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Bulat, diketahui manusia 500 tahun yang lalu

Garis tengah bumi dari kutub ke kutub 7.900 mil

Garis tengah secara ekuatorial 7.923 mil

BUMI DAN SUSUNANNYABUMI DAN SUSUNANNYABUMI DAN SUSUNANNYABUMI DAN SUSUNANNYA

Berat Jenis 5,5

Berat 6,6 x 1021 ton.

• Gas => atmosfer (ketinggian 3.000 mil dpl)

• Kulit padat => lithosfer (30.000 m)

• Bagian inti => centrosfer (mantel, inti luar, inti dalam)

Lapisannya:



• Troposfer: 

• 10 mil pada katulistiwa dan menipis jadi 5 mil pada kutub2nya. 

• Uap air, hujan pesawat terbang terdapat di troposfer.

• Suhunya menurun 19oF setiap kenaikan 1 mil.

• Pada ketinggian 10 mil, suhu turun drastis hingga 0.

• Stratosfer: 

• 10 – 50 mil di atas bumi

Atmosfer:

• 10 – 50 mil di atas bumi

• Suhu rata-rata -67oF (-55o C)

• Pesawat masih bisa terbang di sini asal semua pintu tertutup rapat

dan kondisi di dalam pesawat seperti di troposfer

• Terdapat ozone

• Ionosfer: 

• Di atas 50 mil di atas bumi

• Terkanan udara sangat rendah, semua partikel akan terurai

menjadi ion2.



• Lapisan padat bumi: kerak bumi dan selubung bumi

• Tempat tinggal manusia dan makhluk hidup

• Kerak bumi tebalnya 30-70 km: batu-batuan, BJ 2,7.

• Selubung bumi tebalnya 1200 km, BJ 3,6-4.

• Kerak bumi:

• Bagian atas tebal 15 KM, BJ 2,7 bertipe magma 

Litosfer (Kulit bumi)

• Bagian atas tebal 15 KM, BJ 2,7 bertipe magma 

granit

• Bagian tengah dengan tebal 25 km, BJ 3,7 bertipe

magma basah

• Bagian bawah tebal 20 km, BJ 3,5 bertipe magma 

predotir dan ekologit



• Terdiri dari 3 lapisan:

• Mantel 1800 mil

• Inti luar 1360 mil

• Inti dalam 815 mil

Centrosfer:



Ukuran-ukuran bumi:

• Jari-jari pada ekuator 6.378,3  km

• Jari-jari pada kutub 6.356,9  km

•Keliling pada ekuator 40.077,0 km



•Dianut sebelum abad 17

•Pelopornya Aristoteles

•Tikus muncul dari gudang padi

•Cacing dari tanah/lumpur

Generatio Spontanea (Abiogenesis):

ASAL MULA KEHIDUPANASAL MULA KEHIDUPANASAL MULA KEHIDUPANASAL MULA KEHIDUPAN

•Cacing dari tanah/lumpur

•Asal-usul makhluk hidup dari luar bumi

•Spora dari luar jatuh dan aktif membentuk kehidupan

•Hipotesisi ini terlalu lemah

Cosmozoa:



•Francisci redi (1729-1799), ahli biologi Italia.

•Kehidupan dari telur

•Ditemukan ulat dari telur lalat….

Omne vivum ex ovo

•Lazzaro Spalanzani (1729-1799).

•Kaldu membusuk karena jasad renik, kaldu ditutup rapat tidak ada

kladunya

Omne ovo ex vivo

kladunya

•Telur dari makhluk hidup

•Louis Pasteur (1822-1895)

•Biogenesis

•Kehidupan dari kehidupan sebelumnya

•Ketiga teori tersebut telah menumbangkan teori abiogenesis (generatio

spontanea), dan teori tersebut dikenal dengan BIOGENESIS.

Omne vivum ex vivo



•Ada dua teori: Harold Urey Harold Urey Harold Urey Harold Urey dan Stanley MillerStanley MillerStanley MillerStanley Miller

•Makhluk hidup dari sel satu�sel banyak

•Pada saat bumi terbentuk, suhunya 4 rb-8 rb drjt C.

•Ketika mendingin, lapisan luar mengeras dan gersang krn

aktivitas vulkanik maka lama kelamaan menjadi mendingin dan

berlipat-lipat permukaannya dan jadilah tidak gersang.

•Pada saat itu gas-gas H2, N2, O2, He, Ar menguap dan

Teori evolusi kimiawi

terbentuklah H2O, CH4, CO2 di atm.

•Senyawa-senyawa tersebut tetap dalam bentuk uap dan

tertahan di atm, ketika suhu atm menurun jadi 100, terjadilah

hujan air mendidih.

