yang terkadang tampak terang dan terkadang tampak suram atau bintang molahmalih.
Tipe galaksi spiral merupakan tipe galaksi yang terbanyak (gambar 1).
3) Galaksi Elips, merupakan galaksi yang sudah tua, tidak membentuk bintang-binang
bane lagi. Galaksi ini merupakan galaksi yang amat besar dan tersusun oleh bintangbintang yang telah tua.
-

Gambar 1. Skema kenampakan Galaksi, tampak depan dan samping
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Benlasarkan pengamatan, Galaksi Bimasakti berwujud spiral raksasa yang bergerak
betputar. Dan samping tampak sebagai elips sangat besar. Bintang-bintang bertebaran
dalam lengan spiral. Di antara bintang-bintang tersebuj Matahari berada pada jarak
30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi atau 20.000 tahun cahaya dari ujung galaksi.
Galaksi Bimasakti bergaris tengah 100.000 tahun cahaya. Makin ke pusat galaksi,
tebaran bintang-bintang tampak makin rapat dan diperkirakan dikitari pula oleh corona
atau atmosfer angkasa luar.
Nama-nama galaksi diberikan berdasarkan simbol nama penemunya, sebagai contoh
Andromeda dikenal sebagai galaksi Messer 31. Sebelum ditetapkan sebagai galaksi atau
benda angkasa lain, para astmnom menyebut suatu temuan di angkasa sebagai nebula.
Nebula adalah kabut suram yang terdiri dari debu dan gas antar bintang. Banyak
temuan-temuan yang alchimya terbukti sebagai galaksi sehingga penamaannyapun terns
berkembang, maka dikenal nama-nama kale NGC (New General Catalogue) yang
terdiri dan 8.000 nebula. Muncul pula nama-nama IC (Index Catalogue) dengan 13.000
nebula, yang temyata sebagai besar nebula tersebut adalah galaksi.
3. Teori terbentuknya alam semesta

Pendapat tentang terbentuknya alam semesta barn merupakan teori, yang meskipun
sudah banyak penelitian dilakukan namun masih tetap dalam tingkat teori saja. Pada dasamya
ada dua pendapat tentang terbentuknya alam semesta ini.
a.

Teori keadaan tetap (steady state theory)

Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Herman Bondi dan Thomas Gold.
Teori ini berdasarka prinsip kosmologi sempuma yang menyatakan bahwa alam semesta
ini dimanapun dan bilamanapun selalu sama. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa
galaksi barn mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan demikian
teori ini secara ringkas menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk (lahir), tumbuh,
menjadi tua dan akhimya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta tidak
tethingga besamya dan tidak tethingga tuanya (tanpa awal dan tanpa akhir).
Dari hasil pemotrutan satelit telah diketahui kecepatan radial galaksi-galaksi menjauhi
Bumi yang dihubungkan dengan jarak antara galaksi dan bumi, maka disimpulkan
bahwa makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat galaksi tersebut bergerak
menjauhi bumi. Dan hasil penemuan ini menguatkan bahwa alam semesta selalu
mengembang (ekspansi) dan menipis (kontralcsi). Dengan demikian haru ada ledakan
atau dentuman yang mendahului adanya pengembangan.
b.

Teori dentuman besar (big-bang theory)

Teori ini berlandaskan asumsi bahwa ada suatu massa yang sangat besar dan
mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti, kemudian meledak
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dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan tangat cepat menjauhi
pusat ledakan. Menunit teori ini ada beberapa masa yang penting selama tetjadinya
alam semesta, yaitu :

masa batas dinding Planck, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-49
detik benlasatica basil perhitungan Planck.

masa Jiffy, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-23 detik, dengan jarijari
alam semesta 10-3 cm dengan kerapatannya 1055 kali kerapatan air. masa
Quatk, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-4 detik. Pada masa ini
partikel-partikel sating bertumpang tindih dan tidak berstruktur serta diikuti
dengan terbentuknya hadron yang mempunyai kerapatan 109 ton per cm3.

masa pembentukan Lipton, yaitu masa pada saat alam semesta berumur setelah
10-4 detik.
masa radiasi, yaitu masa alam semesta berumur 1 detik sampai 1 juta detik kemudian
pada saat terbentuknya fusi hidrogen menjadi helium. Memptutyai suhu 109 derajat
Kelvin. Pada saat berumur 108 sampai 106 tahun, mempunyai suhu 3.000 derajat
Kelvin.
masa pembentukan galaksi, yaitu pada usia alam semesta 108 sampai 109 tahun.
Pada saat usia ini galaksi masih berupa kabut pilin yang betputar membentuk
piringan raksasa.

masa pembentukan tata surya, yaitu pada usia 4,6 x 109 taltun. Pada saat usia
galaksi masih berupa kabut pilin yang berputar membentuk piringan raksasa.

masa pembentukan tata surya, yaitu pada usia 4,6 x 109 tahun.

B. SISTEM TATA SURYA
Surya adalah kata lain dati matahari. Jadi sistem tata surya berarti suatu sistem yang
teratur pada matahari, dimana matahari sebagai induk (pusat peredaran) dan dikelilingi oleh.
pengikut-pengikutnya yaitu planet, satelit, asteroid, komet dan meteor.
Semua pengikut matahari bergerak mengelilingi matahari dalam garis edar yang tertentu
dibawah pengaruh gaya gravitasi matahari.
Matahari, bintang, planet, satelit, asteroid, komet dan meteor yang berada di langit,
semuanya disebut benda langit. Semua benda langit yang tennasuk dalam sistem tata surya
tersebar di angkasa meliputi daerah sepanjang 12 Whin kilometer.
Sebuah benda langit disebut bintang bila memiliki sumber cahaya sendiri. Matahari
adalah sebuah bintang kattna memiliki sumber cahaya sendiri.
Planet adalah sebuah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri, dan
bergerak menjelajahi langit mngelilingi matahari dalam garis edaran tettentu. Oleh karena itu
planet disebut juga Si Penjelajah. Gerak planet mengelilingi matahari, satu kali lintasan
disebut orbit. Umumnya planet juga berputar pada porosnya (rotasi) berlawanan dengan arah
jarum jam. Namun ada juga planet yang bcaputar dengan gerakan searah dengan arum jam,
misalnya Planet Venus.
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Satelit adalah sebuah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan
bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti ke mana planet beredar. Karena itu
satelit disebut juga Si Pengikut..
Umumnya setiap planet mempunyai satelit dalam jumlah yang beibeda. Namun ada
planet yang tidak memiliki satelit, yaitu Planet Merkurius dan Venus.
1. Matahari
Matahari terbentuk dad awan gas hidrogen dan debu yang memadat menjadi sebuah
bola gas raksasa yang sangat pijar.
Matahari mempunyai semacam ekuator dan kutub karma gerak rotasinya. Garis tengahnya
ekuatorialnya 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek.
Matahari selalu beiputar pada porosnya dengan waktu sekitar 1 bulan untuk satu kali putaran.
Periode intasi ekuatornya 25 had, sedang di kutubnya 34 hari.
Gaya gravitasi pennukaan matahari kira-kira 28 kali gaya gravitasi Bumi, sehingga
dengan gaya gravitasinya, matahari dapat mengatur peredaran planet, satelit dan pengikutpengikut lainnya.
Menurut perhitungan para ahli, suhu di pennukaan matahari 6000 °C, sedangkan di
pusat matahari suhunya mencapai 25 juta °C.
Dari penelitian lanjutan diketahui bahwa massa matahad terdiri dari 70% Hidrogen,
28% Helium, dan 2% meliputi macam unsur lain. Matahari mendapat energi dari pembentukan
materi dalam reaksi intl. Prinsipnya adalah :
Hidrogen + Hidrogen __________ > Helium + Energi
Helium + Helium ________________> Kaibon + Energi
Kaibon + Hidrogen ______________> Nitrogen + Energi
Dengan demikian pembentukan energi di matahari terjadi secara terus-menerus sebagai
akibat dari pembentukan atom baru. Energi yang terbentuk itulah yang menyebabkan matahari
bersinar.
Matahari terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :
a. Teras Matahari
Di sini atom hidrogen berfusi menjadi helium pada suhu ± 14 juta °C. Tenaga dilepaskan
dalam bentuk sinar Gamma hebat dan melhnpah ke pennukaan matahari, 450.000 km
di atasnya.
b. Pabrik Tenaga Matahari
Berupa kawasan yang luas. Atom hidrogennya mengalami pemboman sinar Gamma
dari teras. Tabrakan dasyat ini mengubah sinar Gamma menjadi sinar yang tenaga lebih
lemah, misalnya gelombang ultra violet.
c.
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F o t o s f e r Berupa lapisan bergolak setebal 300 km. Pada lapisan ini terdapat Noda
Matahari atau

Noda Surya atau Noktah. Pennukaan fotosfer tidak merupakan 6idang yang rata, tetapi
berbutir besar-kecil, disebut granulasi fotosfer. Pada lapisan ini jasa terdapat semburansemburan api (faculae) yang berasal dari suatu ledakan. Semburannya dapat mencapai
ketinggian 140.000 mil.
d. Kromosfer
Merupakan lapisan luar dari fotosfer, tebalnya 6.000 km, terutama terdiri dari hidrogen,
berwama kemerahan.
e.

Korona
Merupakan lapisan terluar dari kmmosfer, berupa sinar kemilau yang tebalnya kadangkadang melebihi gads tengah matahari Korona akan tampak jelas waktu gerhana matahari
total.
Matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena
1) merupakan sumber sinar dan sumber energi utama bagi bumi
2) matahari mengontrol stabilitas peredaran bumi dan planet-planet lain
3) matahari adalah bintang terdekat dengan bumi, sehingga dengan mempelajari
matahari secara tidak langsung ldta dapat mempelajari bintang-bintang yang lain.

2. Planet
Sampai saat ini diketahui ada 9 buah planet yang menjadi pengikut matahari. Berdasaikan
jarak planet terhadap matahari maka planet dapat dibagi dala 2 kelompok, yaitu :
a. Kelompok Planet Dalam : terdiri dari planet-planet yang dekat dengan matahari,
umumnya mempunyai ukuran yang kecil, namun mempunyai massa jenis yang lebih
besar dibandingkan dengan kelompok Planet Luar. Biasanya lapisan angkasanya tidak
tebal, bahkan Merkurius sama sekali tidak diselimuti angkasa. Yang termasuk kelompok
Planet Dalam adalah : Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
b. Kelompok Planet Luar : terdiri dari planet-planet yang jauh dari matahari, umumnya
mempunyai ukuran yang besar. Kelompok ini umumnya kurang padat. Massa jenis
rendah. Lapisan angkasa planet raksasa ini sangat tebal dan hampir tiada kecualinya
terdiri dari senyawa berhidrogen. Tennasuk dalam kelompok Planet luar adalah : Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto.
Ruang di antara kedua golongan planet itu dihuni oleh asteroid. Asteroid yang menghuni
ruang antara Planet Luar dan Planet Dalam itu merupakan keluarga besar, banyaknya
sekitar 100.000.
1). Kelompok Planet Dalam
a) Merkurius
Merkurius menipakan planet terdekat dengan matahari, jaraknya 57.600.000
35

km. Garis tengahnya 4.800 km. Merkurius bergerak sangat cepat mengelilingi
matahari. Satu kali orbit memakan waktu 88 had, sedangkan perputaran pada
porosnya sangat lambat. Satu kali rotasi memakan waktu 59 hari.
Pada siang hari suhu di permukaannya mencapai 325°C, dan pada malam had
jatuh sampai —170°C. Planet ini tidak mempunyai satelit.
b)

Venus

Venus merupakan planet yang bersinar paling terang dalam Sistem Tata
Surya, karena itu sering disebut "Bintang Kejora" atau "Bintang Timur".
Biasanya muncul di kali langit sebelah barat selama beberapa jam setelah
matahari tenggelam, atau di kaki langit sebelah timur beberapa jam sebelum
matahari terbit.
Jarak Venus ke Matahari adalah 107.200.000 km. Garis tengah Venus 12.320
km. Satu kali orbit memerlukan 225 had, sedangkan satu kali rotasi
memerlukan waktu 243 had.
Permukaan Venus diselubungi oleh hamparan awan tebal. Awan tebal ini
menyerap panas dua kali lipat dibanding bumi, dan karena terhalang awan,
papas yang diserap tidak dapat keluar lagi, sehingga permukaan Venus sangat
panas. Hal semacam m l disebut "gejala rumah kaca".
c)

Mani akan dibahas pada

bagian lain.
d)

Mars

Sering disebut sebagai Planet Merah atau Si Muka Merah, karena
permukaannya berwama merah. Jarak Mars ke Matahari 226.400.000 km.
Gads tengahnya 6.720 km. Satu kali rotasi memerlukan waktu 24 hari 37
menit, sedangkan satu kali orbit memerlukan waktu 687 hari.
Mars hanya memiliki udara yang tipis, udara tersebut dari Icalbondiolcsida. Di
Mars terdapat gunung api yang tinggi dan lembah yang dalam. Dua diantara
gunung api tersebut sangat tinggi, mencapai kira-kira 24 km, bemama Mons
Arsia dan Mons Olimpica. Lembahnya yang berukuran besar dengan tebing
yang sangat curam disebut Lembah Mariner. Mars memiliki dua torah satelit,
namanyaPhobos dan Deimos.
2) Kelompok Plaet Luar
a) Jupiter

Jupiter merupakan planet besar dalam sistem tata surya. Garis tengahnya
sebelas kali Bumi. Jarak Jupiter ke Matahari 778 juta kilometer. Jupiter
mengelilingi Matahari satu kali dalam waktu 12 tahun, sedangkan totasinya
hanya memerlukan waktu 10 jam.
Permukaan Jupiter terbentuk dari gas sehingga merupakan bola gas raksasa.
Udaranya mengandung gas amoniak dan gas metan serta gas hidrogen.
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b)

Jupiter mempunyai 14 satelit, 4 diantaranya berukuran besar, yaitu : lo, Europa,
Ganymede, dan Calysto.
Saturnus
Saturnus adalah planet kedua terbesar setelah Jupiter, dan terindah dalam
pandangan mata. Keindahannya terletak pada gelang-gelang yang
melingkarinya. Diperkirakan keadaan gelang-gelang tersebut sangat padat,
terbentuk dari potongan-potongan kecil batu karang atau es, dan semuanya
bergerak serempak mengelilingi planet tersebut. Atmosfir Satumus terdiri
dari gas metan, amoniak, dan hidiogen.
Satumus mempunyai 17 buah satelit. Antara lain diberi nama Titan, Rhea,
Mimas, Tethys, Dione, Enceladus, S3, S14, dan S15.

c)

Uranus
Planet ini ditemukan oleh Sir Wilian Herschel pada tahun 1891. Garis
tengahnya 46.880 km. Uranus bergerak mengelilingi Matahari memerlukan
waktu 84 tahun dan berputar pada porosnya selama 12 jam satu kali putar.
Uranus mempunyai 5 buah satelit, masing-masing bemama Miranda, Ariel,
Umbriel, Titania dan Oberon.

d)

Neptunus
Neptunus telah diramallcan keberadaannya oleh Johan Galle pada tahun 1846.
John Adam dan Urbain Leverrier kemudian secara teipisah menghitung
dan menemukan planet tersebut dekat pada posisi yang telah diramalkan
Galle. Neptunus disebut jugs kembaran Uranus. Gans tengah planet ini 50A00
km, sedangkan jaraknya ke Matahari adalah 4.468.800.000 km. Neptunus
dan Uranus mempunyai kandungan air dan es amoniak lebih banyak.
Neptunus mempunyai 2 sateit, yaitu Triton dan Nereid.

e)

Pluto
Pluto ditemukan oleh Clyde W. Tombaugh pada tahun 1930. Berbeda dengan
planet lain anggota planet luar, Pluto berukuran kecil bahkan lebih kecil dari
Bunt Satu kali orbit Pluto membutuhkan waktu 248 tahun dan berotasi satu
kali dalam 6,4 hari.
Menurut dugaan keadan Pluto sangat dingin dan padat, karena jaraknya sangat
jauh dari Matahari. Pluto mempunyai sebuah satelit, yaitu Charon yang
ditemukan oleh James Christy pada tahun 1978.

3. Asteroid
Diantara planet dalam dan planet luar terdapat jarak pemisah yang sangat lebar. Semula
diduga bahwa di daerah tersebut tentlapat sebuah planet yang belum ditemukan. Pada tahun
1801, seorang, astronom Sisilia menemukan sebuah planet bane yang bemkuran sangat kecil,
diberi nama Ceres yang berukuran 300 km dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitamya.
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Tidak lama kemudian para pakar berhasil menemukan tiga buah planet lagi, masing-masing
diberi nama Palas, Yuno dan Vesta. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 3.000 buah
planet kecil lainnya. Kamm semua planet yang ditemukan berukuran kecil, maka para astmnom
menyebutnya sebagai planet minor atau planet kecil, dan dalam bahasa Yunani disebut
asteroid.
4. Komet
Istilah komet berasal dari Yunani yang Minya bintang betel= Walaupun tidal( semua
komet mempunyai ekor. Komet sebenamya sejenis dengan planet. Komet tethentuk dari
bahan yang sangat kecil bercampur dengan gas tipis, sehingga sebuah komet hanya memiliki
gaya gravitasi yang sangat lemah. Komet bergerak mengelilingi Mataari. Garis lintasannya
melonjong melewati lintas setiap planet yang terdapat dalam keluarga Matahani terus menjulur
ke angkasa luar.
Komet _yang sangat teikenal adalah komet Halley yang diberi nama menurut nama
penemunya yaitu Edmund Halley. Kemunculan komet ini diketahui pertama kali pada tahun
1066, setelah itu muncul kembali setiap 76 tahun sekali.
Komet lain adalah sebuah komet bemama Kohoutek yang muncul pada tahun 1975.
Penemunya adalah astronom Dr. Lubos Kohoutek. Diperkirakan komet ini barn akan
muncul lagi setelah 75.000 tahun.
S. Meteor
Meteor adalah benda langit yang sangat kecil, bergerak mengelilingi Matahad seperti
planet. Meteor berada jauh dari Bumi, tetapi ketika melintas terlalu deka dengan Bumi dan
memasuki lapisan atmosfer akan terlihat sebagai jalur cahaya. Cahaya timbal karena bergesek
dengan lapisan udara Bumi. Karena meteor bergerak sangat cepat ketika memasuki lapisan
ud-ara Bumi, benda itu menjadi panas, tethakar, dan menyala, kemudian menghilang karma
hancur.

C. BU1V11
Mula-mula orang mengira bahwa bumi itu rata seperti talam. Bumi diketahui sebagai
bola pertama kali kira-kira 400 tahun yang lalu. Bumi berupa suatu benda hampir bulat
sempuma yang jari-jarinya ± 6370 km pada katulistiwa. Pennukaan bumi sebagian terdiri
dari daratan dan sebagian dari lautan. Kira-kira 3/10 permukaan bumi berupa &ratan, sedang
7/10-nya tertutup air. Kerak btlmi terdiri dari batuan kristalin. Pusat bumi berupa zone bundar
yang diliputi oleh teras luar dan teras dalam. Teras luar berujud cairan tetapi teras dalamnya
padat atau kristalin.
Rotasi bumi berlawanan arah dengitn janun jam, bergerak dad arah barat ke timur.
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Akibat gerakan ini terjadilah pergantian hari, pergantian siang dan malam.
Sumbu bumi tidak betul-betul tegak lulus dalam perjalanan bumi mengelilingi matahari,
tetapi agak miring. Dari bulan Juni sampai dengan Desember, bola bumi bagian Utara lebih
dekat ke Matahari dari pada bagian bumi sebelah Selatan. Keadann sebaliknya terjadi pada
bulan Desember hingga Juni.
Semua isi di bumi memiliki berat, karena gaya gravitasi. Keadaannya sangat padat dan
selalu ingin menarik sesuatu ke pusatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melempar sebuah
batu ke angkasa. Semakin padat sebuah benda, daya tank gravitasinya makin besar. Pusat
gravitasi bumi terletak di pusat bumi, tetapi semakin dalam sebuah benda jatuh ke dalam
pusat bumi, semakin berkurang gaya tank gravitasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya
tank yang lain. Setiap benda di sekeliling akan saling tank yang lain. Setiap benda di sekeliling
akan saling tank menarik. Demikian pula permukaan bumi, semakin jauh terjatuh ke dalam
bumi, gaya tarik pennukaan bumi semakin kuat. Karena itu pula semakin berkurang bila
sampai di pusat bumi, badan benda pun sudah tidak berbobot sama sekali. Gravitasi pusat
bumi sama dengan nol.
1. Lapisan-lapisan Bumi
a. Ind Bumi (Barisfer/Sentrofer)
Diduga, berisfer terdiri dari nikel dan besi, dan lapisan itu disebut nife (niccolum
= nikel). Lapisan ini berjari-jari 3470 km. Berat jenis rata-ratanya 10. Di alas lapisan
nife tenlapat lapisan antar yang elastis. Susunan zatnya seperti batu meteoric dengan
Berat jenis rata-rata 5, tebalnya kira-kira 1700 km.
Pengaruh panas matahari hanya terasa paling dalam 20 meter di bawah permukaan
bumi. Setelah kedalaman 20 m, temperatumya konstan. Tapi makin masuk ke dalam
bumi makin panas. Umumnya tiap turun 33 meter temperatur naik 1°C. Angka 33
disebut jumlah geothermis, yaitu jumlah meter yang diperlukan untuk kenaikan
temperatur 1°C, apabila tunm vertikal kedalam lapisan bumi. Sedangkan istilah derajat
geothermis adalah jumlah derajat Celcius yang dicapai apabila turun vertikal 100 meter
kedalam bumi. Di Eropa, derajat geothennis = 100/33 x 1°C = 3,3°C. Derajat geothennis
disebut juga gradien geothermis.
Temperatur bumi = jari-jari bumi/jumlah geothennis x 1°C = 20.000°C, tetapi
diduga bahwa makin ke pusat, makin kecil derajat geothermisnya (makin besar jumlah
geothermisnya) sehingga temperatur inti bumi tidak lebih dari 3000°C.
Pada temperatur 3000°C ini semua zat mencair atau menjadi gas, karena tekanan
berat dari lapisan di atasnya akan barisfer tetap padat. Hal ini dapt terjadi karena :
1) Jika barisfer cair, tentu terjadi pasang naik dan pasang surut yang mungkin akan
mengakibatkan pennukaan bumi kembang kempis.
2) Getaran-gerataran gempa di Jepang dapat diukur di Inggris dengan alat-alat yang
halus. Hal ini membulctilcan bahwa inti bumi padat.
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HIDROSFER

ATMOSFER

b. Kulit Bumi (Lithosfer)
Kulit buini adalah lapisan bumi bagian atas, tebalnya ± 1?00 km. Kulit bumi merupalcan
lapisan yang vital bagi manusia, berupa benua dan pulau-pulau. Terletak di atas lapisan
pengantara.