•Kejadian itu berlangsung beribu-ribu tahun di saat bumi belum

ada kehidupan.

•Proses tersebut memungkinkan terjadi reaksi kimia antar

senyawa.



• kondisi 1 : tersedianya molekul-molekul Metana, 

Amonia, Uap air, dan hydrogen yang sangat banyak 

di atmosfer bumi

• kondisi 2 : adanya bantuan energi yang timbul dari 

aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang 

menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk 

molekul zat yang lebih besar,

• kondisi 3 : terbentuknya zat hidup yang paling 

Harold Urey Harold Urey Harold Urey Harold Urey 

(1893) Ahli
• kondisi 3 : terbentuknya zat hidup yang paling 

secerhana yang susunan kimianay dapat disamakan 

dengan susunan kimia virus, dan

• kondisi 4 : dalam jangka waktu yang lama (berjuta-

juta tahun), zat idup yang terbentuk tadi 

berkembang menjadi seejnis organisme (makhluk 

hidup yang lebih kompleks).

(1893) Ahli

kimia USA:



•murid Urey

• Menciptakan alat untuk membuktikan hipotesis Urey

• Kedalam alat yang diciptakannya, Miller memasukan 

gas Hidrogen, Metana, Amonia, dan Air. 

• Alat tersebut juga dipanasi selama seminggu, 

sehingga gas-gas tersebut dapat bercampur 

didalamnya. 

• Sebagai pengganti energi aliran listrik halilintar, Miller 

mengaliri perangkat alat tersebut dengan loncatan 
Stanley 

Miller
mengaliri perangkat alat tersebut dengan loncatan 

listrik bertegangan tinggi. 

• Adanya aliran listrik bertegangan tinggi tersebut 

menyebabkan gas-gas dalam alat Miller bereaksi 

membentuk suatu zat baru. 

• Kedalam perangkat juga dilakukan pendingin, 

sehingga gas-gas hasil reaksi dapat mengembun.

• Zat baru tersebut menyerupai senyawa pembentuk

unit kehidupan terkecil: DNA, ATP, dll.

Miller





• Oparin adl ahli biologi Rusia, 1924 mempublikasikan

pendapatnya ttg Asal-usul kehidupan

• Ditanggapi orang pada tahun 1936 oleh Haldane, ahli biologi

Inggris

• Pendapatnya:

• Oparin menyatakan bahwa paad suatu ketika atmosfer 

bumi kaya akan senyawa uap air, CO2, CH4, NH3, dan 

Hidrogen. 

Teori

Oparin- Hidrogen. 

• Karena adanya energi radiasi sinar Ultraviolet, senyawa-

senyawa sederhana tersebut membentuk senyawa organik 

atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks. 

• Proses reaksi tersebut berlangsung di lautan.

• Dalam jangka waktu yang panjang memungkinkan lautan 

menjadi timbunan senyawa organik yang merupakan sop 

purba atau Sop primordial

Oparin-

Haldane



� Senyawa kompleks yang mula-mula terbentuk 
diperkirakan senyawa aseperti Alkohol (H2H5OH), dan 
senyawa asam amino yang paling sederhana. 

� Selama berjuta-juta tahun, senyawa sederhana 
tersebut bereaksi membentuk senyawa yang lebih 
kompleks, Gliserin, Asam organik, Purin dan Pirimidin. 

� Senyawa kompleks tersebut merupakan bahan 
pembentuk sel.



Membran sel tumbuhan kaku (berdinding), terbuat

dari selulosa, sel hewan tidak ada dindingnya

SEL TUMBUHAN DAN HEWAN 

Sitoplasma sel tumbuhan mengandung kloroplast

Sel hewan mengandung centroma yang mengatur

pembelahan sel, pada tumbuhan tidak ada centroma



� Bentuk dan ukuran
◦ MH memiliki bentuk dan ukuran tertentu

� Komposisi kimia
◦ MH memiliki komposisi kimia tertentu: C, H, O, N, S, P

� Organisasi
◦ MH: sel>>jaringan>>organ>>sistem organ

� Metabolisme
◦ MH: makan, respirasi, sekresi, ekskresi

PerbedaanPerbedaanPerbedaanPerbedaan MakhlukMakhlukMakhlukMakhluk HidupHidupHidupHidup dengandengandengandengan bendabendabendabenda MatiMatiMatiMati

◦ MH: makan, respirasi, sekresi, ekskresi

� Iritabilitas
◦ MH memberikan rekasi thd pengaruh sekitarnya: panas, 
dingin, cahaya, gerakan, kelembaban, dll.

� Reproduksi
◦ MH berkembang biak

� Tumbuh dan mempunya daur hidup
◦ MH: tumbuh dan berdaur hidup