Gb. 4.2. Lapisan Bumi
Kulit bilmi terdiri dari 2 lapisan :
1)
2)

Lapisan Sima (Silicium dan.Magnesium), di sebelah bawah; Berat Jenis rata-rata 2,9.
Lapisan Sial
dan Alumuniuni), di sebelah atas, Berat Jenis rata-rata 2,65.

Kulit bumi terdiri dan zat padat yang disebut "batuan", tennasuk didalamnya pasir,
tanah Hat, abu gunung.berapi, batu kerikil.
3 golongan batuan menurut kejadiannya :
1) Batuan Beku (Batuan Magma)
Terjadi dan magma cair yang sangat panas, ,di dalam atau di luar bumi akibat
tennperatumya turun, dibedakan menurut tempat belcunya :
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a)

Batuan beku luar (batuan beku effusif)
cepat membeku sesudah di atas kulit bumi

b)

Batu beku sela
membeku dengan cepat pada suatu sela pada kulit bumi, misal pada saluran kawaL
gunung berapi
c) Batuan beku dalam
membeku dengan lambat sewaktu masih dalam kulit bumi.
2)

Batuan mengendap (Batuan Sedimen)
Tetjadi karena angin dan sungai mengikis seonggok zat padat (batuan beku) dan
memindahkannya ke tempat lain dan kemudian mengendap. Ada yang tinggal gembur
dan ada yang menjadi keras (membantu), yaitu menjadi konglomerat karena ath.n.
tekanan dan waktu. Konglomerat terjadi dari batu-batu kerikil yang agak bundar, melekat
atu sama lain batuan pasir dan batuan kapur.
Menurut tempat mengendapnya dapat dibedakan menjadi sedimen laut (sedimen
marine), mengendap di dasar laut dan sedimen daratan (sedimen kontinen), mengendap
di daratan. Menurut apa yang membawanya, sedimen dapat dibedakan menjadi sedimen
aquas, dibawa oleh air, dan sedimen airis, dibawa oleh udara.
Batuan sedimen dapat dibedakan dari batuan yang lain karena adanya lapisanlapisan dan adanya sisa-sisa mahluk hidup (fosil).

3)

Batuan berubah sifat (batuan metamort)
Batuan ini berasal dari batuan magma dan batuan sedimen, tetapi sifatnya sudah
berubah karena penganih panas yang tinggi atau tekanan yang sangat berat.

c. Lapisan Air (Hidrosfer)
Termasuk lapisan air ini adalah semua perairan yang berada di bumi, yaitu samudra,
laut, danau, sungai, dan air tanah. Hidrosfer tidak seluruhnya menyelimuti bumi, tetapi
71% saja, sebagian besar terdiri dari samudra dan lautan. Hidrosfer sangat berpengaruh
tediadap keadaan atmosfer, karena air yang menguap dad lautan membentuk_awan dan
hujan. Hal ini berlangsung berabad-abad membentuk siklus air. Siklus air ini menyebabkn
air laut menjadi asin, karena mineral yang sudah laut dalam kerak bumi tethawa oleh
air laut air menguap lagi tetapi mineralnya tidak.
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Kandungan mineral rata-rata air laut yang mudah larut (3,5 %) terdiri dari :
Ion
Simbol
' Persen berat
chlore
Natrium
Sulfat
Magnesium
Calsium
Kalium
Bikarbonat

Cl -

Nay
SO4-MeCa-HK+
HCO3-
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30,6
7,7
3,7
1,2
1,1
0,4

Garam dapur (NaC1) merupakan bagian terbesar, bagian kedua terbesar adalah
"garam Inggris" (MgSO4). Garam ini menyebabkan rasa air laut sedikit pahit.
Gas-gas yang ada di atmosfer juga terlarut dalam hidrosfer, dan yang paling penting
bagi kehidupan di laut adalah terlatutnya gas oksigen dan karbondioksida.

d. Lapisan Udara (Atmosfer)
Atmoster adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi. Atmosfer tennasuk
bumi dan karena pengaruh gaya berat, atmosfer ikut betputar bersama-sama i
setiap hari dan beredar mengelilingi matahari setiap tahun.
Udara berlapis-lapis dan batas tiap lapisan ditentukan oleh peralihan temperatur
yang mendadak. Tabel seluruh lapisan udara ± 1000 km. Berat jenisnya makin ke atas
makin mendekati nol.
Kandungan zat di Atmosfer :




Oksigen 21%


1)

gas lain (tennasuk CO2 dan Argon) 1%.
Troposfer

2)
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Nitrogen 78%

Lapisan terbawah atmosfer, menyelubungi bumi setebal ± 12 km terhitung dan
pennukaai 'aut. Di daerah tropis tinggi troposfer 20 km sedang di kutub 8 km.
Hampir semi; a uap air yang terkandung di udara terdapat pada troposfer ini. Peristiwa
yang terjadi seha"i-hari (angin, embun, hujan, salju, awan) terjadi di lapisan ini.
Tropopauze, termasuk dalam troposfer, merupakan peralihan troposfer dan stratosfer.
Stratosfer

Lapisan di atas tropbsfer, yaitu pada ketinggian 12-80 krn. Pada ketinggian 35 km,
temperatumya +40°C; pada ketinggian 50 km temperatumya +40°C; pada ketinggian
50 km temperatumya +50°C; dan pada ketinggian 80 km temperatumya -70°C.
Dalam strastofer ini terdapat lapisan Ozon yang dapat menolak sinar ultra violet
yang dengan kadar tinggi dapat menisak jasad hidup.
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3)

lonosfer
Lapisan atmosfer di atas stratosfer, dengan ketinggian 80 - 800 km. Oleh pancaran
sinar ultra violet dari matahari, atom dari lapisan udara ini terionisasi, sehingga
terjadi aliran listrik yang kuat. Lapisan yang paling hebat terionisasi ialah lapisan
Kennelly—Heaviside dan lapisan Appleton.
Ionosfer ini sangat penting dalam komunikasi radio, karena dapat dipergunakan
sebagai lapisan pemantul gelombang radio.
4) Dissipasifer
Lapisan di atas lonosfer, mulai dari 800 km di atas pennukaan laut. Merupakan
lapisan atmosfer paling luar. Butir-butir gas sangat sedikit, jarang bersinggungan
satu sama lain.
2. Teori tentang Terjadinya Bumi
a.

Teori Kant—Laplace (Hipotesis Kabut dari Kant—Laplace)
Tata Surya terbentuk dari kondensasi awan yang pemah merupakan kabut gas
yang amat panas. Awan ini makin mendingin dan menyebabkan gerak putar yang makin
cepat. Perputaran akan menyebabkan pendataran di bagian kutub-kutubny:.
penimbunan materi di bagian katulistiwanya. Dan bagian katulistiwa ini akan to
bagian dari massa asal. Bagian yang terlepas mengalami kondensasi dan menjadi pada,
kemudian ikut berputar mengelilingi massa asal. Massa asal menjadi matahari, bagian
yang terlepas dan menjadi padat tersebut kemudian menjadi planet, temiasuk planet
bumi.
Dalam perkembangan selanjutnya planet-planet tersebut selain berputar menuut
porosnya, juga berputar bersama-sama mengelilingi matahari. Dalam gerak berputamya
planet tersebut melepaskan materi-materi yang kemudian menjadi satelit atau bulan.
Teori Kant—Laplace kemudian ditinggallcan orang karma dalam perkembangan
selanjutnya, ditemukan sifat-sifat gas yang temyata tidak sesuai dengan sifat-sifat gas
yang dikemukanan Kant—Laplace.

b.

Teori Chamberlain dan Maulton
Teorinya terkenal dengan nama Teori Planetisimal. Di alam raya ada matahari.
asal. Sebuah bintang besar mendekati matahari asal tersebut sehingga terjadi gaya tank
yang kuat dari bintang tersebut terhadap matahari.
Di pennukaan matahari akan terjadi ledakan-ledakan yang maha dahsyat yang
berupa gas yang dilepaskan keluar matahari asal. Gas yang sudah lepas kemudian
mengalami kondensasi sehingga menjadi massa padat yang disebut planetisimal. Bumi
merupakan salah satu bentuk planetisimal tersebut. Planetisimal dalam perkembangannya
selalu menarik bagian-bagian yang kecil di sekitamya, sehingga sebagian akan menjadi
besar.
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c.

Teori Jean dan Jeffreys
Tetjadi gelombang pasang pada pennukaan matahari akibat gaya tank bintang
yang jauh lebih besar. Gelombang pasang ini menyerupai lidah raksasa di pennukaan
matahari, mengarah pada bintang besar. Lidah raksasa kemudian memadat dan pecah
menjadi benda tersendiri yang disebut planet. Planet-planet barn ini beiputar mengelilingi
matahari dengan lintasan berbentuk elip. Karena lintasan planet berbentuk dip maka
suatu waktu planet mempunyai jarak teniekat dengan matahari. Matahari akan menarik
massa planet tersebut sehingga terbentuklah satelit atau bulan yang beiputar mengelilingi
planet.

d.

Teori Alfred Wegener (Continental Drift)
Teori Wegener sering disebut sebagai teori Pergeseran Benua (Continental Drift).
Garis besamya adalah sebagai berikut : Benua-benua yang sekarang ada (Asia, Afrika,
Eropa, Amerika, dan Autralia) dulu menjadi satu merupakan super continent yang
disebut Pangea.
200 juta tahun yang lalu, pangea mulai pecah secara perlahan dan terus bergeser
sampai mencapai posisinya yang sekarang.
180 juta tahun yang lalu, terbentuk suatu rift (lembah yang memanjang dan dalam)
di tengah pangea. Rift ini makin lebar dan mengawali terpisahnya Amerika Utara dan
Afrika.
JO juga tahun yang lalu, rift ini makin terbuka, mendalam dan meluas. Cekungan
.can berkembang menjadi samudra Atlantik. Rift juga berkembang ke arah utara
sehingga memisahkan Greenland dan Eropa.
Amerika Utara dan Selatan bergeser ke arah barat, Antartika dan Australia bergeser
ke arah selatan dan tenggar, sedangkan India bergeser ke Utara.
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Gb. 4.3. Pergeseran Benua
Akibat Pergeseran pangea :
1) pergeseran benua pada hakekatnya adalah pergeseran kerak bumi karena itu akan
menimbulkan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk jalur pegunungan yang cukup
besar
2) teibentulatya benua-benua serta pulau-pulau dan kepulauan seperti nampak sekarang
3) pergeseran kerak bumi yang berlawanan arah dapat menimbulkan rift atau cekungan
4) pergeseran menyebabkkn retalcan atau patahan kerak bumi, sehingga menyebabkan
gerakan magma ke atas atau keluar sehingga menimbulkan berbagai jenis gunung api.
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SOAL-SOAL LATIHAN
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat !

/

1. Berikut ini merupakan pemyataan yang benar tentang matahari, kecuali . . .
a. Suhu permukaannya mencapai 6000°C
b. Teibentuk dari awan gas hidtogen dan debu yang memadat
c. Salah satu bintang anggota Galaksi Andromeda
d. Merupakan somber energi bagi kehidupan di bumi
2. Metode Libby (Wilard F. Libby) digunakan untuk menentukan umur
i. Mahluk hidup yang masih hidup
b. Mahlulc hidup yang pemah hidup
c. B atu an
d. Matahad

3. Satelit dari planet Yupiter yang tabesar adalah ...
Titan
c. Charon
Ganymedes
d. Nereid
4. Pada umumnya planet-planet berotasi dengan gerakan berlawanan dengan arch jarum
jam, kecuali ...
a. planet Venus
c. Planet Mars
b. Plant Yupiter
d. Planet Mokurius
5. Rasi bintang adalah pengelompokan bintang-bintang berdasadcan
a. bentuknya
c. letaknya dilihat dari bumi
b. ukurannya
d. kecemerlangannya
6. Alam semesta ini tidak terhingga besamya dan tidak terhingga tuanya adalah . . .
Teori Keadaan Tetap
c. Teori Alfred Wegener
Teori Dentuman Besar
d. Teori Jean and Jeffreys
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7. Berikut ini merupakan pemyataan yang benar tentang planet Satumus, yaitu
a. Atmosfer Satumus terdiri dan Hidrogen, Oksigen, clan Helium
b. Planet tethesar dalam Tata Surya
c. Mempunyai cincin tiga serangkai yang mengelilinginya
d. Semua benar
8. Temperatur inti bumi diperkirakan 3000°C. Pada temperatur ini semua zat mencair atau
menjadi gas, tetapi inti bumi tetap padat karena
i Dalam inti bumi terdapat sumber air
b. Adanya gravitasi bumi .
c. Tekanan berat dad lapisan di. atasnya
d. Semua salah
.

9. Asteroid atau planet minor terdapat di antara kelompok planet dalam dan planet luar
yaitu terletak diantara lintasan :
a. planet Bumi dan Mars
c. Planet Mars dan Yupiter
b. Planet Yupiter dan Satumus
d. Planet Bumi dan Yupiter
10. Komet Halley dipeddrakan muncul setiap :
a. 75.000 tahun
c. 76 had
b. .76 tahun
d. 63 tahun
11. Bercak suram yang tampak di fotosfer matahari sexing disebut
a. Bintik matahari
c. umbra
b. Bititik. merah benar

d. penumbra

12. Milan kejora atau Bintang Tunur yang bersinar terang pada waktu sore had atau pagi
hari sebenamya adalah
a. Planet &Manus
c. Planet Venus
b. Satelit
d. Bintang anggota Galaksi Bimasakti
13. Si Pengikut adalah julukan bagi
a. Planet Mats
b. Komet

c. Asteroid
d. Satelit

14. Yang tennasuk kelompok planet luar adalah
a. Jupiter
c. Bumi
b. Mars
d. Venus
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15. Pergeseran benua, pada hakekatnya adalah pergeseran kerak bumi karena itu akan
menimbulkan pelipatan kerak bumi sehingga
a. terbentuk jalur-jalur pegunungan
b. permukaan bumi menjadi rata
c. bumi berputar
d. tidak ada jawaban yang benar
16. Bumi berotasi setiap 24 jam akibatnya
a. Terjadi pergantian tahun
b. Terjadi pergantian bulan
c. Terjadi pergantian siang-malam
d. Bumi beredar mengelilingi matahari
17. Berikut ini adalah ciri-ciri batuan mengendap atau batuan sedimen kecuali
a. terjadi dan magma yang cair dan sangat panas dan membekudi permukaan bumi
b. terdapat lapisan-lapisan
c. terdapat sisa mahluk hidup (fosil)
d. dapat terjadi karena bantuan angin atau air
Gravitasi di pusat bumi sama dengan
10 m/det2
b. 0 m/det2

c. 5 m/det2
d. 5,5 m/det2

20. Kandungan mineral air laut yang menyebabkan air laut terasa sedikit pahit adalah
a. NaC1
c. KCl
b. MgSO4
d. CaOH
21. Di dalam lapisan Stratosfer terdapat lapisan udara yang sangat penting bagi kita karena
dapat menolak datangnya sinar Ultra Violet dan matahari, yaitu
a. Lapisan Ozon
c. Lapisan lonosfer
b. Lapisan Tropopauze
d. Lapisan Troposfer
22. Berikut ini pemyataan yang benar tentang komet, kecuali
a. Garis lintasanny4 melonjong melewati lintasan setiap planet yang terdapat dalam
Tata Surya
b. Bergerak mengelilingi matahari
c. Sejenis bintang
d. Benda langit yang tidak padat dan pecahan bahan yang sangat kecil bercampur
dengan gas tipis
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23. Sebuah benda langit disebut satelit jika
a. memilild somber cahaya sendiri
b. bergerak mengelilingi planet tertentu
c. diberi julukan sebagai Si Penjelajah
d. semua benar
24. Jumlah had di bulan Februari tidak tetap karena
a. waktu revolusi bumi tidak tepat 365 had
b. keputusan Paus Gregorius XII
t. revolusi bulan di bulan Februari tidak selalu sama
d. keputusan Kaisar Agustus
25. Dalam peredarannya mengelilingi matahari, planet-planet dipenganihi oleh 2 buah gaya
yang menyebabkan planet-planet tersebut selalu berada dalam otbitnya. Gaya tersebut
adalah
a.
b.
c.
d.

gaya gerak dan gravitasi
gaya gravitasi dan inersia
gaya tank menatik dan inersia
semua salah

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jelaskan perbedaan antara galaksi spiral dan galaksi elips !
Apa yang dimaksud dengan Sistem Tata Surya ?
Mengapa satelit diberi julukan si Pengikut ?
Jelaskan prinsip pembentulcan energi di matahari !
Jelaskan kegunaan matahari bagi kehidupan di bumi !
Jelaskan perbedaan-perbedaan antara planet anggota kelompok planet dalam dan
planet anggota kelompok planet luar !

7.

Jelaskan perbedaan antara batuan beku, batuan mengendap, dan batuan berubah
sifat !
Di manakah letak lapisan Ozon ? Apakah kegunaan lapisan own ini ?

8.
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5

KEHIDUPAN DI BUIVII

A. ASAL MULA KEH1DUPAN DI BUMI
Ada beberapa pendapat berupa hipotesis ataupun teori tentang asal mula kehidupan di
Bumi, diantaranya :

L Generatio Spontanea
Sebelum abad 17, orang menganggap bahwa mahluk hidup tetbentuk secara spontan
atau terbentuk dengan sendirinya. Anggapan ini disebut teori generatio spontanea.
Contoh : Ulat timbul dengan sendirinya dari bangkai tikus.
Dari gudang padi, muncul tikus.
Paham ini disebut juga abiogenesis artinya mahluk hidup dapat terbentuk dari
bukan mahluk hidup, misalnya dari lumpur akan timbul cacing. Paham ini dipelopori
oleh Aristoteles.
2. Cosmozoa
Adalah pendapat yang menyatakan bahwa mahluk hidup di bumi ini berasal dari
luar Bumi, mungkin dari planet lain. Benda hidup itu datang dalam bentuk spora yang
aktif, jatuh ke bumi lalu berkembang biak.
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3.

Omne Vivum ex Ovo
Francisco Redi (1626-1697), ahli Biologi Italia, dapat membuktikan bahwa ulat
pada bangkai tikus berasal dari telur lalat. Kemudian mengemukakan pendapat bahwa
dari telur atau omne Vivum ex Ovo.

4.

Omne Ovo ex Vivo
Lazarro Spallanzani (1729-1799), ahli biologi Italia, dapat membuktikan bahwa
mikroorganisme atau jasad renik yang mencemari kaldu dapat membusukkan kaldu.
Bila kalau dididihkan kemudian ditutup rapat-rapat, maka pembusukan tidak terjadi. Ia
menyimpulkan bahwa telur berasal dari jasad hidup, atau Omne Ovo ex Vivo.

5.

Omne Vivum ex Vivo
Louis Pasteur (1822-1895), sarjana kimia perancis, melanjutkan percoba: n
Spallanzani, yakni dengan menggunakan bethagai mikroorganisme. Ia berkesimpulan
bahwa agar timbul kehidupan barn, hams ada kehidupan sebelumnya atau Omne Vivum
ex Vivo. Teori ini disebut juga Biogenesis. Dengan teori ini maka teori Abigenesis mulai
ditinggalkan orang.

6.

Teori Uray
Harold Uray (18935, ahli kimia Amerika, mengemukana bahwa atmosf
pada mulanya karya akan gas-gas metan (CH4), amoniak (NH3), hidrogen (H2), dan
(H20). Zat-zat ini merupakan unsur penting dalam tubuh mahluk hidup.
Diduga, karena adanya energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos,
unsur-unsur itu mengadakan reaksi kimia membentuk zat-zat hidup. Zat hidup yang
mula-mula terbentuk kira-kira sama dengan virus yang kita kenal sekarang. Zat ini
setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi organisme.

7.

Teori Oparin - Haldene
Oparin, ahli Biologi Rusia (1938), dan J.B.S Haldene, ahli Biologi Inggris, secara
terpisah mengemukakan pendapat yang sama mengenai asal mula kehidupan. Secara
singkat pendapatnya adalah sebagai berikut : Jasad hidup terbentuk dari senyawa kimia
dalam laut pada saat atmosfer bumi belum mengandung oksigen bebas. Senyawa organik
ini antara lain asam amino sederhana, purine dan basa pirimidin; senyawa-senyawa
golongan gula, kemudian terbentuk pula senyawa-senyawa polipeptida, asam polinukleat
dan polisakarida. Semuanya dapat terbentuk berkat bantuan sinar Ultra violet, kilatan
listrik (petir), panas dan sinar radiasi. Jasad hidup pertama disebut protobiont, diperkirakan
hidup di dalam laut, kira-kira 10 m di bawah permukaan laut.
Melengkapi teori ini, pada tahun 1953 Stanley L. Miller, seorang murid Uray
membuat percobaan yang sangat berhasil. Percobaannya dilakukan untuk menguji
anggapan bahwa pada kondisi awal dari atmosfer bumi yang kaya akan metan, amoniak,
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hidrogen, dan air. Dengan bantuan kilatan listrik dan suhu yang cukup, dapat terbentuk
senyawa-senyawa organik, tennasuk asam amino, purin, pirimidin, gula ribosa, maupun.
2-dioksiribosa, asam nuldeat, dan nukleosida seperti ,ATP. Semua senyawa tersebut
adalah senyawa dasar dari jasad hidup.
Weisz, melanjutkan hipotesis Oparin, disertai bekal teori Uray, yang telah, diuji
kebenarannya oleh Miller (1961). Menurut Weisz penggabungan senyawa kimia itu
tents berlangsung menjadi molekul-molekul yang lebih besar dan kompleks. Salah satu
ikatan yang banyak itu berbentuk asam nuldein yang terdiri dari gula-fosfat-purinpirimidin-asam amino. Rantai ini cenderung untuk mengikat rantai-rantai dari sekitaniya,
sehingga tedadilah rantai ganda yang setangkup. Kemudian rantai yang satu melepaskan
dirt dari yang pertama alam bentuk duplikat. Mulai dari sinilah, mungkin terjadi loncatan
tingkah laku kimiawi dari sifat tak hidup ke sifat hidup. Pada saat rantai tadi mengikat
rantai yang sama, boleh kita sebut sebagai reproduksi yang pertama.

B. SEL
1. Sejarah Penemuan Sel
Sel barn dapat ditemukan setelah ditemukannya mikroskop oleh Antonie van
Leewenhoek (1632-1723). Kemudian Malppighi (1628-1694), Swammerdam (163716R0), dan Grew (1641-1713) merupakan tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan
Ja pengetahuan tentang sel dari pengamatannya pada mikroskop.
Schleiden dan Schwann pada tahun 1839 menyatakan suatu prinsip bahwa semua
benda terdiri dari bagian yang pada dasamya sama yaitu sel. Istilah "sel" itu sendiri
diperkenalkan oleh Hooke pada tahun 1665 untuk menggambarkan bagian-bagian berupa
kotak-kotak kecil yang dilihatnya melalui mikroskop pada potongan gabus. Kemudian
Schultz memberika definisi yang lebih baik mengenai sel yaitu bahwa sel adalah suatu
massa protoplasma yang mengandung nukleus.
2. Struktur Sel
Secara umum, mated hidup sel disebut protoplasma yang terdiri dari nukleus dan
sitoplasma. Sel tumbuhan biasanya mempunyai dinding sel yang terdiri dari selulosa
karbohidrat yang membungkus dan menunjang protoplasma. Sejumlah sel hewan juga
mempunyai selubung yang terdiri dari nitrogen yang disebut pellicle.
Nukleus merupakan massa yang padat dari protoplasma, terutama meunju ke pusat
sel. Nukleus terpisah dart sitoplasma oleh membrana nukleus. Nukleus berguna untuk
mengatur aktivitas sel dan berfungsi pula dalam teproduksi sel.
Pada nukleus terdapat kromosom yang merupakan pembawa informasi sifat
keturunan. Infonnasi ini terdapat dalam DNA (deoxyribonucleic acid). Pada manusia,
kromosom ini berupa benang panjang yang double helixes yang terdiri dart molekul
nukleoprotein.
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Nukleus manusia, kecuai pada spenna dan sel telur, mengandung 23 pasang
kromosom. Masing-masing pasangan tersebut terdiri dari kromosom dan homolognya.
Tiap pasangan ini berbeda satu sama lain, tergantung pada infonnasi genetik yang
dibawanya.
Sitoplasma dibatasi oleh membran plasma yang bersifat selektif penneabel. Pada
sitoplasma terdapat organoid yang merupakan struktur khusus sitoplasma, terdiri dari
plastida, central bodies, vakuola, fibril, badan golgi dan kondriosom (Gb. 5.1).
Sel mempunyai bentuk dan ukuran yang beibeda-beda karena kekhususan dari
sitoplasma, misalnya memipih pada sel epitel untuk membungkus, memanjang pada selsel syaraf untuk ikonduksi, membesar pada sel-sel telur untuk menyimpan cadangan
makanan, dan sebagainya.
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Gb. 5.1. Struktur Sel
1. Plastida 2. central body 3. chromatin 4. nucleus 5. vacuola 6. badan golgi
7. membrana inti 8. nucleous 9. membran plasma 10. dinding sel 11. sitoplasma

3. Pembelahan Sel
Ada dua macam pembelahan sel, yaitu tipe amitosis dan mitosis. Amitosis berarti suatu
proses pembelahan sel yang terjadi tanpa melalui fase-fase tertentu, sedangkan mitosis berarti
proses pembelahan sel dengan fase-fase tertentu.
a. Amitosis
Pembelahan sel tipe amitosis disebut juga pembelahan sel secara langsung karena
tidak melalui fase-fase tertentu. Proses pembelahannya adalah :
— inti membelah dua dan bergerak saling menjauhi
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gerakan saling menjauhi itu diikuti oleh dinding sel
terbentuk dua sel "anak" yang berkembang jadi dewasa dan membelah lagi dan
seterusnya.
Cara pembelahan yang sederhana ini hanya terjadi pada mahluk hidup tingkat rendah,
misalnya pada bakteri dan ganggang.
b. Mitosis
Tipe pembelahan sel ini lebih kompleks daripada amitosis. Pembelahan sel _
mencakup pembelahan nukleus dan pembelahan sistosom. Sebelum 2 sel "anak"
terbentuk, terlebih dulu terjadi perubahan-perubahan dalam nukleus sel. Perubahan itu
melalui 5 tingkatan atau fase, yaitu (gb. 52.) :
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1)

interfase
Suatu fase di mana sel dalam keadaan dewasa dan tenlapat semua kegiatan hidup,
kecuali pembelahan sel. Kromatin nampak sebagai butiran-butiran yang tersebar
dalam inti sel, sentrosom nampak di luar inti.

2)

profase
Sentrosom membelah menjadi dua dan bergerak berlawanan arab. Pasangan ini
disebut sentriole. Kromatin bergerak menjadi benang-benang yang nampak lebih
jelas dan lebih tebal, disebut kromosom. MOMS= terdiri dari dua rangkap benang
yang dinamakan kromatid. Pada sentriole tetbentuk benang-benang protoplasma
yang disebut aster.
Di dalam sitoplasma, sentriole dan sentrosom membelah dan bergerak ke kutubkutub yang berlawanan, dan serabut gelendong (spindle) yang halus terulur di
antara mereka.

3)

me t a f a s e
Membrana nukleus lenyap, gelendong meluas dari satu kutub ke kutub yang lain.
Kromosom bergerak ke ekuator gelendong. Pasangan kromosom kemudian menjadi
pendek, menempatkan diri dalam ekuator dengan sentriole sebagai kutubnya.

4)

anafase
Dimulai dengan pemisahan kromatid di sentromer. Kedua pasangan kromatid
teisebut kemudian bergerak ke ujung-ujung yang bertentangan, seolah-olah ditarik
oleh serabut gelendong kromosom.

5)

telofase
Pada fase ini masing-masing kromatid sudah benar-benar topisah dari pasangannya,
dan sel mulai membelah diri menjadi dua sel yang identik. Nukleus dan membrana
nukleus terbentuk kembali. Kromatid mengkerus menjadi butir-butir kromatin.

Sekarang sel kembali ke interfase.

Gb. 5.2. Pembelahan mitosis
a. interfase
anafase

b. profase c-d. metafase
g. telofase h. interfase

C. PERKEMBANGBIAKAN
Organisasi di alam ini melaksanakan fungsinya dengan berbagai cara, sesuai dengan
struktur dan dalam proses-proses yang menjadi ciri dari pembiakan, namun sebenamya
mempunyai dasar fungsi hidup yang sama. Pembiakan dapat berlangsung dengan dua cara
yang sangat berbeda dan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan species, yaitu pembiakan
secara aseksual dan seksual.
1. Pembiakan Aseksual

Pembiakan aseksual adalah terjadinya pembentukan individu barn dari satu induk tanpa
melalui proses penggabungan atau perpaduan antara dua sel kelamin. Kebanyakan organisme
yang berbiak secara aseksual dapat pub berbiak secara seksual.
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Tennasuk dalam perkembangbiakan aseksual adalah :
a. Pembelahan Kembar
Sel membelah membentuk dua sel anak yan mempunyai jumlah sitoplasma yang sama.
Dilakukan oleh hampir semua tumbuhan dan hewan fingkat rendah.
Contoh : Amoeba, Bakteri, ganggang.
b.

Kuncupan
Cara ini terdapat pada tumbuhan dan hewan tingkat rendah. Intl sel membelah menjadi
dua belah yang sama tetapi sitoplasmanya membelah tidak sama besar. Bagian yang
kecil disebut kuncup.

c.

Pembentukan spora
Spora adalah sel yang sangat kecil, diliputi dinding selulosa yang keras, biasanya
terlcumpul dalam stniktur pembiakan yang disebut sporangium atau kotak spora. Jika
sporangium pecah, spora-spora yang sangat kecil itu akan terbawa angin atau ke tempattempat lain tanpa mengalami kerusakan. Jika spora jatuh di tempat yang sesuai maka
akan tumbuh menjadi organisme barn.
Contoh : bakteri, cendawan, lumut dan paku-pakuan.

d.

Perkembangbiakan vegetatif
Perkembangbiakan melalui salah satu organ dari tumbuh mahluk hidup itu yang kemudian
diberi fungsi untuk reproduksi. Organ yang berfungsi reprodulcsi tersebut dapat berupa
akar, batang, daun, atau umbi. Sebagian besar tumbuh mengikuti cara ini. Keuntungan
cara perkembangbiakan vegetatif ialah akan didapat individu bare yang identik dengan
induknya.
Misal :
— Stek : memotong bagian tanaman
contoh : — tunas umbi : kentang, tales
— tunas daun : cocor bebek
— rhizoma
alang-alang
— daun
: Begonia
— mata
: anggur

Mencangkok
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Merunduk



Penyambungan atau grafiting



Okulasi.

2. Pembiakan Seksual
Cara ini berlaku untuk fumbuhan dan hewan. Individu barn dimulai dengan bersatunya
dua sel dalam suatu proses pembuahan. Selama proses berlangsung, kedua nukleus dan
sitoplasma bersatu. Dengan cara ini maka dapat dihasillcan banyak variasi dari sifat-sifat pada
individu.
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Dengan cara ini, hanya sel-sel yang khusus saja yang dapat bersatu dalam proses
pembuatan. Sel-sel ini disebut garnet (Yunani, gamos = perkawinian). Pada beberapa organisme
uniseluler, garnet berwujud seperti sel-sel lain dari speciesnya, sedangkan pada beberapa
organisme multiseluler, garnet berbeda dari sel-sel lain dalam jumlah kromosomnya. Tetapi
path umumnya, garnet tidak hanya dapat dibedakan dari sel-sel biasa, tetapi kedua sel dari
pasangan yang bergabung juga jelas berbeda.
Spenna biasanya lebih kecil ukurannya, mengandung sedikit cekali makanan cadangan
dan dapat bergerak. Garnet lain, yaitu ovum atau sel telur, umumnya lebih besar, mengandung
banyak makanan cadangan dan tidak dapat bergerak.
Sel yang dihasilkan karena penggabungan dua garnet pada proses pembuahan disebut
zigot. Pada organisme uniseluler, zigot adalah individu bath yang sempuma. Pada organisme
multiseluler, zigot hanya suatu permulaart. Dan zigot ini, individu barn berkembang melalui
pembagian-pembagian sel secara mitosis, berulang-ulang. Tetapi pada beberapa species zigot
membentuk selubung tebal yang tahan terhadap kekeringan. Dalam wujud ini zigot mungkin
tetap dolman, yaitu keadaan "tidur" untuk beberapa waktu. Dalam beberapa species lainnya,
zigot berkembang menjadi embrio tanpa masa istirahat, kemudian menjadi dewasa dengan
melalui beberapa stadium muda.
a.

Pembiakan Seksual pada Tumbuh-tumbuhan
Mat kelamin jantan disebut serbuk sari yang mengandung spermatozoon berada
benang sari dan alat kelamin betina disebut putik mengandung ovum atau sel tell... _
alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina sebenamya kebanyakan tumbuh, berad,,
dalam satu tempat yaitu bunga. Namun karena waktu masaknya tidak bersamaan maim
sulit terjadi penyerbulcan dan pembuahan sendiri. Penyerbukan pada tumbuhan dapat
berlangsung dengan bantuan angin (contoh pada padi), serangga (contoh pada bunga
yang bermadu), dan bantuan manusia (contoh pada panili).

b.

Pembiakan pada Hewan
Pada hewan pembuahan terjadi secara aktif, dikenal adanya musim atau masa kawin.
Masa kawin atau masa kelamin adalah masa tertentu yang tepat bagi hewan untuk
melaksanakan perekbangbialcan. Hewan mengenal masa birahi, baik jantan maupun
betina berperilaku yang menunjukkann bahwa sudah siap melaksanakan perkawinan.
Sebagai contoh merak jantan memperlihatkan wama bulunya wama-wari untuk menarik
perhatian betina. Ada pula hewan jantan yang mengeluarkan bau-bauan pemikat betina.

Pembuahan pada hewan dapat terjadi dua macam :
1) ekstem atau pembuahan di luar tubuh, seperti pada ikan mas dan katak, ovum
betina keluar di air barn kemudian dibuahi oleh sperma jantan.
2) intenn atau pembuahan di dalam tubuh, seperti pada ikan paus dan kebanyakan
hewan darat lain, yaitu dengan sperma dari hewan jantan untuk mebuahi ovum di
dalam tubuh betina.
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D. GEOGRAFI KEHIDUPAN
Geografi Kehidupan atau Biogeografi adalah pembagian wilayah berdasarkan kondisi
geografi yang berkaitan dengan kehidupan yang terclapat didalamnya. Jadi pembagian wilayah
di bumi yang dikaitkan dengan kehidupan tumbuhan dan hewan.
tumbuhan (vegetasi) dan hewan merupakan ekosistem skala besar yang disebut
daerah habitat atau bioma. Kondisi suatu bioma dipengaruhi oleh faktor abiotik dan
Contoh : Bioma padang pasir
faktor abiotik : pasir, batu-batuan
faktor biotik : tuna, kaktus
Pembagian wilayah berdasar letak geografi menimbulkan ildim yang beibeda-beda,
yang sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan wujud binatang di dalamnya.

1. PEMBAGIAN WILAYAH MENURUT IKLIM
a. Daerah tropik
Terletak di sepanjang katulistiwa antara 23 1/2 °LU dan 23 1/2 °LS, beriklim panas,
matahari bersinar sepanjang tahun. Perubahan suhu antara januari sampai desember
sangat sedikit, curah hujan sangat tinggi, merata sepanjang tahun antara 200-225 cm/
tahun.
Di bawah biomanya terdapat ribuan species tumbuhan yang dapat membentuk suatu
hutan tropik dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1) pohon-pohonnya besar dan tinggi, dapat mencapai 20-40 m
2) cabang pohon panjang dan banyak, membentuk naungan potion yang luas.
3) di dalam naungan potion hidup tumbuhan yang menempel (epifit) yang melakukan
adaptasi dengan lingkungan kering karena hidup dan air dan curah hujan yang
dikandung cabang atau dahan tempat menempel
4) tanah di bawah naungan, hampirtidak menerima sinar matahari yang menyebabkan
tanaman meramat, menjalar ke atas, misalnya ratan
5) di lapisan tetbawah hidup rumput dan lumut sebagi makanan hewan kecil.
Dalam hutan tropis yang lebat, hidup beraneka binatang mulai dari bakteri pembusuk
dalam yanah, burung, kern sampai harimau dan binatang besar lainnya.
Di pedalaman daerah tropik lain terdapat beberapa gurtm pasir yang kondisinya jauh
berbeda dengan hr gkungan hutan tropik. Lingkungan abiotiknya : suhu udara siang hail
sangat tinggi, f 50oC. Sedangkan pada malam had adapat mencapai OoC. Curah hujan
sangat rendah, — 25 cm/th. Kelembaban udara sangat rendah, penguapan air (evaporast)
sangat tinggi, yang secara keseluruhan berakibat pada keadaan tanahnya menjadi tandus.
Dengan kondisi bioma demikian hanya sedilcit jumlah species tanaman yang mampu
tumbuh.
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Ciri-ciri tumbuhan di daerah ini : ukuran kecil, tumbuh waktu hujan turn, berbunga dan
berbiji dalam ukuran kecil dan tahan lama, tumbuh pada musim penghujan tahun
berikutnya. Ada, tumbuhan menahun dengan ciri-ciri : daun-daunnya kecil bahkan ada
yang tidak berdaun, dilapisi zat Jilin tebal guna mengurangi penguapan, memiliki akar
panjang agar mampu menyerap air di lapisan tanah yang dalam.
Hewan yang hidup dalam bioma gunm pasir, antara lain jenis tikus, ular, kadal, semut,
dan unta.

b.

Daerah Sub-tropik
Terletak di daerah antara 23 1/2° — 661/2° LU atau LS. Iklimnya disebut iklim sedang.
Terdapat 4 musim : musim panas (summer), musim gugur (autum), musim dingin
(winter), dan musim semi (spring). Curah hujan sepanjang tahun, 75-100 cm/tahun.
Ciri-ciri biomanya : Hutannya merupakan hutan luruh. Gugumya daun merupa:,_.
persiapan untuk datangnya musim dingin, dan bersemi kembali setelah musim dingin
selesai. Pada musim dingin terdapat salju. Jumlah tumbuhan di kawasan Sub-tropik
lebih sedikit, tanamannya tinggi, jarak antar pohon tidak rapat dan hampir tidak ada
perdu di bawahnya.
Di daerah tengah benua terdapat padang rumput, karena curah hujan sedikit. Tingkat
curah hujan menyebabkan tumbuhnya bennacam-macam nunput Tanahnya banyak
mengandung humus, karena daun dan rumput cepat mati dan mebusuk pada musim
gugur.

c.

Daerah Kutub
Terletalc di daerah antara 66 1/2° — 90° LU atau LS. Pada musim panas, matahari
bersinar lebih dari 12 jam sehari. Pada musim dingin matahari kurang dari 12 jam
sehari.
Bioma yang khas di daerah beriklirn dingin adalah hutan taiga yang pohonnya terdiri
dari satu jenis species (homogen). Pohon khasnya adalah konifer. Hewan yang hidup di
kawasan taiga adalah moose, beruang hitam, ayak, dan marten. Bunmg beremigrasi di
musim gugur dan dingin.
Lebih ke utara di belahan Utara terdapat tundra. Lokasinya di sekitar kutub, iklimnya
disebut iklim kutub. Daerah tundra mendapat sedikit energi radiasi, perbedaa siang
dengan malam dalam musim panas dan dingin sangat besar. Rumput tumbuh menutupi
tanah, tumbuhan berbiji tumbuh kerdil.
Binatang khasnya adalah rendeer, musk oxen, dan beruang putih (kutub). guna melindungi
diri, jenis ayam, rubah kutub, kelinci salju berbulu wama gelap pada musim panas,
sedangkan dalam musim dingin berwama putih.
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2. PEMBAGIAN WILAYAH UNTUK BINATANG
Dunia dibagi atas 6 daerah binatang (fauna regions) :
a.

Daerah Oriental : Asia Selatan, Asia Tenggara, Indonesia bagian barat dan sebagian
sebelah utara pegunungan Himalaya. Binatangnya adalah gajah, harimau, kerbau, tapir,
kera.

b.

Daerah Australia : Indonesia bagian timur, Australia dan pulau-pulau sekelilingnya.
Binatangnya adalah kanguni, kucing, koala, tupai terbang, wombat, dan bandicot.
Daerah Palaearctic : Asia Utara dan Eropa. Binatangnya adalah reideer, beruang,
bison, kambing bertanduk besar, keledai liar, kucing kutub, hedgehog.
Daerah Ethiopean : benua Afrika. Binatangnya adalah singa, gajah, jerapah, kuda nil,
gorila.
Daerah Neotropical : Amerika Selatan. Binatangnya adalah monyet, binatang pemakan
semut, tapir, Capybara, sloth, kinkajou.
Daerah Nearctic : Amerika Utara. Binatangnya adalah bison, kijang, caribau (sejenis
kijang), kucing gunung, dan mushkok.
Adanya persamaan binatang dad satu wilayah dengan wilayah lain menunjukkan dengan
jelas bahWa pada mulanya dunia merupakan satu wilayah atau pangea. Karena adanya
pergeseran bumi, benua menjadi tezpisah-pisah.

c.
d.
e.
f.

3. INDONESIA
Secara geografis, Indonesia terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian barat yang merupakan
danglcalan, yaitu landas kontinen Sunda, yang pemah menjadi bagian daratan Asia. Hal ini
dapat dibuktikan dari adanya alur sungai di dasar laut antara Kalimantan, Sumatra, dan Jawa,
adanya species ikan yang sama, dan adanya beberapa species binatang Asia yang terdapat di
dangkalan tersebut.
Kedua, bagian timur yang merupakan dangkalan, yaitu landas kontinen Sahul, yhang
pemah menjadi bagian daratan Australia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah.
species binatang yang sama dan adanya alur dasar sungai antara Irian Jaya dan Australia.
Ketiga, di antara kedua landasan kontinen terdapat wilayah laut dalam, yang meliputi
perairan Maluku dan Sulawesi. Diantaranya yang terkenal adalah Laut Banda.
Alfred Russel Wallace (1854 — 1862) mengadakan penyelidikan di Indonesia, dan
berdasarkan kondisi geografisnya, Wallace membuat garis yang terkenal denan garis Wallace.
Garis ini untuk membedakan fauna dan floranya.
Garis yang membentang dad Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulu, memisahkan
fauna flora di Indonesia bagian barat sebagai daerah Orientalis dengan daerah timumya yang
disebut Indo-Australia.
Max Wilhelm Carl Weber mempergunakan palung Kei sebagai batas fauna flora,
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gads tersebut terkenal dengan garis Weber. Binatang yang berasal dari Asia sama dengan
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binatang yang ada di bagian barat, sedangkan yang di Australia sama dengan Indonesia
bagian timur, sejalan pula dengan adanya Landasan Kontinen Sunda dan Landasan Kontinen
Sahul. Jenis binatang di bagian barat antara lain gajah, harimau, sedangkan di bagian timur
adalah kangguru dan kus-kus.

E. EVOLUSI
Teori evolusi adalah pendapat yang mengatakan bahwa terjadi perubahan secara perlahan
dan makan waktu lama dalam kehidupan mahluk hidup. Perubahan itu tidak nampak apabila
diukur dalam tempo hanya ribuan tahun, diperlukan waktu jutaan tahun agar perubahan
bentuk nampak lebih jelas. Teori evolusi juga berpendapat bahwa organisme yang berbeda,
secara genetik saling berkaitan atau dapat pula dikatakan bahwa species organisme akan
berubah menjadi species lain.
Beberapa pandangan mengenai evolusi, diantaranya :
1.

Anaximander (611-547 SM)
Bumi pada awalnya berupa lautan, beberapa bagian kemudian membeku menjadi daratan.
Pada saat masih berupa lautan, semua kehidupan adalah aquatik. Selama masa transisi menjadi
daratan, beberapa mahluk hidup tennodifikasi sehingga dapat hidup di daratan. Masa transisi
ini, pada manusia, meliputi masa "part-fish" dan "part-human" yang disebut mermen dan
mermaid. Kemudian penampilan seperti ikan ini akan hilang pada manusia, dewasa, tetapi
pada masa embrio, bentuk seperti ikan ini ada selama beberapa periode perkembangan.
2.

Empedocles (490-430 SM)
Empedocles beranggapan bahwa dari slime tumbuh tanaman sederhana, beberapa
diantamya akan menjadi tanaman kompleks. Dan tanaman ini kemudian timbuh tunas-tunas
hewan. Empedocles juga mengatakan bahwa hanya bentuk-bentuk yang paling baik saja yang
dapat beitahan, bentuk yang kurang baik akan hilang.
3.

Aristoteles (384-322 SM)
Benda-benda hidup berkembang makin sempuma karena pengaruh kekuatan tertentu,
yakni entelechy, dan mahluk hidup di daratan berasal dari mahluk yang hidup di lautan.
4.

Epicurus (341-270 SM)
Epicurus sependapat dengan Aristoteles bahwa organisme berubah dan berkembang
makin komplek dan makin maju, tetapi tidak ada entelachy yang mengatur proses tersebut.
Yang mempengaruhi perubahan species tersebut adalah "natural law".
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5. Jean Baptise Lamarck (1744-1829)
Lamarck mengatakan bahwa ada mekanisme specifik dalam evolusi organisme, yakni
evolusi disebabkan karena adaptasi. Sifat-sifat barn tersebut didapat gas pengaruh lingkungan,
kemudian diteniskan pada keturunannya.
Contoh : Jerapah yang sekarang berleher panjang dahulu berleher pendek, untuk dapat
memperoleh makanan di bagian atas pohon, maka jerapah hams menjulurkan
lehemya, sehingga leher jerapah lambat laun menjadi panjang.
6. Charles Robert Darwin (1802-1882)
Dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859), Darwin mengemukakan teori
evolusi yang berbeda dengan Lamarck, yaitu bahwa yang menjadi dasar evolusi organik
adalah adanya seleksi alarn dan seksual.
Seleksi alam berupa "pertarungan" dalam kehidupan, yang kuat akan terus hidup.
Misalnya rusa dengan tanduk yang besar dapat mengalahkan visa bertanduk kecil dalam
penguasaan daerah yang menjadi somber makanya. Akibatnya populasi rusa bertanduk kecil
akan menurun dan akhimya habis [(arena kekurangan makanan.
Seleksi seksual wujudnya adalah bahwa yang kuat akan mengusir yang lemah sehingga
yang lemah tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan keturunannya.
Jadi secara garis besar gagasan Darwin tentang evolusi tersebut adalah :
a. species yang hidup sekarang berasal dari species yang hidup di masa lampau
b. evolusi terjadi karena seleksi adlaam dan seksual.
7. August Weisman!) (1834-1914)
Seorang pakar bangsa Jerman yang mendukung teori evolusi Darwin. Weismann
melengkapi teori evolusi Darwin dengan teori genetika modem. Menurnt Weismann evolusi
adalah masalah genetika, yakni soal keturunan yang menyangkut masalah bagaimana
mewariskan gen-gen melalui sel kelamin. Jadi evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap
faktor genetika.
8. Hugo de Vries (1848-1935)
De Vries mengemukakan bahwa evolusi hanya terjadi karena perubahan yang tiba-tiba
timbulnya (mutasi). Mutasi adalah perubahan sifat pada keturunannya. De Vries memadukan
teori gen ini dengan teori evolusi Darwin sebagai berikut
a. organisasi dengan ciri pembawaan yang barn nampak dengan segera, ciri pembawaan
yang baru ini merupakan hasil perubahan dalam gen
b. mutasi dapat membuat organisme terpengaruh atau tidak oleh lingkungan
c. sebagai hasil seleksi alam, organisme dengan mutasi yang baik kebanyalcan dapat hidup
lebih lama
d. Sejak hasil mutasi dapat diturunkan, perubahan dapat diharapkan akan berlangsung
terus dan species deengan sifat yang baru akan terus terbentuk.
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SOAL-SOAL LATIHAN
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Louis Pasteur berlcesimpulan bahwa harus ada kehidupan sebelumnya agar timbul
kehidupan bane :
a. generatio spontanea
c. omne vivum ex vivo
a. omne vivum ex ovo
d. omne ovo ex vivo
2. Ciri-ciri lingkungan daerah tropik adalah :
a. matahari bersinar sepanjang tahun
b. terdapat perubahan yang menyolok antara bulan Januari hingga Desember
c. curah hujan sangat rendah
d. kelembaban uara sangat rendah
3. Dalam bukunya "The Origin of Species by means of Natural Selection" darwin
mengemukakan gagasan tentang evolusi, diantaranya :
a. evolusi terjadi sebagai akibat adaptasi terhadap lingkungan
b. evolusi terjadi melalui seleksi alam
c. evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetilca
d. evolusi disebabkan oleh adanya mutasi gen.
4. Jerapah yang sekarang berleher panjang, dahulu berleher pendek. Menurut Lamarck
panjangnya leher jerapah disebabkan
a. adaptasi terhhdap lingkungan
c. mutasi gen
b. seleksi alam
d. penyakit.
5. Mahluk hidup berbeda dengan benda mad karena
a. mahluk hidup mempunyai komposisi kimia yang tidak tertentu
b. mahluk hidup dapat memberikan reaksi terhadap penganih luar
c. bentuk dan ukuran mahluk hidup tidak tertentu
d. semua salah.
6. Pembelahan sel secara amitosis adalah :
a. pembelahan sel melalui fase-fase tertentu
b. pembelahan sel pada organ reprodulcsi
c. pembelahan sel tanpa melalui fase-fase tertentu
d. pembelahan yang terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi.
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7. Perkembangan mahluk hidup bersel banyak dapat dilakukan secara aseksual, yaitu
a. pembelahan kembar
c. stek
b. pembuahan ekstemal
d. semua benar
8. Proses peleburan 2 sel kelamin yang mempunyai bentuk yang sama (isogamet) disebut:
a. konyugasi
c. fertilisasi
b. perkembangbiakan vegetatif
d. Mitosis
9. Nukleus dan sitoplasma dipisahkan oleh suatu membran yang disebut :
a. membrana sitoplasma
c. dinding sel
b. membrana nukleus
d. pellicle
10. Bagian sel yang paling berperan dalam mengatur aktivitas sel dan berfungsi pada dalam
mproduksi sel adalah :
a. protoplasma
c. nucleus
b. sitoplasma
d. organoid
11. Pada proses pembelahan mitosis, kromosom mulai nampak jelas pada fase :
a. interfase •
c. metafase
b.

profase

d. anafase

12. Pada pembiakan secara seksual, hanya sel-sel khsus saja yang dapat bersatu dalam
proses pembuahan, yaitu :
a. sel epitelium
c. zigot
b. garnet
d. kromosom
13. Ciri-ciri biotik di daerah tundra adalah
a.
b.
c.
d.

banyaknya pohon-pohon benikuran raksasa
hutannya terdiri dari berbagai jenis tumbuhan
tumbuhan berbiji twnbuh kerdil
semua salah

14. Gans Wallace adalah garis imajinatif yang membagi wilayah Indonesia beniasarkan :
a. wilayah waktu,
c. flora dan fauna
r'
b.
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iklim

d. curah hujan

15. Ciri-ciri hutan di daerah Sub tropik adalah :
a. hutan sangat lebat
b. di bawah naungan pohon-pohon terdapat tanaman perdu
c. jarak antara pohon tidak rapat
d. pohon-pohon berdaun kecil atau tidak berdaun
16. Mahluk hidup di bumi berasal dari luar bumi, datang dalam bentuk spora kemudian
beikembang biak. Paham ini disebut :
a. generatio spontanea
c. omne vivum ex ovo
b. cosmozoa
d. omne ovo ex vivo
17. Sel mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung pada :
a. ftmgsi sel
c. a dan b benar
b. kekhususan sitoplasma
d. a dan b salah
18. Pada pembelahan mitosis, nukleus dan membrana nukleus terbentuk kembali pada fa-se:
a. anafase
c. interface
b. telofase
d. metafase
19. Pembelahan sel pada tumbuhan dan hewan tingkat tinggi, biasanya terjadi dengan cara
mitosis, kecuali pada pembentukan
a. sel epitelium kulit
c. sel syaraf
b. sel kelamin
d. semua salah
20 Perubahan sempuma yang timbul dalam gen yang mengakibatkan perubahan ifat pada
ketunmannya, disebut :
a. evolusi
c. mutasi
b. revolusi

d. seleksi

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1.
2.
3.

Bagaimana ciri-ciri lingkungan abiotik di pedalaman daerah tropik dan apa akibatnya
terhadap kondisi biotiknya ?
Secara geografis Indonesia tettliri dari 3 bagian, Sebutkan !
Jelaskan pula bukti-bukti yang mendukung pembagian wilayah tersebut !
Apakah yang di maksud dengan pembelahan amitosis ? Apa bedanya dengan pembelahan
mitosis ?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Terangkan apa yang dimaksud dengan pembuahan ekstemal dan pembuahan internal !
Pada tumbuhan tingkat tinggi, apa yang dimaksud dengan "jantan" dan "betina" ?
Jelaskan perbedaan teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin !
Sebutkan bagian-bagian dari sel hidup ! Apakah perbedaan dan persamaan sel tumbuhan
clan sel hewan ?
Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif ? Sebutkan contoh-contohnya!
Terangkan istilah-istilah berikut ini !
a.
b.
c.
d.

protoplasma
garnet
zigot
masa kawi n

e.

mising link.

6

EKOLOGI

A. PENGERTIAN EKOLOGI
Inti pennasalahan lingkungan hidup adalah hubungan mahluk hudup, khususnya manusia,
dengan lingkungan hidupnya. ilmu tentang hubungan timbal batik mabluk hidup dengan
lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu permasalahan lingkungan hidup pada
hakekatnya adalah permasalahan ekologi.
Istilah ekologi, pertama kali digunakan oleh Arnest Haeckel, pada pertengahan tahun
1860-an, Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berani nunah, dan logos
yang berarti nunah, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ekologi dapat diartikan
sebagai ilmu tentang mahluk hidup dalam rumahnya atau dapat pula dikatakan sebagai ilmu
tentangrumahtangga mahlukhidup.

Ekologi dan ekonomi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama tnempunyai alat transaksi.
Dalam ekonomi alat transaksinya adalah uang, sedangkan dalam ekologi alat tranaksi yang
digunakan adalah mated, energi dan infonnasi. Arus infonnasi dalam suatu komunitas atau
antara beberapa komunitas mendapat perhatian utama dalam ekologi, seperti halnya anus
uang dalam ekonomi. Oleh karena itu ekologi dapat disebut sebagai ekonomi alam yang
melakukan transaksi dalam bentuk mated, energi dan infonnasi.
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Dalam ekologi dan ekonomi dikenal pula beberapa istilah yang sama, yaitu produsen,
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konsumen, sirkulasi, keseimbangan, dan sebagainya. Ekologi dan ekonomi juga menggunakan
konsep pemikiran dan model lingkaran yang sama.
Ekonomi mempelajari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya l?aik materi
maupun rohani. Ekonomi menganalisa kehidupan dengan' menggunakan konsep model
lingkaran, yang menggambarkan adanya 2 golongan, yaitu golongan produsen yang
menghasilkan barang/jasa dan golongan konsumen yang menerima barang/jasa.
Dalam menganalisa tata lingkungan, ekologi juga menggunakan konsep model lingkaran
yang dikenal dengan lingkaran energi, materi, dan infonnasi. Dalam ekologi ini juga terdapat
istilah golongan produsen dan golongan konsumen. Lingkungan dikatakan berada dalam
keseimbangan ekologis jika proses pengaliran energi dan materi tidal( terganggu.

materi +
energi +
infonnasi

Gb. 6.1 Konsep model lingkaran ekonomi (a) dan konsep model lingkaran ekologi (b)

B. CAKUPAN WILAYAH KERJA EKOLOGI
Seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun dari kelompok-kelompok
komponen yang berkaitan satu sama lain.
Masing-masing kelompok inerupakan suatu kesatuan dengan kelompok lainnya.
Beberapa pengertian yang biasanya tercakup dalam wilayah kerja ekologi adalah :
1. Individu

71

Individu adalah suatu satuan struktur yang membangun suatu kehidupan dalam bentulc
mahluk. Jika kita melayangkan pandangan ke sebuah kebun, maka kita mungkin akan
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menemukan beberapa tumbuhan, misalnya pohon jambu, pohon 'pisang, pohon manga, dan
sebagainya. Setiap pohon disebut individu. Dengan demikian kita katakan ; individu pisang,
individu jambu, dan seterusnya.
2. Populasi
Populasi adalah kumpulan individu dari jenis yang sama dan berada di suatu tempat dan
waktu tertentu. Batasan ini mempermudah penyebutan kelompokan Banteng (Bos sundaicus)
di suatu pulau misalnya, dengan kelompokan banteng di pulau lain, maka dapat kita katakan
populasi banteng di pulau X dan populasi banteng di pulau Y.

Kepadatan populasi di suatu daerah yang meningkat sedemikian rupa sehingga kebutuhan
populasi akan bahan makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lain menjadi di luar kemampuan
alam lingkungan untuk menyediakannya, timbullah persaingan atau kompetisi. Persaingan !:
dapat menimbulkan 2 akibat, yaitu :
a. dalam jangka waktu yang singkat menimbulkan akibat ekologi berupa kelahiran,
kelangsungan hidup, dan pertumbuhan populasi menjadi tertekan serta perpindahat
(emigrasi) populasi yang meningkat
b. dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan akibat evolusi.
3. Komunitas
Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi satu sama lain,
yang hidup di suatu tempat yang bersama.
4. Ekosistem

Ekosistem adalah tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas Pada ekosistem
terdapat hubungan timbal balik antara organisme yang hidup dan lingkungan abiotiknya,
yang membentuk suatu sistem yang dapat diketahui aliran energi dan siklus materinya.
Ekosistem dapat berupa sistem apa saja, asallcan didalam sistem tersebut ada interaksi
antara organisme yang hidup dan lingkungan abiotiknya. Misalnya ekosistem laut, pantai,
hutan, padang rumput, serta beberapa ekosistem buatan manusia, misalnya sawah.
Dilihat dari unsur-unsur penyusunnya, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi
empat macam, yaitu :
a. Bahan talc hidup atau abiotik, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri otos tanah,
air, udara, sinar matahari yang merupakan medium bagi berlangsungnya kehidupan.
b. Produsen yaitu organisme autotmfik (organisme yang dapat mensintesa makanannya
sendiri atau dapat menyediakan makanannya sendiri)
c. Konsumen yaitu organisme heterotrofik (organisme yang hanya dapat memanfaatkan
bahan makanan yang disediakan oleh organisme lain)
d. Pengurai, perombak atau dekomposer, yaitu organisme heterotrofik yang menguraikan
bahan organik yang berasal dari organisme. mati.
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Konsumen I
herbivore

Konsumen II
kamivora
kecil

Konsumen III
kamivora
besar

Pembusukan oleh mikroba
tanah menjadi humus

Bahan mineral
siap diserap
tumbuhan

IL

Mineralisasi oleh milczoba
tanah menjadi bahan
mineral

> siklus mineral
> aliran energi
Gb. 62 Model sederhana perpindahan energi dan materi dalam ekosistem.

5. Biosfer
Biosfer adalah tingkat organisasi biologi terbesar yang mencakup semua kehidupan di
bumi dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan.
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C. MANUSIA DALAM LINGKUNGANNYA
Lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, artinya
lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh benda hidup tetapi juga oleh hal-hal
yang bersifat tidak hidup disamping kebudayaan dan perilakunya.
Manusia hams berjuang menakluklcan alam dan isinya agar dapat hidup, namun perilaku
manusia pula yang menyebabkan terjadinya perubahan tatanan lingkungan.
1. Macam Sumber Daya Alam
Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui
(renewable resources) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable
resources).
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan dan
sumber alam biotik lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya
minyak bumi, barang tambang dan mineral lainnya.
2. Konservasi Sumber Daya Alam
Manusia mempergtinalcan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun
yang tidak dapat diperbaharui, untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Keperluan akan
sumber daya alam ini meningkat terus karena dua faktor utama :
a. pertumbuhan penduduk yang pesat
b. perkembangan peradaban manusia yang memerlukan sumber daya alam lebih banyak
lagi.
Akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dalam arti tidak
memperhitungkan faktor lingkungan, timbul masalah besar bagi manusia sendiri, misalnya
erosi, banjir, polusi, dan punahnya species hewan dan tumbuhan tertentu dan permukaan
bumi. Bila peristiwa ini berlangsung terus dikhawatirican manusia akan menghabiskan sumber
daya alam.
Untuk itu perlu ada usaha agar sumber daya alam tersedia sebanyak mungkin, dan usaha
ini dikenal sebagai usaha konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan meliputi : konservasi
air, tanah, hutan, mineral, dan margasatwa.
3. Pertambahan Penduduk dan Sumber Daya Alam
Penduduk Bumi pada tahun 1975 diperkirakan berjumlah 3.967 juga jiwa, dan pada
tahun 200 mendatang diperkirakan akan mencapai 6.253 juta jiwa. Pertambahan penduduk
ini diduga disebabkan oleh :
a. Pertambaan jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar daripada jumlah kematian
(mortalitas)
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b. Penunman angka kematian.
Pertambahan penduduk yang sangat pesat sudah dapat dipastikan akan meningkatkan
keperluan somber daya alam bagi manusia. Sampai saat ini telah banyak ditemukan sumber
daya alam dan bahan taabang lainnya di seluruh bagian dunia. Tetapi tidak semua negara
memiliki kekayaan sumber daya alam yang sama. Hal ini disebabkan antaa lain karena tidak
meratanya penyebaran sumber daya alam di Bumi. Di samping itu, jumlah penduduk suatu
negara dan kemampuan teknologi yang dimilikinya turut mempengaruhi kemakmuran suatu
negar. Cepat atau lambat, habisnya somber daya alam akan tergantung pada jumlah pemakainya,
yaitu penduduk Bumi.
4. Pencemaran Lingkungan
Saat ini manusia telah menikmati sumbangan teknologi yang telah bethasil menunjang
kehidupannya, tetapi manusia juga hams menghadapi akibat negatifnya. Akibat negatif
teknologi tersebut bersama dengan adanya peledakan penduduk telah menimbulkan krisis
lingkungan pada manusia.
Akibat dari krisis lingkungan diantaranya tampak jelas pada kesehatan manusia. Penyebab
polusi (polutan) masuk kedalam tubuh melalui udara yang dihirup, melalui makanan yang
kita makan sehari-hari dan melalui suara yang kita dengar. Semua polusi tersebut jelas
bemengaruh langsung kepada manusia.
Polutan dapat digolongkan kedalam dua macam, yaitu yang bersifat kuantitatif (quan')llutant) dan yang bersifat kualitatif (qualitative pollutant).
rolutan yang bersifat kuantitatif adalah substansi yang secara alamiah temlapat di alam
lingkungan, tetapi jumlahnya meningkat karena adanya kegiatan manusia. Contohnya adalah
berbagi unsur yang ada di alam, seperti karbon, nitrogen, dan fasfor dalam siklus yang
berlangsung terus-menerus. Karena kegiatan manusia, unsur tersebut menjadi bertambah
sehingga kemungkinan besar siklusnya pun akan terganggu.
Polutan yang bersifat kulitatif adalah sintesis yang dihasilkan oleh adalan kegiatan hidup
manusia. Contohnya adalah substansi sintesis buatan manusia, seperti pestisida, detergen, clan
lain-lain yang masuk kedalam lingkungan hidup manusia.
a. Polusi Udara
Polusi udara mempunyai sumber yang beraneka ragam. Dad pembakam bahan
bakar kendaraan bermotor dilduarkan polutan yang berbentuk gas, yaitu karbon monoksida
(CO), Nitrogen oksidan, Belerang oksida, hidrokathon dan partikel padat.
Karbon monoksida dapat menyebabkan hemoglobin terganggu. Fungsi hemoglobin
pada butir darah merah untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya keselunih tubuh
terganggu karena terikatnya CO pada hemoglobin. Akibatnya tubuh kekurangan oksigen.
Belerang oksida banyak menimbulkan penyakit pada saluran pemapasan, seperti
asma, beronchitis yang sering diikuti dengan emphysema dan menyempitnya cabangcabang bronlchioli yang akan mengurangi laju pertukaran gas CO2 dan 02.
7?

b.

Polusi air dan tanah

Polusi air di dalam tanah karena polutan tertentu dapat membinasakan
mikrooganisme yang tenlapat pada tanah dan perairan yang sebenamya mempunyai
peranan yang sangat penting dalam sildus materi pada suatu ekosistem.
Peningkatan produksi pertanian untuk mengimbangi kebutuhan penduduk yang
meningkat, juga menghasilkan lebih banyak lagi polutan, sepefti pestisida, herbisida,
dan nitrat. Polutan tersebut tidak hanya mencemari sungai, danau dan sepanjang pantai
saja, tetapi juga masuk kedalam air tanah.
c.

Polusi suara
Kebisingan yang bedangsung sehari-hari, dengan berkembangnya teknologi dan
pertumbuhan penduduk yang pesat, diperkirakan akan meningkat dua kali lipat
waktu 20 tahun yang akan datang. Kuat lemahnya suara dapat diukur dengan satuan
decibel (db). Percakapan biasana berkekuatan 60 db, bila meningkat menjadi keributan
kekuatannya menjadi 80 db. Kereta api sebesar 95 db, sedangkan petir atau halilintar
adalah 120 db.
Akibat yang dapat timbul timbul karena pengaruh suara dengan kekuatan tinggi
adalah hilangnya daya dengan secara pemianen. Suara dengan kekuatan 90 db dapat
belpengamh terhadap saraf otonom (saraf tidak sadar) dengan gejala perubahan tekanan
darah, denyut nadi, kontraksi perut dan usus, sakit perut dan lain-lain.
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SOAL-SOAL LAITHAN
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Populasi adalah
a. Kumpulan individu suatu jenis mahluk hidup yang sama
b. Kumpulan berbagai jenis individu mahluk hidup
c. Kumpulan beberapa jenis individu di suatu daerah
d. Kumpulan individu di eberapa tempat
2. Persaingan atau kompetisi dalam suatu populasi disebabkan oleh
a. adanya individu anggota populasi yang lebih kuat dibanding anggota populasi
yang lain
b. melimpahnya somber daya alam
c. kepadatan populasi meningkat sedangkan persediaan pangan terbatas
d. adanya emigrasi populasi dari daerah lain
3. Akibat ekologi adanya persaingan atau kompetisi dapat berupa
a. kelahiran meningkat
b. pertumbuhan populasi meningkat
c. emigrasi (perpindahan) populasi meningkat
d. semua salah
Beberapa populasi yang hidup bersama dalam satu daerah membentuk
a. ekosistem
c. komunitas
b. biosfer

d. ekdlogi

5. Berikut ini merupakan pemyataan yang benar tentang ekosistem, kecuali
a.
b.
c.
d.
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Makin besar keanekaragaman mahluk hidup pada suatu ekosistem, makin besar
stabilitasnya
Di dalam ekosistem terdapat aliran energi dan siklus materi
Ekosistem tidak dapat diciptakan dan dimusnakah
Ditinjau dari fungsinya, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi autotrofik
dan heterotrofik

6. Laju kematian suatu penduduk berkaitan dengan masalah ...
a. keamanan dan kemakmuran
c. semua salah
b. kemakmuran dan kesehatan
d. semua benar
7. Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia
a. jumlahnya yang sangat besar
b. tingkat pertambahannya cepat
c. penyebaran yang tidak merata
d. semua benar
8. Sumber daya alam biotik tennasuk dalam ...
a. sumber daya alam yang dapat diperbaharui
b. somber daya alam yang tidak dapat diperbaharui
c. sumber daya alam yang terbatas
d. semua salah
9. Bertambahnya unsur karbon di dal= lingkungan tennasuk dalam
a. quantitative pollutant
c. polusi air
b. qualitative pollutant
d. polusi tanah
10. Bakteri, jamur dan ganggang dalam ekosistem temiasuk dalam komponen ...
a. produsen
c. pengurai
b. konsumen
d. abiotik

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !
1. Apakah yang dimaksud dengan ekologi ? Adakah persamaannya dengan ekonomi ?
2. Jelaskan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya persaingan atau kompetisi!

3. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran linglcungan ?
4. Apakah yang dimaksud dengan istilah berikut ini
a. individu
c. quantitative pollutant
b. komunitas
d. qualiative pollutant
5. Jelaskan apa saja akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya polusi tanah, polusi air,
dan poulusi udara !
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7

TABEL PERIODIK UNSUR
DAN PERSAMAAN KIMIA

A. PERKEMBANGAN TABEL PERIODIK
Mencaxi keteraturan adalah salah satu aspek texpenting dalam kegiatan ilmu. BOYLE
sebagai pelopor ilmu kimia modem adalah orang pertama yang memberikan definisi bahwa
unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi dua zat atau lebih dengan
cam kimia. Sejak itu orang dapat menyimpullcan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang
dan ada kemiripan diantara sifat unsur-unsur itu. Akhimya ditemukan bahwa kemiripan
ini muncul secara. teratur dan secara periodik jika unsur-unsur ini diatur menurut bobot
atom. Keteraturan ini, pada tahun 1869, dikenal sebagai keperiodikan yang dinyatakan
dalam suatu daftar sebagai susunan berkala atau sistem periodik.
Perkembangan sistem periodik dimulai pada akhir abad 18 dan pennulaan abad 19.

1. Lavoiser (1769)
Setelah BOYLE memberikan penjelasan tentang konsep unsur, LAVOLSIER pada tahun
1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur.
Lavoisier membagi unsur-unsur dalam logam dan non logam. Pada waktu itu barn
dikenal kurang lebih 21 unsur.
Setelah ditemukan unsur-unsur lain lebih banyak tidak mungkin bagi Lavoisier untuk
mengelompokkan unsur-unsur itu lebih lanjut.
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2. Dalton
Pada permulaan abad 19 setelah teori atom Dalton disebar luaskan, orang berusaha
mengklasifikasikan unsur secara langsung atau tidak langsung berdasarkan teori ini.
Meskipun teori atom Dalton tidak mengandung hal-hal yang menyangkut pengklasifikasian
unsur, tetapi teori ini telah mendorong orang untuk mencari hubungan antara sifat-sifat unsur
dengan atom. Pada waktu itu bobot atom merupakan sifat yang dapat dipakai untuk
membedakan atom suatu unsur dengan atom unsur yang lain.

3. Johann W. Dobereiner (1817)
Adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan bobot
atomnya. Pada tahun 1817 ia mengamati beberapa kelompok 3 unsur yang mempunyai
kemiripan sifat yang disebut dengan triade. Salah satu kelompok 3 unsur itu adalah klor,
brom dan yod. Dobereiner menemukan bahwa bobot atom brom 80, merupakan rata-rata
dan bobot atom klor 35 dan bobot atom yod 127.

4. J. A. K. Newland (1863-1865)
NEWLAND menyusun unsur-unsur yang telah dikena pada waktu itu menurut ke
bobot atomnya. Ditemukan pengulangan sifat pada setiap unsur kedelapan. Oleh lcarena
unsur pertama, unsur kedelapan,unsur kelimabelas dan seterusnya merupakan awalan suatu
kelompok seperti "oktaf dalam nada musik". Oleh karena itu keteraturan ini dikenal dengan
hukum oktaf.

5. Begeyer De Chancourtois (1863)
Ia adalah orang pertama yang menyusun unsur secara periodik. Ia menunjukkan fakta
bahwa jika unsur-unsur disusun menurut penurunan bobot atom, diperoleh secara periodik
unsur yang sifatnya mirip. Ia mengelompokkan unsur-unsur dengan membuat kurva pada
pennukaan badan silinder yang disebut dengan "telluric screw".

6. Lothar Meyer (1869)
Meyer menemukan hubungan yang lebih jelas antara sifat unsur dan bobot atom. Meyer
mengukur volume atom setiap unsur dalam keadaan padat. Volume atom setiap unsur adalah
bobot atom unsur dibagi dengan kerapatannya.

7. Dimitri Mendeleev (1869)
Jika Meyer menyusun daftar unsur berdasarkan sifat fisika, Mendeleev lebih menemukan
sifat kimia unsur-unsur.
Salah satu kefebihan Mendeleev, ia telah memperhitungkan unsur-unsur yang belum
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ditemukan. Mendeleev kemudian mengemukakan tentang adanya hubungan antara sifat-sifat
dengan bobot atom unsur-unsur. Ia kemudian menyusun daftar unsur berdasarkan kenaikan
bobot atom dan unsur-unsur dengan sifat-sifat hampir sama tlitempatkan dalam satu
golongan.
Ia mengamati adanya beberapa sifat yang berkala dan kemudian mengemukakan hukum
berkala, yang menyatakan bahwa sifat unsur-unsur merupakan fungsi berkala dari bobot
atom. Daftar ini dikenal dengan DAFTAR PERIODIK MENDELEEV.
Pada daftar ini ditemukan dua penyimpangan yaitu, pada unsur telurium dengan yod, dan
kalium dengan argon yang penempatannya tidak sesuai dengan kenaikkan bobot atom.
Moseley mempethaiki susunan daftar ini, yaitu urutan unsur-unsur dalam sistem periodik
adalah berdasarkan nomor atom.

B. SISTEM PERIODIK PANJANG
Sistem periodik yang dipakai sekarang adalah sistem periodik bentuk panjang yang
disusun berdasarkan kenaikan nomor atom unsur, serta mengikuti aturan Aufbau dan aturan
Hund.
Unsur-unsur dalam sistem periodik dapat dikelompokan dalam perioda dan golongan.
Pengelompokan secara horisontal disebut dengan perioda yang terdiri dari 7 perioda, sedangkan
pengelompokan secara vertikal disebut golongan yang terdiri atas 2 golongan yaitu A dan B.
Unsur-unsur golongan A disebut unsur-unsur representatif (unsur-unsur utama) yang
terdiri dari 8 golongan yaitu golongan IA - VIIIA. Unsur-unsur golongan B disebut unsurunsur transisi yang terdiri dari 8 golongan yaitu golongan IB - VIIIB.
Golongan A mempunyai konfigurasi elektron terluar ns1-2 np°4, yang berarti :

pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar


n menunjukkan periode



jumlah elektron pada kulit terluar menunjukkan golongan.

Contoh Soal 1.
„Na = 1s2 2s2 2p6 3s'
tennasuk golongan IA, periode 3.
Golongan B mempunyai konfigurasi terluar (n-Ddl-m ns1-2 yang berarti :
— pangkat merupakan jumlah elektron pada kulit terluar

n menunjukkan periode

Catatan :


jika jumlah elektron = 8 - lo, maka unsur termasuk golongan VIII(B).



jika jumlah elektron = 11, maka unsur tennasuk golongan IB
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jika jumlah elektron = 12, maka unsur tennasuk golongan IIB untuk jumlah elektron
lainnya sama dengan penentuan golongan A.
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Contoh Soal 2.
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25Mn = 1s 25 sp 3s 3p 4s 3d
termasuk golongan VII B, periode 4
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termasuk golongan I B, periode 4
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Golongan IA s/d VIVA disebut gokongan utama
Golongan D1 s/d VIIBdan VIII disebut goloagan transisl

Gambar 1. Sistem Periodik Unsur
Berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka unsur-unsur dalam susunan berkala dapat
dikelompokkan atas unsur-unsur :
Blok s : Yaitu unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital s. Dalam susunan
berkala unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital s adalah unsur-unsut
golongan IA dan IIA.
80

Blok p : Yaitu unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital p. Dalam susunan
berkala unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital p adalah unsur-unsur
golongan IIIA sampai dengan golongan VIIIA. .
Blok d : Yaitu unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital d. Dalam susunan
berkala unusr-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital d adalah unsur-unsur
golongan transisi LB sampai dengan VIM ditambah golongan VIII.
Blok f : Yaitu unsur-unsur yang elektron terluamya mengisi orbital f. Unsur-unsur blok f
ini meliputi unsur-unsur lantanida dan aktinida.

C. SWAT PERIODIK UNSUR
1. Sifat Logam
Unsur-unsur dapat dibagi menjadi :
— logam yaitu : zat yang dapat menghantarkan listrik dan panas
— bukan logam yaitu : zat yang tidak menghantarkan listrik
— semi logam (metaloid) yaitu : zat yang bersifat logam sekaligus bukan logam.
Dalam satu golongan makin ke atas letak suatu unsur sifat logam makin berkurang. Dan
dalam satu perioda makin ke kanan letak suatu unsur sifat logam kian bericurang.
2. Jari jari Atom
Dalam satu periode makin ke kanan letak suatu unsur, jari-jari atom semakin kecil. hal
ini disebabkan jumlah proton dalam inti dan jumlah elektron dalam orbital bertambah, sehingga
tarikan elektrostatik antara partikel yang beilawanan muatan bertambah. Elektron yang berada
pada lculit terluar akan ditarik ke inti sehingga ukuran atom bertambah kecil.
nalam satu golongan makin ke bawah letak suatu, jari-jari atom semakin besar. Ini
disebabkan beitambahnya kulit elektron sesuai dengan beitambahnya bilangan kuantum utama.
-

3. Jari jari Ion
Suatu atom yang melepaskan elektron jari-jari ionnya lebih kecil dibanding dengan jarijari atom netralnya. Ini disebabkan tarikan inti yang lebih 'mat dibandinglcan tarikan inti pada
atom netral. Sebaliknya, apabila suatu atom menangkap elektmn, maim jari-jari ionnya lebilt
besar dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya.
-

4. Energi Ionisasi (Potensial Ionisasi)
Energi ionisasi ridalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu
atom yang berdiri sendiri.
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Dalam satu golongan, energi ionisasi semakin berkurang jika nomor atom bertambah. Ini
disebabkan karena makin bertambahnya kulit elektron, maka elektron pada kulit terluar tiErada
semakin jauh dari inti. Ini menyebabkan gaya tarikan ke inti semakin kecil dan elektron
dengan mudah dapat dilepaskan.
Dalam satu periode, pada umumnya energi ionisasi cenderung bertambah dari kiri ke
Icarian.

5. Afinitas Elektron
Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan jika atom dalam bentuk gas menerima
elektron dengan membentuk ion negatif.
Dalam satu golongan makin ke bawah letak suatu unsur afinitas elektron makin berkurang.
Dalam satu periode makin ke kanan letak suatu unsur afinitas elektron makin bertambah.
Ini disebabkan makin kecil jari-jari atom, afinitas elektron makin besar.

6. Keelektronegatifan
Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Ini bericaitan
dengan energi ionisasi dan afinitas elektron.
Sifat Iceelektronegatifan sama dengan energi ionisasi dan finitas elektron, yaitu makin
kecil jari-jari atom maka harga keelektronegatifan makin besar.

7. Sifat - sifat Magnetik
Suatu atom menunjukkan sifat-sifat magnetik jika ditempatkan dalam medan magnetik.
Atom dapat dikelompokkan dalam dua golongan berdasarkan sifat magnetiknya. Suatu atom
dikatakan memiliki gejala diamagnetisme jika interaksi elektron yang berpasangan dengan
medan magnetik akan tolak menolak. Sifat diamagnetik ini dapat dikalahkan oleh sifat
paramagnetik, yaitu gejala yang disebabkan apabila suatu atom mempunyai elektron yang
tidak berpasangan. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan makin kuat gaya tank
medan magnetnya.

D. CARA MENENTUKAN KOEFISIEN REAKSI
Persamaan kimia adalah lambang-lambang yang menyatakan suatu reaksi kimia.
Sedangkan yang dimaksud Reaksi kimia adalah suatu proses dimana zat-zat barn yaitu hasil
reaksi, terbentuk dari beberapa zat aslinya yang disebut pereaksi.
Biasanya suatu reaksi kimia disertai oleh kejadian-kejadian fisika seperti perubahan
wama, pembentukan endapan, atau timbulnya gas.
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Suatu persamaan reaksi kimia
aA+bB—> cC+dD
a, b, c, d adalah koefisien reaksi atau perbandingan bilangan zat dalam reaksi.
Bilangan tersebut biasanya bulat dan menyatakan jumlah mol



Jadi perbandingan mol-mol zat dalam persamaan reaksi berbanding lurus dengan
koefisiennya
Jika bilangan salah satu zat diketahui, maka bilangan zat-zat lainnya dalam persamaan
reaksi dapat ditentukan.
Contoh menentukan koefisien reaksi (reaksi setimbang)

,:ontoh Soal 4.
l(p) + C12 (g)

A

No + 3 C12 (g)
2 Al() + C12 40

> AlC13 (belum setimbang)
> 2 A1C13 (belum setimbang)
> 2 A1C13 (reaksi setimbang)

Contoh Soal 5.
C2H6 + 02 __________ > CO2 (g) + H2O (belum setimbang)
mulai dengan atom C, pereaksi di kiri dan hasil reaksi di kanan jumlah atom haws sama,
2 atom C di kiri berarti koefisien 2 harus di depan CO2
C2H6 + 02 —> 2 CO2 (g) + H2O (belum setimbang)
kemudian atom H, 6 atom H pada C2H6 maka koefisien H2O haws 3
C2H6 + 02 —> 2 CO2 (g) + 3 H2O (belum setimbang)
jumlah atom 0 sebelah kanan 7, berarti sebelah kiri ada 7/2 02
C2H6 + 7/2 02 —> 2 CO2 (g) + 3 H2O (belum setimbang)
Reaksi ini sudah setimbang, tetapi koefisien masih ada yang berbentuk pecahan, untuk
menghilangkan koefisien pecahan harus dikalikan 2
2 C2H6 + 7 02 , —> 2 CO2 (si + 3 H2O (behun setimbang)
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Contoh Soal 6.
KNO3 + H2SO4

> K2SO4 + HNO3

mulai atom K dengan 2 atom di sebelah Icarian, mak& koefisien KNO3 hams 2
2 KNO3 + H2SO4 —> K2SO4 + HNO3
2 KNO3 berarti 2 atom NO3 di sebelah Idri, HNO3 harus mempunyai koefisien 2 2
KNO3 + H2SO4 —> K2SO4 + 2 HNO3 (setimbang)

E. MACAM REAKSI
Dengan mengetahui beberapa sifat jenis reaksi, kita dapat menerangkan reaksi-reaksi
kimia lebih mudah.
Persamaan reaksi dapat ditulis apabila sudah diketahui minus molekul zat-zat pereaksi
dan hash reaksi.
Secara umum dikenal 5 macam reaksi yaitu:
1. Reaksi Kombinasi
2. Reaksi Penguraian
3. Reaksi PerWkaran
4. Reaksi Pertukaran Berganda
5. Reaksi Netralisasi
L Reaksi Kombinasi
Reaksi kombinasi adalah reaksi dua atau lebih zat (baik unsur atau senyawa) yang
berealcsi membentuk satu hasil reaksi.
Beberapa jenis reaksi kombinasi adalah sebagai berikut:
a.

Logam + bukan logam —> settyawa bitter
contoh : 4 Al (p) + 3 02 (g) —> 2 A1203 (p)

b. Bukan logam + Oksigen —> Oksida bukan logam,
contoh : 2 C (p) + 02 40 secWdt —> 2 CO (s) 2
C(p) + 02 (I) banyak —> 2 CO, to
c.

Oksida logam + air —> hitiroksida logam (basa)
contoh : CaO,)( + H2O —> Ca(OH)2 gal

83

d.

Oksida bukanlogam +air —> asam oksi
contoh : SO3 + H2O —> H2SO4

e.

Oksida bukan logam + Oksida logam —> garain
contoh :CaO(p)+ SO2(g)

>CaSO3_____________________(p)

Oksida logam adalah anhidrida basa
Oksida bukan logam .adalah anhidrida asam

2. Reaksi Penguraian
Reaksi penguraian adalah suatu bentuk 2 atau lebih zat barn, yang hasilnya bisa unsur
atau senyawa. Kadang-kadang untuk penguraian diperlukan pemanasan.
Umumnya merupakan realcsi khusus.

a. HIDRAT
dipanaskan terurai menghasilkan air dan garam anhidrat
contoh : BaCl2. 21120 —> BaC12(p) + 2 112 op
b. KLORAT
dipanaskan terurai membentuk klorida dan gas oksigen
contoh : 2 KC103 —> 2 KC1 (p) + 3 02 (p)
c. BEBERAPA OKSIDA LOGAM
terurai bila dipanaskan membentuk logam bebas dan gas oksigen
contoh :.2 HgO(p) ____________ > 2 Hg (c) + 02 (a)
d. BEBERAPA KARBONAT
bila dipanaskan terurai membentuk oksida dan karbondioksida
contoh : CaCO3 (p) _______> Ca0(p) + CO2(p)
e. BIKARBONAT kebanyakan bila dipanaskan membentuk suatu oksida,
air dan karbondioksida
contoh: Ca (HCO3)2 (p)

> Ca0(p) + + 2 CO2 (g) + H2O (g)

Karbonat golongan IA dipanaskan menghasilkan karbonat, karbondioksida dan air
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f. AIR
akan terurai menjadi gas Hidrogen dan gas Oksigen bila langsung dialiri listiik
arcs listrik
2 H20 (c) ________________ > 2 H24) + 02.4)
langsung

3. Reaksi Pertukaran
Kebanyakan dari jells reaksi salah satu pereaksinya adalah logam yang akan menggantikan
ion logam lain dari lamtan
Logan] yang menggantikan harus lebih aktif dad logam yang digantikan.
Deret keaktifan logam disebut deret volta
Li K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Cd Ni Sn Pb (H) Au
Sunman ini makin kekanan reaksinya kurang aktif.
Logam yang terletak di sebelah kiri H dapat bemaksi dengan asam kuat encer menghasilkan
gas Hidnagen
Contoh :
1) Fe (p) + CuS0400

>FeSO4(.1)+Cu(p)

2) Cu (p) + FeSO4(m) —XX—>
3) Zn (0+ 2 Ha ( .0

___________ >Zna2ori) + H2(g)

Reaksi pertukaran dapat terjadi juga pada deret bukan logam, misalnya deret halogen
F CI Br I
contoh :
1) CL2 (s) + 2 Na Br (.0
2) 12(p) + 2 NaBr

> 2 NaC1 (.0 + Br, (e)
—XX—>

4. Reaksi Pertukaran Rangkap
Reaksi pertukaran rangkap adalah suatu reaksi dimana terjadi pertukaran antara dua
pereaksi
Contoh :
AgNO3 + NaCl(m) _____________ >AgC1(p)+NaNO3(aq)
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No; dan C1 ditukar tempatnya sehingga NO3 bergabung dengan Na+ dan a bergabung
dengan Ag+ membentuk Aga yang tidak larut.
5. Reaksi Netralisasi
Reaksi netralisasi terjadi pada suatu asam atau oksida asam bereaksi dengan basa atau
oksida basa membentuk garam dan air
•
•
Bila tidak terbentuk air maka reaksinya antara oksida asam dan oksida basa (=reaksi
penggabungan)
Macam zeaksi netralisasi :
a. ASAM + BASA —> GARAM + AIR
Contoh :

Ha (.4) + NaOH

> NaC1 0,0 + H20 04)

b. OKSIDA LOGAM + ASAM —> GARAM + AIR
Contoh :
CaO(p)+2HO04)

> 1120 + CaC1200

c. OKSIDA BUKAN LOGAM + BASA —> GARAM + AIR
Contoh :
S02(s) + 2 NaOH (.0

> Na2S0300 + 1120 w

d. OKSIDA ASAM + OKSIDA BASA —> GARAM
Contoh :
MgO (p) + SO3

> MgSO4 (p)

e. AMONIA + ASAM —> GARAM AMONIA
contoh :
N14300+HC104)
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>1•1114C1(p)

SOAL-SOAL LATIHAN
A. Pilih satu jawaban yang paling tepat
1. Orang pertama yang membagi unsur-unsur ke dalam kelompok logam dan non logam
adalah.............
a. Lavoisier
c. Dobereiner
b. Dalton
d. Newland
2. Pada pennulaan abad ke 19 yang dipakai untuk membedakan atom suatu unsur dengan
atom unsur lain adalah ..........
a. nomor atom
c. massa atom
b. sifat atom
d. semua benar
3. Elektmnegativitas suatu atom sifat yang menyatakan :
a. besamya energi yang diperlukan apabila atom melepaskan elektmn
b. besamya energi yang dilepaskan apabila atom menangkap elektmn
c. kecenderungan suatu atom untuk melepaskan sebuah elektron membentuk ion negatif
d. lcecenderungan atom untuk menarik elektron.
4. Sistem periodik modem dapat dihubungkan dengan
a. massa atom
c. sifat fisika unsur
b. sifat kimia unsur
d. nomor atom
5. Jika suatu atom melepaskan elektmn maka dibandingkan atom netral jari-jari ionnya :
a.
b.

lebih kecil
sama saja

c. lebih besar
d. semua salah

6. Unsur bukan logam akan menarik elektmn, maka bersifat
a. elektropositif
c. elektronegatif
b. dapat membentuk ion positif
d. tidak dapat membentuk ion negatif.
B. Jawab dengan singkat & jelas !
1.

Sistem Periodik modem disusun berdasarkan

2.

Apakah perbedaan afmitas elektron dan energi ionisasi ?
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3. a. Unsur-unsur pada golongan A disebut
b. Unsur-unsur pada golongan- B disebut
4. Bedakan antara sifat paramagnetik dengan sifat diamagnetik ?
5. Tentukan koefisien reaksi a, b, c, d, pada reaksi berikut :
a. a C3 H8 (g) + b 02 (g) —> C CO2 (g) + d H2O (g)
b. a Al + b Cti SO4 —> c Al2 (SO4)3 + d Cu
Selesaikan maksi berikut dan buatlah setimbang
a. Kalsium klorida + (NH4)2 CO3 —>
b. Pb J,)+ HC1(as) —>
c. CaCO 3(p) HCI (ag) —>
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DAMPAK PERKEMBANGAN IPA
DAN TEKNOLOGI TERHADAP
KEHIDUAN MANUSIA
A. IPTEK DAN PERKEMBANGANNYA
Menurut Adolf Portman, secara biologis manusia dipandang sebagai premature, karena
manusia tidak memiliki daya penyesuaian terhadap lingkungan secara alami. Pada saat manusia
bane lahir, tanpa perlindungan orang tua atau lingkungannya, manusia tidak dapat bertahan
hidup. Tetapi kekurangan ini diganti dengan kemampuan manusia untuk menciptakan suatu
lingkungan tiruan yang bentuknya beraneka ragam. Dalam hal ini manusia dibekali teknik
untuk membuat lingkungan menjadi cocok dengan dirinya, sehingga muncul kebudayaari
manusia sebagai hasil abstraksi manusia terhadap lingkungan dan pennasalahannya. Makin
tinggi tingkat kemampuan berabstraksi, makin tinggi pula kebudayaan orang atau bangsa
tersebut.
Teknik secara umum diartikan sebagai alat perlengkapan dan metode membuat sesuatu.
Teknologi adalah suatu cara untuk teknik memproduksi atau memproses membuat sesuatu
yang lebih mengembangkan ketrampilan manusia.
Pada dasamya, teknologi adalah ilmu terapan, sebalilcnya teknologi juga mendorong
diciptakannya atau ditimbulkannya ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi.
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L Fase-fase proses teknik
a. Fase teknik destruktif. Pada fase ini, untuk memecahkan segala permasalahan dan
kebutuhannya, manusia langsung mengambil dari alam, tidak ada usaha untuk
mengembalikannya ke alam.
b. Fase teknik konstruktif. Masyarakat pada fase ini telah mampu melakukan penciptaan,
sehingga menghasilkan kebudayaan barn yang sebelumnya tidak terdapat di alam.
Dengan penciptaan barn ini, sedikit demi sedikit manusia telah menciptakan
lingkungan bane yang selalu bennodalkan alam sekitar sehingga merupakan "the
second nature" atau "alam kedua".
c. Fase modern. Fase ini menipakan puncak perkembangan teknik yang telah dicapai
manusia. Teknik modem ini bertitik tolak dari analisa matematis alam, sehingga
manusia mampu membangun suatu peradaban barn, yaitu peradaban mesin. Ciri
peradaban mesin diantaranya adalah kesatuan bahasa intemasional sebagai pengantar
dan diciptakannya bahasa simbol yang satu, seragam, dan intemasional, yaitu bahasa
"matematika".

Tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya.
A. Teknologi Tinggi (Hi-tech). Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari
hash pnerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contoh : komputer, laser, bioteknologi,
satelit komunikasi, dan sebagainya. Ciri-ciri teknologi tinggi ini adalah padat modal,
didukung rasilitas riset dan pengembangan, biaya perawatan tinggi, ketrampilan
operatomya tinggi, dan masyarakat penggunanya ilmiah.
b. Teknologi Madya. Suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung
masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan
yang paling menguntungkan. Ciri teknologi madya adalah tidak memerlukan modal
yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan barn, karena telah bersifat
rutin. Penerapan teknologi madya ini bersifat setengah padat modal dan padat lcarya,
unsur-unsur yang mendukung industrinya biasanya dapat diperoleh di dalam negri
dan ketrampilan pekerjanya tidak terlalu tinggi.
c. Teknologi Tepat Guna. Pada umumnya sebagai teknologi madya dengan tingkatan
yang lebih sederhana. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan
yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat lcarya. Biasanya
dilakukan di negara-negara berkembang, karma dapat membantu perekonomian di
pedesaan, mengurangi urbanisasi dan menciptakan tradisi teknologi dari tingkat
paling sederhana. Teknologi tepat guna ini sering disebut juga teknologi pedesaan.
(rural technology) atau teknologi pribumi (indigeneus technology).
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B. PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIMER
1.

Sandang
Manusia sebagai mahluk susila memerlukan pakaian. Mula-mula pakaian yang dikenakan
hanya untuk menutupi auralnya saja, kemudian pakaian juga berfungsi untuk melindungi diri
dari sengatan panas dan udara dingin. Sekarang, pakaian mempunyai fungsi yang lebih luas
lagi, yaitu untuk kenyamanan dengan menciptakan jenis pakaian yang sesuai dengan kebutuhan.
misalnya pakaian tidur, pakaian olah raga, pakaian kerja dan sebagainya, bahkan sekarang
orang beranggapan bahwa dapat menunjukan status sosial pemakainya.
Kebutuhan manusia yang makin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan
teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pakaian. Sekarang manusia tidak
hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi dapat juga
membuat serat-serat sistentis dari pokok-pokok kayu (benang rayon) maupun clan bahan
galian seperti basil sulingan batu bara dan minyak bumi (poliester, polipropilen, polietilen).
2.

Pangan
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan
pangan ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, sejalan dengan mening,katny a
jumlah penduduk.
Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan biasanya dilakukan dengan cara ekstensifikasi ,
yaitu dengan memperluas lahan pertanian, dan dengan intensrikasi, yaitu dengan meningkatkan
mum melalui pemilihan bibit unggul, cara penggarapan yang leblh bail, pemeliharaan tanaman
yang lebih teliti dan pengolahan pasca panen yang lebih sempuma.
Dengan memanfaatkan IPA dan teknologi yang makin berkembang manusia dapat
menciptakan bibit unggul dengan teknik radiasi, rekayasa genetika, dan sebagainya. penggunaan
honnon tumbuhan yang mampu memacu tumbuhnya daun, bunga ataubuah lebih lebat atau
lebih cepat. Penggunaan mekanisasi pertanian juga membantu manusia dalam mengolah
lahan dan memungut basil panen dengan lebih cepat.
Di samping keuntungan yang diperoleh akibat penggunaan teknologi untuk pengolahan
lahan pertanian, ada pula dampak negatif yang perlu diwaspadai, yaitu penggunaan ractin
pemberantas hama tanaman. Racun pembasmi hama ini temyata dapat pula membtmuh hewan
temak, meracuni basil panen dan akhimya meracuni manusia itu sendiri.
3.

Papan
Dalam masa yang masih tradisional pembuatan rumah sangat tergantung pada bahanbahan yang ada di sekitarnya. Misalnya di daerah pegunungan atap dibuat dari ijuk, di daerah
pantai dari daun rumbia, di daerah yang kaya akan kayu, seperti di Kalimantan, orang
membuat atap dari sirap, di Toraja memakai bambu, sedangkan di Nusa Tenggara menggunakan
ilalang.
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Sejalan dengan maldn meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, tecutama
di kota-kota besar, di mana lahan untuk pembangunan nunah semakin sempit, maka manusia
benisaha membuat nunah bertingkat dan menggunakan bahan-bahan bangunan yang makin
ditingkatkan kualitasnya.
Fungsi nunah juga tidak lagi hanya sekedar untuk bettahan did dari cuaca yang tidak
menguntungkan dan berlindung dari serangan binatang buas, tetapi sudah merupakan tempat
tinggal yang memenuhi rasa kenyamanan dan keindahan.

C. PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKUNDER
Kebutuhan sekunder manusia timbul setelah kebutuhan primemya terpenuhi, terutama
berupa kebutuhan akibat manusia makin memerlukan hubungan dengan manusia lain. Antara
lain diperlukan industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal, transportasi yang
diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dad satu daerah ke daerah lain atau
dipedukan untuk hubungan manusia dari satu daerah ke daerah lain, kesehatan yang makin
terjamin, dan sebagainya.

L Bidang Industri

-

Teknologi menipakan cara yang hams dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi
kebutuhannya yang makin meninglcat balk kualitas maupun kuantitasnya. katena itu dipedukan
alih teknologi (transfer of technology) dari negara-negara maju ke negara-negara betkembang.
Proses pengambilalihan teknologi ini memedulcan perhitungan yang matang agar teknologi
yang ban' dapat diterima dan digunakanoleh masyarakat waktu itu (teknologi yang adaptif).
sena sifatnya melindungi teknologi yang telah ada (teknologi protektit).
Secara positif industri memang memberikan kegunaan besar pada manusia, tetapi dampak
sampingannya berupa limbah industri dapat pula menimbulkan gangguan bagi penduduk
yang bertempat tinggal di sekitar kawasan industri.

2. Bidang Transportasi
Penemuan roda memegang peranan penting transportasi, karena dengan roda yang
bentuknya bundar dapat dipedukan gerakan yang mudah, kemudian lebih dipermudah lagi
dengan digunakannya binatang penarik, sehingga beban manusia makin ringan. Setelah
ditemukannya mesin yang dapat menggerakkan roda, maka transportasi bukan hanya lebih
ringan, tetapi juga lebih cepat.
Bersamaan dengan kemajuan di bidang transportasi ini muncul pula dampak-dampak
negatif, seperti tercemamya udara oleh banyaknya kendaraan bermotor, tercemamya lautan,
dan tercemamya udara oleh sisa pembakaran pesawat udara, yang jumlahnya setiap hari terus
bertambah.
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3. Bidang Komunikasi
Sebagai mahluk sosial manusia perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Cara yang
paling sederhana dalah dengan bertatap muka secara langsung, tetapi bila jaraknya jauh tentu
diperlukan alat komunikasi.
Kemajuan di bidang komunikasi ini dimulai dengan ditemukannya telegraph yang masih
mempergunakan kawat oleh Samuel Morse (1832), kemudian disempumakan oleh Guighelmo
Marconi yang sudah tanpa kawat (1895). Pada tahun 1872, Alexander Abraham Bell
menemukan pesawat telpon, mula-mula masih mempergunakan kawat, kemudian digantikan
dengan gelombang radio. Untuk keperluan kantor, sekarang orang dapat mempergunakan
telex (teleprinter exchange).
Dengan ditemukannya satelit telekomunikasi kebutuhan manusia makin terpenuhi untuk
mengadakan hubungan secara lebih cepat dan murah. Orang makin mudah mengadakan
hubungan sate dengan yang lain.
Salah sate akibat positif dengan majunya komunikasi adalah terjadi deurbanisasi, kamna
manusia walaupun tinggal juga di daerah pedesaan tidak lagi merasakan ketinggalan bila
dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Dapat pula dikatakan bahwa dengan majunya
komunikasi dan teknologi lainnya, desa-desa menjadi kota dalam pengertian bukan geografis,
tetapi teknis sosial, sehingga perbedaan antara desa dan kota makin lama makin kecil.

4. Kesehatan
Kebutuhan akan kesehatan makin dirasakan oleh manusia, sehingga usaha untuk
memerangi penyakit yang menjadi sumber malapetaka makin giat dilakukan. Dengan biologi
sebagai ilmu dapat dilcetahui sttuktur tubuh, organ-organ, dan cam bekerjanya organ untuk
menunjang kehidupan manusia. Dan biologi sebagai ilmu mumi ini berkembang ilmu terapan
yang secara praktis berguna bagi kesejahteraan manusia.
Sementara itu manusia di Bumi yang jumlahnya di kota-kota besar makin banyak, mulai
timbul penyakit bare yang sifatnya psikhis, antara lain kekalutan mental yang dapat beikembang
menjadi frustasi. Kehidupan kota yang keras, tidak mengenal toleransi, sedangkan manusia
sendiri makin rakus dan individual, maka gangguan kesehatan yang dikenal dengan stress
makin berkembang dalam masyarakat.

D. EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
1. Ekonomi
Masalah kebutuhan primer, sekunder, terrier, maupun masalah sumber daya alam,
sebenamya secara tidak langsung sudah mengemukakan masalah ekonomi. Sebab sebagai
Homo economicus, dalam segala tindakannya, manusia selalu memperhitungkan untung rugi.
atau dalam bahasa teknik disebut sebagai dampak positif dan negatif.
Karena ekonomi adalah kebutuhan manusia, maka siapa yang dapat menguasai
perekonomian, dialah yang memegang kekuasaan. Pada saat mata pencaharian utama manusia
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masih menyangkut soal tanah, kaum feodallah yang memegang kekuasaan. Sedangkan ketika
industri memegang peran penting dalam ekonomi maka kaum kapitalislah yang memegang
peranan utama dalam penyediaan segala kebutuhan manusia. Sekarang ini kaum kapitalis
industrialis telah banyak mengembangkari usahanya hingga melampaui batas negaranya yang
disebut Multi National Corporation (MNC). Kadang-kadang perusahaan multinasional ini di
megara-negara berkembang ikut serta menentukan politik pemerintahan. Perusahaan besar
semacam itu tidak mungkin berkembang tanpa dukungan teknologi tinggi serta modal besar.
Walaupun sebagian penduduk dunia masih hidup, di bawah garis kemiskinan namun
sebagian besar sudah dapat merasakan manfaat dipergunakannya teknologi modem, karena
kebutuhan hidupnya dapat dengan mudah diperoleh dengan harga yang ielatif lebih murah.
Cara pembayaran pun dapat dilakukan dengan tunai atau kredit.
2. Sosial
Dengan berkembangnya industri dan kegiatan ekonomi, maka memungkinkan orang
hidup dalam lapangan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dart angka-angka yang
menunjukkan bahwa pekerja di pabrik atau perusahaan tents meningkat, sedangkan yang
bekerja di sektor pertanian makin menurun.
Nilai sosial juga bembah. Pada masa lalu orang merasa bahwa menjadi pegawai negri
dinilai lebih tinggi status sosialnya dibandingkan dengan pars pedagang atau pengusaha.
Sekarang menjadi pengusaha ataukaryawan pabrik dianggap sebagai tenaga profesional yang
mempunyai nilai status yang tinggi.
Makin berkembangnya teknologi menyebabkan industri yang memproduksi barang secara
massal juga makin meningkat. Tetapi sering kali juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang
negatif, seperti peniruan atau pemalsuan merek dagang, dan sebagainya. Kian majunya
masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan manusia
sering kehilangan nilai etisnya, dan mudah melakukan tindakan yang tercela dan melanggar
hukum.
3 . Budaya •
Budaya dapat berwujud tiga hal, yaitu ide atau gagasan, tingkah laku atau tindakan, dan
benda atau barang yang dihasilkan oleh manusia. Jadi budaya mempunyai pengertian yang
luas.
Seperti telah diuraikan di atas teknologi dan industri mempunyai dampak positif dan
negatif. Karena itu hendaknya teknologi secara efektif mampu memerangi kemiskinan,
keterbelakangan, dan menjamin kemajuan bagi bangsa manusia. Manusia juga perlu sadar
bahwa orang menciptakan sesuatu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk kesejahteraan
umat.
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SOAL-SOAL LATIHAN
A. Jawab pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1.

Mengapa manusia dikatakan premature secara biologis ?

2.
3.

Mengapa manusia sering dikatakan sebagai "the second creator" ?
Manusia yang masih mengandalkan hidupnya dari alam (food gathering) dikatakan masih
dalam fase teknik destruktif. Mengapa ?
Jelaskan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap kemajuan di bidang
teknologi, dan sebaliknya !
Mengapa teknologi tepat guna banyak disarankan untuk dikembangkan di negara-negara
berkembang ? Berikan contoh-contoh teknologi tepat guna yang ada di Indonesia !
Jelaskan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemudahan
pemenuhan kebutuhan pokok manusia !
Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi kebudayaan masyarakat
di suatu daerah ?
Jelaskan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perekonomian suatu
negara !
Bagaimana usaha kita untuk mengatasi dampak positif yang ditimbulkan oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat ?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

B. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat !
1. Salah satu contoh berikut ini merupakan dampak negatif dari teknologi dan ilmu
pengetahuan alam di bidang energi minyak bumf
a. pengangkutan minyak menjadi lebih lama
b. kendaraan bermotor hams dilengkapi dengan filter
c. transportasi antar daerah menjadi lebih cepat
2. Pembangkit Listrik Tenaga Disci (PLTD) tetap diusahakan orang, walaupun menimbulkan
polusi udara, kmena . .
a. dampak positifnya lebih besar dari negatifnya
b. polusi akibat PLTD masih dapat ditanggulangi
c. terdesak oleh kebutuhan
d. mudah untuk dibuat
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3. Berikut ini adalah dampak positif teknologi dan ilmu pengetahuan alam di bidang pangan,
kecuali
a. bahan makanan dapat diawetkan lebih lama
b. dapat dibuat tanaman yang menghasilkan buah lebih cepat dan hasilnya lebih banyak
dengan kultur jaringan
c. bahan makanan menjadi lebih murah
d. penggunaan insektisida yang dapat membahayakan kesehatan manusia
4. Contoh dampak negatif terhadap penggunaan tdmologi komputer adalah
a. polusi
c. kejahatan
b. pengangguraan
d. pelanggaran hak cipta
5. Perkembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia
(ketrampilan dan kecerdasan manusia), yaitu dengan jalan, kecuali .............
a. meningkatnya kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat
b. tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah
c. kemudahan dalam penyebaran teknologi barn
d. memudahkan manusia meniru teknologi dan penemuan bane dari negara lain
6. Kurang serasinya hubungan antara sistem produksi, sistem ekonomi, dan sistem ekalogi
dapat mengaldbatkan
a. pemakaian dan pemborosan amber daya alam secara bedebihan
b. tumbuhnya industri-industri benar
c. banyaknya tenaga kerja yang menganggur
d. semua salah
7. Perkembangan sains dan teknologi yang demikian pesat dan memberikan basil yang
dapat digunakan manusia temyata menimbulkan berbagai masalah barn, misalnya . .
a. hams dibuka sekolah-sekolah bang untuk mendidik tenaga ahli
b. makin banyaknya urbanisasi ke kota, karena orang enggan tinggal di desa
c. masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terns bertambah tiap tahunnya.
d. semua benar.
8. Akibat yang dapat didmbulkan oleh adanya polusi suara adalah
a. ketulian
c. kelelahan jasmani
b. stress
d. semua benar
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9. Yang bukan ciri-ciri teknologi tinggi adalah .........
a. padat modal
c. pada karya
c. didukung RND
d. ketrampilan operator tinggi
10. Teknologi tepat guna dianjurkan untuk digunakan di negara berkembang, karena . . . .
' a. investasinya besar
c. dapat menghasilkan barang modal
b. perlu penelitian
d. menciptakan tradisi teknologi
dari tingkat
yang paling sederhana
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9

IPA, TEKNOLOGI, DAN KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA

Mahluk hidup selalu benisaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk dapat
mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara
dan pangan dalam kuantitas dan mum tertentu. Kebutuhan dasar ini bersifat mutlak. Kecuali
itu ia harus terlindung dari serangan organisme yang bethahaya, yaitu hewan buas, patogen,
parasit dan vektor penyakit. Juga harus dapat mempunyai keturunan untuk menjaga
kelangsungan hidupnya.
Sebagai mahluk hidup; manusia tidak cukup sekedar hidup secara hayati, melainkan
karena kebudayaannya ia hams hidup secara manusiawi. Misalnya, pangan tidak cukup sekedar
memenuhi kebutuhan tubuh, melainkan hams disajikan dalam rasa, wama dan bentuk yang
menarik.
Kebutuhan dasar untuk hidup yang manusiawi sebagian bersifat material, sebagian lagi
bersifat non-material. Kebutuhan dasar yang bersifat non-material ini berkembang sangat
kuat pada manusia dan membuamya berbeda dengan hewan. Kebutuhan dasar ini misalnya
perlindungan hukum yang adil, pendidikan, pakaian, rumah dan energi.

A. SUMBER DAYA ENERGI NON KONVENSIONAL
Selama lebih dari 10.(}30 tahun, sebagian besar manusia di Bumi hidup dalam lapangan
non-industri, yaitu di lapangan pertanian: Sekarang ini jutaan orang hidup dalam berbagai
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lapangan pekerjaan. Sumber energi utama bagi masyarakat pertanian adalah kayu. smar
matahari, aliran sungai, kekuatan otot manusia, dan hewan pekerla. 'Sumber energi ire dapat
diperbaharui (renewable).
Kemudian mulai 200 tahun yang lalu, setelah dimulainya revolusi industri, orang mulai
menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi tak terbaharui
yang penting adalah bahan bakar fosil, batubara, gas alam dan minyak bumi. Masyarakat
industri menggunakan energi jauh lebih dari separuh jumlah penduduk di Bumi
menggantungkan kebutuhan energinya pada bahan bakar fosil.
Bahan bakar fosil ini merupakan sumber daya energi yang konvensional dan tidak
terbaharui sena jumlahnya terbatas, sehingga suatu saat pasti akan habis. Kekuatan ekonomi,
kecemasan terhadap lingkungan dan kemajuan teknologi telah pula menyebabkan orang mulai
mencari pengganti sumber energi tak menyebabkan orang mulai mencari pengganti sumber
energi tak terbaharui yang konvensional. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi
manusia di Bumi ini, hams dicari sumber daya energi altematif pengganti bahan bakar fosil.
Tetapi hams diingat bahwa sumber daya energi altematif ini hams dapat digunakan dalam
skala besar dan tidak mengeluarkan polusi terlalu banyak atau bahkan tidak menimbulkan
polusi sama sekali.
Sumber daya energi nonkonvensional yang dapat digunakan sebagai altematif pengganti
bahan bakar fosil adalah :

1. Energi Matahari
Pemanfaatan energi matahari yang berasal dari pancaran sinar matahari secara langsung
ke Bumi ini dapat dilakukan dengan beberapa cam, yaitu :
a. Pemanasan secara langsung.
Sinar matahari memanasi secara langsung benda atau medium yang akan dipanaskan.
Cara pemanasan langsung ini sudah lama dikenal, misalnya dalam pembuatan limn
kering, menjemur pakaian, pembuatan garam, dan sebagainya. Dengan cara ini suhu
yang diperoleh tidak akan lebih dari 100°C. Cara yang lebih efektif adalah dengan
menggunakan pengumpul panas yang disebut kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan
dengan kolektor ini pada suatu tempat sehingga diperoleh suhu yang lebih tinggi.
b. Konversi Sloya Therrnis Elektris (KSTE).
Dengan cara ini air dipanaskan, dan panas yang terkandung dalam air itu kemudian
dikonversikan menjadi energi listrik. Prinsipnya KSTE memerlukan sebuah konsentrator
optik untuk pemanfaatan radiasi matahari, suatu sistem pengangkut panas, dan sebuah
mesin untuk pembangkit tenaga listrik.
c. Photovoltik.
Photovoltaik atau solar cells mengkonversikan sinar matahari menjadi energi listrik secara
langsung. Contoh yang sudah sering kita lihat adalah penggunaan solar cell pada lcallculator.
Energi listrik yang dihasilkan juga dapat disimpan dalam batere dan dapat digunakan
untuk berbagai keperluan. Photovoltaik sel ini menggunakan lapisan-lapisan tipis silikon
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atau bahan semikonduktor lain. Sel-sel ini menangkap elektron ketika sinar matahari ini
mengenai sel dan elektron meninggalkan sel sebagai arus listrik searah. Sampai sekarang
penggunaan photovoltaik sebagai pembangkit listrik masih tiga kali lebih mahal
dibandingkan dengan sumber energi konvensional.

2. Energi Panas Bumi
Energi panas Bumi dapat dilihat dalam berbagai bentuk, misalnya berupa mata air panas,
fumorola (uap panas), geyser (semburan air panas). Dan sulfatora (sumber belerang). Uap air
panas dapat langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin uap yang dikaitkan dengan generator pembangkit listrik. Air panas dapat digunakan untuk pembangkit listrik secara tidak
langsung. Air panas digunakan untuk menguapkan amoniak. Gas amoniak inilah yang
digunakan untuk memutar turbin uap yang dikaitkan dengan generator pembangkit listrik,
sehingga akan didapatkan energi listrik.

3. Energi Angin
Angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Di
daerah panas, udaranya menjadi panas, mengembang dan menjadi ringan, naik ke atas dan
bergerak ke,daerah yang dingin. Sebaliknya di daerah dingin, udara menjadi dingin dan turun
Ice bawah. Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara. Perpindahan udara inilah yang
disebut angin.
Sekarang ini, energi angin hanya memenuhi sebagian kecil saja dad seluruh kebutuhan
akan energi. Dengan demikian kemajuan teknologi, penggunaan energi angin makin meningkat
dan biaya pemakaiannya semakin murah.
Angin dapat digunakan secam langsung untuk menggerakkan pompa air atau untuk
membangkitkan tenaga listrik. Hal terpenting yang hams diperhatilcan dalam pemanfaatan
energi angin adalah mencari tempat yang tepat untuk memasang kincir angin, yaitu di tempat
yang "cukup angin" sehingga pemanfaatannya ekonomis.

4. Energi Air
Air terjun dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator yang dapat menghasilkan
listrik, atau listnik tenaga air, yang tidak menghasilkan polusi udara maupun polusi air dan
relatif tidak. mahal. Problem yang dihadapi dalam pemanfaatan energi air adalah masalah
"dam" atau bendungan yang hams dibangun untuk menghasillcan "air terjun" yang akan
menggerakkan turbin. Meskipun energi air dapat diperbaharui, dam atau bendungan yang
digunakan untuk membangkitkan energi ini mempunyai masa pakai tertentu, yang disebabkan
oleh sedimentasi.

5. Energi Pasang Surut
Pasang scut permukaan air laut disebabkan oleh gaya tarik antara matahari, bumi, dan
bulan. Pemanfaatan energi potensial yang terkandung dalam perbedaan pasang dan surut
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lautan dapat dilakukan pada pantai atau teluk yang agak cekung dan dalam sehingga dapat
dibangun suatu bendungan. Pintu bendungan hams dapat dibuka dan ditutup dan turbin untuk
pembangkit listrik hams dapat berputar dua arah, dilakukan berganti-ganti.
Bendungan akan terisi apabila air pasang melalui pintu bendungan yang terbuka, kemudian
air keluar melalui turbin yang akan membangkitkan tenaga listrik.

6. Energi Biomasa
Biomasa adalah bahan organik yang terkandung dalam tanaman yang dihasilkan dari
proses fotosintesis. Biomasa, terutama dalam bentuk kayu bakar dan limbah pertanian, adalah
sumber energi tertua yang digunakan manusia. Di negara berkembang energi biomasa ini
masih banyak digunakan dan dalam beberapa hal menyebabkan krisis lingkungan.
Pemanfaatan biomasa untuk keperluan energi dapat dilakukan dengan berbagai cam.
Antara lain, sebagai kayu bakar. Penggunaan kayu bakar akan lebih ekonomis apabila biomasa
yang digunakan berasal dari limbah pertanian atau kehutanan dibandingkan dengan apabila
kita secara khusus menanam pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar.
Energi biomasa dapat pula kita peroleh setelah mengolahnya menjadi arang, atau diproses
menjadi benda padat, cair atau gas dengan cam pimlisa, yaitu suatu proses memanaskan
bahan baku secara bebas udara, sehingga tidak ada oksidasi.
Cara yang lain untuk pemanfaatan biomasa adalah penggasan. Biomasa dipanaskan di
bawah tekanan, dan ditambah udara dan uap. Proses ini menghasilkan suatu gas, yang kaya
akan hidrogen (H) dan karbon monoksida (CO) yang digunakan sebagai bahan baku dalam
industri kimia.
Dengan proses fennentasi, biomasa dapat diubah menjadi etanol yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan bakar. Etanol (C2H5OH) dapat dihasilkan dari bahan baku biomasa berikut :
a. Bahan yang mengandung Hidrat arang dalam bentuk gula,misalnya tebu dan nipah.
b. Bahan yang mengandung Hidrat arang dalam bentuk zat tepung, misalnya ubi kayu, ubi
jalar, kentang dan sago
c. Bahan-bahan selulosa yang mengandung Hidrat arang dalam bentuk yang lebih kompleks,
misalnya kayu.

a.
b.
c.

Proses pembuatan etanol pada dasamya terdiri dari 3 langkah, yaitu :
Konversi Hidrat arang menjadi gula yang dapat dicairkan dengan air
Fennentasi gula menjadi etanol
Pemisahan etanol dari air dan komponen-komponen lain dengan cam destilasi.

7. Energi Biogas
Bahan-bahan organik dapat dikonversikan menjadi bahan bakar melalui proses-proses
kimia dengan bantuan organisme dekomposer. Bahan bakar cair utama yang dihasilkan dari
biomasa adalah metanol (methyl alcohol) dan etanol (ethyl alcohol). Sedangkan pmduksi gas
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yang utama adalah bioas, yaitu campuran antara methan dan karbondioksida.
Prinsip kimia yang melibatkan pembentukan biogas adalah prinsip terjadinya fermentasi
pada semua karbohidrat, lemak dan protein oleh bakteri metan, tanpa adanya udara. Suhu
yang baik untuk proses ini adalah antara 30°-55°C. Komposisi gas yang diperoleh tergantung
pada komposisi bahan-bahan yang dipakai, suhu, dan lama dekomposisi. Pada umumnya
komposisi biogas terdiri dad :
Tabel 9.1. Komposisi Biogas
Nama
1.
2.
3.'
4.
5.
6.

Median
Karbondioksida
Nitrogen
Hidrogen
Oksigen
Hidrogen Sulfida

Rumus

Persentasi

CH4

55 - 56%
36 - 45%
0 3%
0 1%
o 1%
0 - 1%

CO2
N2
H2

02

H2S

-

-

-

Biogas dapat pula diperoleh dazi proses fennentasi tinja. Untuk proses fermentasi ini
tidak diperlukan bahan pencampur lain kecuali air. Tiap 4 bagian tinja ditambah 5 bagian air.
Sisa tinja setelah diambil biogasnya, tidak kehilangan nilai sebagai pupuk alam. Biogas dan
sisa tinja yang akan dipakai sebagai pupuk tidak berbau.

B. SUMER DAYA MANUSIA DAN GENETIKA
Segala kegiatan selalu dikaitkan dengan potensi sumber daya manusia, lebih-lebih,untuk
kegiatan yang memerlukan ketahanan fisik yang tinggi maupun proses berfikir yang sangat
melelahkan untuk jangka waktu yang lama atau berkepanjangan. Cek atau tes kesehatan
ditujukan untuk pemilihan tenaga kerja yang ideal untuk tugas-tugas yang sesuai dengan
spesialisasi tertentu.
Pepatah kuno yang mengatakan bahwa untuk mencari pasangan hidup perlu diketahui
"bibit, bobot, bebet", sebenamya merupakan usaha manusia untuk menghindarkan did dari
faktor-faktor yang tidak diinginkan pada Iceturunannya.
Dad kedua hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa masalah kesehatan dan genetika
merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia. Tetapi patut pula diingat bahwa
manusia tidak ada yang sempuma dan memiliki kelemahan masing-masing. Faktor keturunan
akan selalu ada, sedangkan manusia tidak mungkin melakukan percobaan persilangan seperti
yang dilakukan pada mahluk lain. Dan, apakah yang menderita penyakit keturunan tertentu
tidak mempunyai kesempatan untuk berkarya?
Dengan makin bezkembanpya ilmu genetika, terbukalah pandangan manusia terhadap
usaha perbaikan sekaligus ipelestarian sumber daya tennasuk sumber daya manusia. Pada saat
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ini telah banyak faktor keturunan pada manusia yang diketahui. Sifat yang diturunkan atau
sifat herediter yang bersifat turn menurun pada manusia dapat diturunkan olehibu, bapak,
nenek, dan moyangnya pada keturunannya. Sekarang telah diketahui 10.000 sifat yang dapat
menurun pada manusia, namun bar 3.000 sifat yang diselidiki secara mendalam.
Dengan pengetahuan genetika, pemilihan tenaga kerja dapat ditentukan sesuai dengan
kondisinya. Misalnya, penderita buta wama tidal( ditempatkan pada unit kerja yang berhubungan
dengan pemilihan wama atau pengujian wama.

C. BIOTEKNOLOGI
Dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu kebutuhan hidup, manusia
memanfaatkan biologi terapan dan menggabungkannya dengan teknologi modem. sehingga
tercipta ilmu bar yang disebut Bioteknologi. Para ahli dan badan intemasional memberikan
batasan bioteknologi sebagai kegiatan yang menitikberatkan pemanfaatan aktivitas biologi
dalam lingkup teknologi proses dan produksi secara besar-besaran dalam industri yang dikaitkan
dengan produksi masal atau pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan hidup,
benda mati atau jasa bagi kepentingan manusia.
Sebenamya bioteknologi bukanlah suatu hal yang bar. Jauh sebelum perkembangan
peradaban Barat, bioteknologi sudah dipraktekkan oleh masyarakat Babilonia atau Mesir
kuno, ± 6000 tahun SM. Misalnya dalam proses pembuatan minuman anggur dan bir.
Perkembangan bioteknologi dapat dibedakan dalam beberapa generasi, yaitu :
Generasi Perta ma, dimulai sejak proses bioteknologi sedethana pada pembuatan anggur,
bir, tempe, dan sebagainya.
Generasi Kedua, dimulai pada tahun 1949, dengan ditemukannya antibiotika penisilin oleh
Fleming melalui cara fennentasi. Pada periode ini dimulailah industri-industri untuk
memproduksi antibiotika, vitamin, dan asam organik lainnya, yang dikenal dengan revolusi
genetika molekuler.
Generasi Ketiga, dimulai tahun 1970, setelah dikenalkannya teknik rekayasa. Teknik rekayasa
ini dirintis setelah ditemukannya struktur DNA - heliks ganda, yaitu materi gen pembawa
informasi keturunan. Dengan penemuan ini dimungkinkan terjadinya fusi gen antara species
yang betheda.

1. Ruang Lingkup Bioteknologi
Banyak pengertian yang dikemukakan -tentang Bioteknologi. Tetapi pada dasamya,
bioteknologi adalah biologi terapan dan bersifat multi disiplin, karena melibatkan berbagai
disiplin ilmu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bioteknologi mencakup aplikasi prinsipprinsip atau teori-teon pengetahuan dan ilmu teknik terhadap proses bahan baku dengan
menggunakan agen biologis untuk menghasillcan barang dan jasa.
Ruang lingkup Bioteknologi mencakup rekayasa fennentasi, rekayasa enzim, kultur sel
(jaringan serta), dan rekayasa genetika. Fermentasi merupakan proses produksi suatu bahan
dengan bantuan miluoorganisme, dilakukan dalam suatu bioreaktor. Teknologi enzim mencakup
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tentang teknik memproduksi suatu bahan dengan bantuan enzim, isolasi dan pemumian
enzim. Rekayasa genetika mencakup teknik-teknik yang memungkinkan mated gen suatu
organisme hidup dimodifikasi, sehingga sifat baru dapat dibentuk ke dalam organisme tersebut.
Aplikasi bioteknologi dan produk bioindustri dewasa ini telah digunakan dalam berbagai
sektor industri, terutama di bidang jasa, antara lain kedokteran, fannasi, pertanian, agroindustri,
kimia, energi, dan linglcungan.
a.

Bioteknologi Kedokteran
Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan vaksin yang dapat menghasilkan zat
immunoglobulin (zat kebal) terhadap beberapa penyakit, misalnya hepatitis, kangker hati,
lepra, dan sebagainya. Dapat pula dilakukan pengambilan informasi genetik yang ada pada
manusia untuk "dicangkokkan" pada bakteri agar bakteri tersebut dapat mensintesa insulin.
Insulin adalah honnon yang dihasilkan oleh kelenjar panglueas yang berguna untuk menurunkan
kadar gula dalam darah. Pada penderita diabetes, kelenjar paiigkreas ini kurang berfungsi
sehingga kadar gula dalam darahnya tinggi. Dengan bantuan rekayasa genetika maka dapat
diproduksi insulin dalam jumlah besar oleh bakteri, yang kemudian dapat diinjeksikan pada
penderita diabetes.
b.

Bioteknologi Farmasi
Pada umumnya obat-obatan dibuat berdasarkan ramuan beberapa tumbuhan yang berupa
ekstrak, tetapi saat ini dapat dibuat zat-zat sintesis. Dan melalui biologi molekuler serta
rekayasa genetika tubuh dapat dipacu untuk memprodulcsi obat-obatan sendiri. Obat-obatan
hasil bioteknologi, misalnya humulin untuk diabetes, protopin yaitu hormon pertumbuhan untuk
anak-anak yang mengalami keterbelakangan pertumbuhan, alfainterferon untuk pengobatan
sejenis leukemia, dan sebagainya.
Dengan menggunakan teknik kultur jaringan kita dapat mengambil alkoloid dan senyawasenyawa yang dibutuhkan untuk obat-obatan hanya dari kakis basil kultur jaringan, jadi tidak
memerlukan lahan kebun yang luas untuk menanam tumbuhan obat-obatan tersebut.
C.

Bioteknologi Pertanian
Produlcsi pangan secara konvensional tidak akan dapat mencukupi kebutuhan pangan
seluruh penduduk dunia yang makin bertambah terus. Melalui bioteknologi pertanian dapat
dicari jalan pemecahannya, yaitu :
1) penggunaan honnon tumbuhan yang mengubah tanaman diploid menjadi poliploid,
sehingga dihasilkan produk yang "rekayasa" misalnya tomat, cabe, dan buah-buahan
lain.

2)
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melalui kultur jaringan dapat dibuat sikius penwnbuhan suatu tanaman yang lebih
pendek, sehingga diperoleh tanaman baru lebih cepat dan segera dapat berbuah.
Dengan kultunjaringan dapat pula dibuat pembibitan yang lebih cepat hingga 30 kali dad
cara biasa, sehingga dapat mengatasi keterlambatan dan kekurangan bibit dalam masa

tanam dan meningkatkan kuantitas panen. Perbanyakan tumbuhan secara kloning pada
tanaman hias dan tanaman bemilai ekonomi tinggi dapat dilakukan secara besar-besaran,
misalnya pada kelapa sawit, kelapa kopyor dan sebagainya.
3) melalui silang somatik pada kultur jaringan dapat dibuat keragaman genetik dalam
memperoleh tanaman yang mempunyai sifat unggul. Silang somatik dapat dilakukan
antar tumbuhan dalam sate varietas, inter species, inter famili, atau inter clasis. Tanaman
hasil silangan ini diharapkan bebas dari virus yang biasa menyerang tanaman, misalnya
Anggur bebas virus CRLV, Tembakau bebas virus TMV, dan sebagainya. Dapat pula
dihasilkan tanaman yang toleran terhadap stress kadar garam tinggi, cuaca dingin, pestisida
dan lain-lain.
4) Rekayasa genetika tumbuhan dapat menciptakan tumbuhan yang dapat menghasilkan
sendiri zat pelindung terhadap insekta yang menyerangnya.

2. Prospek Bioteknologi di Indonesia
Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam hayati. Hal ini tampak pada keanekaragaman
flora dan faunanya, termasuk di dalamnya mikroorganisme. Sumber daya hayati merupakan
potensi yang besat bagi aktivitas bioteknologi.
Sampai dengan saat ini, Indonesia bane sampai pada tahap penjajagan dan penataan
swarm Tennasuk mendidik calon-calon pakar di bidang ini, pengembangan laboratorium
yang telah ada dan pembangunan laboratorium barn.
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SOAL-SOAL LATIHAN
1.
2.
3.
4.

Bagaimana energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik?
Jelaskan terjadinya pasang-sumt air laut, sehubungan denganposisi bulan tethadap bumi!
Jelaskan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain!
Bagaimana kita dapat memperoleh biogas? Bahan baku apa saja yang dapat kita
manfaatkan untuk pembuafan energi biogas ini?
5. Pennasalahan yang slihadapi manusia untuk kelestarian hidupnya adalah krisis energi,
penyalahgunaan te*ologi dan lingkungan hidup. Jelaskan!
6. Mengapa pemanfaatan bioteknologi dianggap sebagai salah sate cara untuk menghadapi
permasalahan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya?
7. Berdasarkan data yang ada sekarang ini, mungkinkah manusia pindah ke planet lain?
8. Usaha apakah yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hidup manusia di masa
datang?
9. Mengapa keluhuran moral sangat penting dalam pemanfaatan telmologi maju?
10. Apa pendapat anda jika daya dukung Bumi teriampaui?
11. Mengapa satelit komunikasi yang disalahgunalcan dapat mengganggu hubungan antar
negara?

1-06

1 [ O F I SI K A
A. ARTI FISIKA
Fisika berasal dari kata Yunani yang berarti "alam". Karena "Fisika" adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam
serta interaksi dari benda-benda di alam tersebut. Gejala-gejala ini pada mulanya adalah apa
yang dialami oleh indera kita, misalnya penglihatan, menemukan optika atau cahaya,
pendengaran menemukan pelajaran tentang bunyi, panas juga dapat dirasakan (perasaan).
Demikianlah fisika didefinisikan sebagai proses benda-benda alam yang akan dapat berubah
artinya benda mati. (Biologi mempelajari benda-benda hidup). Maka disimpulkan bahwa
"fisika" adalah. ilmu pengetahuan yang tujuannya mempelajari bagian-bagian dari alam dan
• interaksi antara bagian tersebut. Sebagaimana diketahui, benda-benda di alam terbagi atas 2
bagian: alam makro yaitu benda-benda yang ukurannya besar dapat dilihat dengan alat-alat
yang ada saat ini; alam yang besar ini tennasuk benda-benda yang sangat besar dengan jarak
antara 2 benda juga besar kali, misalnya bulan, matahari, bumi dan lain-lain. Alam mikro
adalah benda-benda kecil sekali denganjarak antara benda tersebut sangat kecil, benda-benda
mikro ini tak dapat dilihat dengan alat-alat biasa.
Menurut sejarah, fisika adalahbidang ilmu yang tertua, karena dimulai dari pengamatanpengamatan dari gerakan benda-benda langit, bagaimana lintasannya, periodenya, usianya
dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari gerak benda ini disebut mekanika. Bidang ilmu ini
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dimulai kira-kira berabad abad yang lalu. mekanika berkembang pada zamannya Galileo dan
Newton. Galileo memmuskan hukum-hukum benda-benda jatuh, Newton mempelajari gerak
benda pada umumnya, termasuk planet-planet pada sistem tatasurya. Hukum Newton adalah
dasar dari mekanika.

B. CABANG-CABANG FISIKA
Fisika klasik : Mekanika, Listrik Magnit, Panas, Bunyi, Optika dan Gelombang adalah
peibatasan antara fisika kiasik dan modem.
Fisika Modern : adalah perkembangan fisika mulai abad 20 yaitu penemuan teori relativitas
dan Einstein.
Fisika klasik bersumber pada gejala-gejala perasaan. Ilmu Fisika sudah jelas mendukung
teknologi, termasuk engineering, kimia, biologi, kedokteran dan lain-lain, Bmu Fisika dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai, misalnya :
1. Mengapa bumi dapat mengelilingi matahari ?
2. Bagaimana udara dapat menahan pesawat terbang yang berat itu
3. Kenapa langit beiwama bins ?
4. Bagaimana suara dapat dipancarkan ke tempat jauh melalui radio dan telepon ?
5. Bagaimana TV dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh
6. Bagaithana sifat-sifat listrik sangat diperlukan dalam operasi:operasi sistem komunikasi
dan industri
7. Bagaimana peluru antar benda dapat diarahkan ke sasaran yang jauh sekali letaknya ?
8. Dan akhimya bagaimana pesawat dapat mendarat di bulan ? Sebagaimana diketahui kita
sekarang berada dalam zaman energi atom dan inti, memasuki abad rang angkasa, di
mana Fisika dan para fisikawan ikut ambil bagian.

C. HUBUNGAN FISIKA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
Tujuan fisika adalah agar kita dapat mengerti bagian-bagian dasar. dad benda-benda dan
interaksi antara benda-benda, jadi untuk menerangkan gejala-gejala alam. Dan pemyataan ini
kita ketahui bahwa fisika adalah bidang ilmu pengetahuan alam yang paling dasar. Bmu
kimia berdasarican kepada fisika dan kimia, untuk menerangkan proses-proses yang terjadi
dalam benda-benda hidup. Ilmu teknik juga beisandar kepada fisika dan kimia. Fisika adalah
penting untuk menunjang riset mumi maupun terpakai. Misalnya ahli-ahli geologi dalam
risetnya menggunakan metode-metode gravimetri, ekustik, listrik dan mekanika. Rumahrumah sakit modem dilengkapi dehgan alat-alat elektronik. Ahli-ahli astronomi memerlukan
optik, spektmgrafi dan teknik radio, demikian pula ahli-ahli meteomlogi, oceanologi, seismologi
memeiiukan pengetahuan Fisika.
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D. PENGUKURAN
Suatu hal yang selalu dilakukan oleh fisikawan adalah mengukur. Mengukur adalah
membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Namun angka kesalahan tak dap►
dihindari dalam setiap pengukuran. Padahal fisika tennasukiilmu eksakta, pengetahuan eksak
yang berdasarkan pada pengukuran. Setiap pengukuran selalu mempunyai Batas ketelitian
disebabkan oleh antara lain : alat ukumya sendiri dan pembacanya. Misalnya :
'Panjang sebuah batang e= 4 m, ini tidak berarti tepat 4 m, kemungkinan berada antara
4,05 m dan 3,95 m, ditulis sebagai 6 = (4,00 ± 0,05) m. 0,05 adalah ketelitian pengukuran,
makin kecil angka ini makin baik basil pengukuran kita. Dengan grafik dapat pula diukui
besaran-besaran tertentu. Grafik menyatakan kejadian-kejadian sebagai gambaran dari bentuk
matematis.
T = 2 IC
adalah periode suatu bandul sederhana, untuk mencari harga g, dengan g = percepatan gravitasi
bumi, e = panjang tali, T dapat diukur, jadi didapat hubungan antara T dan l atau T2 dan e.
T dan e merupakan lengkungan, T2 vs e merupakan garis lurus dengan koefisien arah :
4 7t2
9
Cara menuliskan basil pengukuran sebaiknya secara ilmiah yaitu menulis dalam desimal
Tabel 10.1. Kelipatan Metrik (SI)
Besar

Prefix

Simbol

1018
1 0
1 0
1 0

atto
fe n t o
pico
nano
micro
milli
c e n ti
deci
satuan dasar
deca
hecto
kilo
mega
giga
tera

a
f
p
n
g
qn
c
d
D
H
k atau K

1 5
1 2
-

9
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1 0
1 0
1 0
10°
10
1 0
1 0
1 0

3
2
4

2
3
6
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1 0

1 2

M

G
T
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E. BESARAN, DIMENSI, SATUAN.
Besaran
Definisi : Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur.
Dalam fisika besaran terbagi atas besaran dasar, besaran unman, dan besaran pelengkap.
Besaran dasar adalah besaran yang talc tergantung pada besar-besaran lain dan besaran
turunan adalah besaran yang diturunlcan dad besaran-besaran dasar, jadi merupakan kombinasi
dari besaran dasar. Adapun besaran pelengkap adalah besaran yang dipedulcan untuk
membentuk besaran tunman. Besaran dasar dalam fisika, mentuut sistem International (S.I.)
yang mulai berlaku sejak 1960 pada konperensi International dari "Bureu of Weights and
Measures" di Paris adalah :

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

. Tabel 10-2 Besaran Dasar Dan Satuan S I
Simbol
Besaran
Satuan
dimensi
Panjang
1
Meter
Massa •
m
Kilogram
Waktu
t
Sekon (detik)
Arus listrik
I
Ampere
Temperatur termoT
Kelvin
dinamis
Intensilas pedyi- Lc
Candela (ldin)
naran
Banyaknya zat
mole
mol.
Besaran pelengkap
Sudut datar
(plane angle)
Sudut ruang
(solid angle)

m
kg
s (det)
A
K
Cd.
•

.

—

radian

rad

—

steradian

Sr

Gambar 10-1
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Simbol

was r2

2r
Sudut datar terbesar : __________ = 2 7t rad
r
4 7C r2
Sudut ruang tetbesar :
—47tSr
rz
Besaran tunman
misalnya : kecepatan, gaya, kerja, kecepatan putar, frekuensi dan lain-lain. Untuk mekanika
besaran dasar adalah : panjang, massa dan waktu.
Dari bermacam-macam besaran ini, ada besaran yang harganya tak tergantung pada
sistem koordinat dan ada pula besaran yang harganya sangat tergantung pada sistem koordinat.
Besaran macam pertama disebut skalar, sedangkan yang terakhir vektor. Jadi macam pertama
disebut skalar, sedangkan yang terakhir vektor. Jadi macam besaran terbagi dalam :
1. Skalar, mempunyai satukomponen
2. Vektor, mempunyai tiga komponen
3. Tensor, mempunyai tiga pangkat n ( 3") komponen dengan n 2 (bulat). Sebenamya
semua besaran adalah jenis tensor dengan n mulai dart nol, tensor tingkat nol, n = 1, tensor
tingkat 1 dan seterusnya.

Dimensi
Defmisi : Dimensi adalah cara penulisan dari besaran-besaran dengan menggunakar
simbol-simbol (lambang-lambang) besaran dasar.
Notasi (cara penulisan) dimensi adalah :
panjang : [1]
massa : [m]
waktu : [t]
Contoh :

[F], dibaca : dimensi F (gaya) adalah [m] [a] = [m] [1] [t]-2,
dengan a adalah percepatan.
Guna dimensi :

1.
2.

Untuk menurunkan satuan dari suatu besaran.
Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan.
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Metode penjabaran dimensi
1. Dimensi ruas kanan = dimensi ruas kid
2. Setiap suku berdimensi sama
Satuan
Definisi : Satuan adalah ukuran suatu besaran
Misal : Meter, kilometer, untuk satuan panjang; detik, jam, untuk satuan waktu; gram,
kilogram, untuk satuan massa.
Semua besaran mempunyai satuan, tetapi belum tentu mempunyai dimensi (besaran
pelengkap), misalnya sudut, getaran, putaran dan -Satuan dad besaran dasar-adalah
satuan dasar, dan besaran tunman mempunyai satuan turunan, sedangkan besaran pelengkap
mempunyai satuan pelengkap. Sebuah besaran tidak ada aninya film tidak disertai satuannya,
misalnya tak dapat dilcatakan bahwa panjang sbuah pinsil 20, ini mungkin 20 cm, atau 20
inci. Jadi satuan menentukan ukuran suatu besaran.Satuan besaran tunma• hams menggunakan
saw sistem tertentu, kecuali pada pemakaiari sehari-hari misalnya kecepatan mobil dalam km/
jam tidak dalam m/det,; berat dalam kilogram, bukan Newton (berat adalah gaya), satuan
sehari-hari disebut satuan praktis.

Sistem Satuan.
Ada dua macam bentuk satuan : metrik dan non metrik (British Unit = satuan Inggeris).
Menunmkan sistem satuan berdasarkan kepada hukum Newton, F = Ic.m.a. disederhanalcan
untuk k = 1, sehingga sistem satuannya dinamakan : "dirasionalisasi" dan tidak berdimensi.
Sistem yang dirasionalisasi ini ada 2 macam; sistem statis dan sistem dinamis, dengan masingmasing mempunyai bentuk metrik dan non metrik.
Ristem dinamis
Sebagai besaran dasar adalah panjang, gaya, waktu (sistem/mt). Sistem ini ada 2 macam
: cgs dan inks. Sistem ini sekarang dinamakan mksa atau mksc (a = ampere, c = coulomb)
singkatan untuk sistem International (S.I.). Sistem non metrik yang disingkat fps, berarti
panjang dalam feet, masa dalam pound, dan waktu dalam second.
c.g.s. = cm - gram - sekon.
m.k.s = meter - kilogram - sekon

Sistem Statis.
Sebagai besaran dasar adalah panjang, gaya, waktu (sistem/Ft). Pada sistem ini, sistem
metrik ada 2 macam, yaitu : sistem gravitasi dan sistem teknis (praktis) dan kedua sistem
terakhir ini terbagi lagi atas sistem besar dan kecil.
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Sistem statis besar gravitasi
 Panjang dalam meter, berat dalam kilogram berat dan waktu dalam sekon.

Sistem statis kecil gravitasi : panjang dalam cm, berat dalam gram berat dan waktu
dalam sekon (detik).

Sistem statis besar teknis : panjang dalam meter, gaya dan waktu dalam sekon.

Sistem statis kecil teknis : panjang dalam cm, gaya dalam gram gaya dan waktu dalam
sekoln.
Sistem non metrik hanya ada 1 macam untuk sistem gravitasi dan teknis yaitu :
Sistem gravitasi
: ft - l bwt - sec.
Sistem teknis
: ft - bf - sec.
Catatan :
Sistem mks dipilih untuk penggunaan pralctis, yang sekarang digunakan di seluruh dunia.
Pada sistem statis (e Ft), satuan berat adalah kilogram berat atau kilogram gaya, sedangkan
untuk massa satuannya kg massa atau juga digunakan smsb dan smsk.
S.I. sebenamya adalah sistem inks yang telah disempumakan dalam satuan standamya
(satuan patokan), tidak lagi dipergunakan defmisi sebelum th. 1960. Definisi lama tidak dapat
lagi dipertahankan ketelitiannya. Standar yang ban', yang berlaku sejak 1960 tak dapat berubah
pada kondisi apapun.
Definisi satuan-satuan dasar menurut Si.

Meter
Satu meter adalah panjang yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang
dalam vakum dari sinar merah spektrum atom Kr" (Krypton 86) yang merupakan radiasi
yang disebabkan oleh transisi antara tingkat energi 2 p10 dan 5 d5.

Kilogram
Satu kilogram adalah.massa standar kilogram berbentuk silindris yang dibuat dari bahan
platina iridium yang disimpan di Sevres Perancis.
Detik
Satu detik adalah interval waktu dan 9.192.631,770 kali waktu getar radiasi yang
disebabkan oleh transisi an/tam tingkat halus (fine structure energy level) dan ground state
atom Cw 133 (Caesium - 133).
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Ampere
Satu amper adalah arus tetap yang terjadi bila pada dua buah konduktor lures sejajar
panjangnya tak berhingga dan diabaikan luas penampangnya berjarak 1 meter diletakkan di
ruang vakum akan menghasilkan gaya antara kedua konduktor 2 x 104 newton per meter.

Kalori

1
Satu kalori adalah _______ bagian dari tempertur termodinamis dari titik tripel ari.
273,16

Candela
S a t u candela adalah kuat penerangan secara tegak lures pada permukaan yang luasnya
1

m2 dari sebuah " beda hitam" pada titik beku platina.
600.000
(2046.65 derajat kelvin) pada tekanan 101325 Newton per meter kwadrat.

Mole.
Satu mole : adalah banyaknya zat yang mengisi atom Cu sebanyak 0,012 kg (atau yang
mengandung jumlah atom C yang sama dengan 0,012 kg C'2 mumi).
Contoh pemakaian
1. Menentukan satuan.
-2

[F] = [m] [l] [t] = gaya.
2
mempunyai satuan : kg - m - dr , untuk gaya, satuan ini mempunyai nama khusus yaitu
Newton.
-3

[p] = [m] [e] = massa jenis atau kerapatan massa mempunyai satuan kg - m-3.

2. Meneliti rumus.
F=
— rv, dengan F = gaya.
x = jarak.
v = kerapatan.
was kiri : gaya, dimensinya [m] [l] [t]-2 setiap suku bendimensi gaya juga.
jadi :
-1
k hams berdimensi
= [m] [l] [t]
= [m] [t]-2
,
r hams berdimensi
= [m] [e1 ity [0'

= [rn] Etv
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3. Apakah persamaan ini benar ?
p + 1/2 mv2 + pgh = konstan, dengan: p = tekanan
m = massa
v = kecepatan
p = kerapatan massa
h = ketinggian
Jawab :
[pl = [F] [A]' [A] = [luasi
= [m] [t]
. 1/2 mv2
pgh

=

ferl

= [In] [1]-' [t]-2
[tr2

= [m]
.3

= [In] [4

[el [t]-2 [el

= [in] rel-1
Jadi dari ketiga suku ini 1/2 mv2 yang berlainan, berarti rumus ini salah. seharusnya :
p + 1/2 p v2 + p gh = konstan
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Tabel 10-3. Besaran Turunan SI dan singkatannya
Besaran

Definisi

Simbol

pergeseran
kecepatan

perubahan posisi

s,r

percepatan

Dimensi

t
ds t t '

perubahan posisi
per satuan waktu

v=—
dt

perubahan kecepatan
per satuan waktu

ds
V=—
dt
0

Satuan turunan
meter (m)
meter-detik2

e t-'

m-detik-2

-

radian

t-I

rad/der'

pergeseran
sudut

perubahan posisi
sudut

kecepatan
putar

perubahan posisi
dalam sudut

percepatan
putar

perubahan kecepatan
putar perdetik

do)
cc = —
dt

t-2

rad/det-2

luas

–

A, S

/2

meter2

Volume

–

v

€'

meter'

momentum
linear

hasil kali massa
dengan kecepatan

p = my

m e t- '

kg/der'

momentum
putar

hasil kali momeninersia dan kec. putar

L = la)

m e2 0

kgm2/det-1

momen
inersia

–

I

in e 2

kg - m2

impuls gaya

hasil kali gaya
dan waktu selama
gaya bekerja

F.t

int t-1

newton-detik
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dQ
dt

= Fl

momen gaya

perkalian gaya
dan lengan

gaya

penyebab perubahan
gerak

F - m.a
W = F.s

kerja

pedcalian gaya dan
jalan yang ditempuh

daya

kerja per satuan

t

dw

walctu

P=

tekanan

gaya per satuan
luas

p=

kerapatan
massa

a. massa per satuan
volume

P=

b. massa per satuan
luas

P—

•

c. massa persatuan
panjang
'

m e r2
newton meter
me 0
kgm/dee = N
Newon

m /2 0

N - m = Joule
m t'

t

joule/det =•Watt'

-3

at

F

A
M
V
M

(W)
Newton nr2 =
Pascal (Pa) -

m t-' r2

m t3-3

.

kg m m-3
m

el

A

kg m-2

M
1

1=

/

energi

kemampuan
melakukan kerja

E

energi
kinetik

kemampuan suatu
titik massa bergerak

EK =
1/2mv2

energi
potensial
gravitasi

kemampuan suatu
benda berada pada
ketinggian tettentu

EP = mgh

m e r2

kg m-1
joule

m e r2

joule

m e r2

joule

m t'
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energi potensial pegas

kemampuanpegas
ditarik atau ditekan

frekuensi

jumlah getaran per
satuan waktu

1/2 kx2

V=

1

waktuuntuksatu
ayunan

T

kuat medan

gaya per satuan

F

gravitasi

massa

m

potensial
gravitasi

energi potensial
per satuan waktu

EP
V
– —m

joule

r'

cycle sekon-'
(Hz)

t

detik.

m e r2

newton/kg-1

m2 r2

joule/kg'

T

perioda
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m e t-2

Tabel Periodik Unsur (Updated)

