
Bumi Sebagai Planet 

Apakah bumi berbentuk bulat sempurna ? 

Hasil pengukuran yang teliti menunjukkan nahwa bumi tidak berbentuk bulat 

sempurna seperti bla, melainkan mirip seperti jeruk besar, yaitu agak pepat di 

kedua kutubnya dan agak menggembung di sekitar khatulistiwa. Oleh karena itu 

garis tengah khatulistiwa (12.757 km) lebih panjang daripada garis tengah kutub 

(12.714 km) 

Massa Jenis Bumi 

Ciri bumi dapat juga ditunjukkan oleh nilai massa jenisnya. Dengan 

mengetahui masa jenis bumi kita dapat memperkirakan bahan-bahan penyusun bumi, 

khususnya bagian dalam bumi. 

Kita telah mengetahui massa dan jari-jari bumi. Jika kita anggap bumi 

berbentuk bola, maka volum bumi dapat kita hitung dengan rumus volum bola 4/3 

πR2 ,dengan R adalah jari-jari bumi. Massa jenis rata-rata bumi kita peroleh dengan 

membagi massa bumi dengan volum bumi. Diperoleh hasil, massa jenis rata-rata bumi 

kira-kira 5.500 kg/m3 atau 5,5 massa jenis air (1.000 kg/m3). Kebanyakan batuan 

memiliki massa jenis 2.000 sampai dengan 4.000 kg/m3,dan massa jenis logam, 

misalnya logam besi murni adalah 7.000 kg/m3. Berdasarkan analisis massa jenis 

disimpulkan bahwa bumi sebagian besar terdiri dari gabungan batuan dan bahan-

bahan logam.   

Prinsip Rotasi Bumi dan Akibatnya 

Rotasi adalah perputaran bumi mengelilingi porosnya. Waktu yang diperlukan 

bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam 



(tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik). Arah rotasi bumi adalah “arah timur” 

yaitu dari barat ke timur 

Dapatkah kamu merasakan rotasi bumi ? 

Kamu telah mengetahi bahea bumi berotasi terhadap porosnya. Mengapa 

kamu tak merasakan rotasi bumi ? Kamu dan benda-bemda di sekitarmu termasuk 

udara dan air laut di tahan oleh gravitasi bumi. Ini menyebabkan kamu dan benda-

benda di sekitarmu turut bergerak bersama bumi, sehingga kamu tidak merasakan 

rotasi bumi. 

Akibat rotasi bumi 

Rotasi bumi terhadap porosnya menyebabkan : 

1. Pergantian siang dan malam hari 

2. Gerak semu harian benda langit 

3. Penggembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi 

4. Perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya 

Prinsip Revolusi bumi dan Akibatnya 

Revolusi bumi adalah gerak bumi mengitari matahari. Arah revolusi sama 

dengan arah rotasi, yaitu berlawanan denga arah jarum jam. Arah revolusi bumi ini 

ditetapkan sebagai “arah timur”, yaitu gerak dari timur ke barat. Satu kali revolusi 

bumi (disebut periode revolusi bumi) memerlukan waktu 365,25 hari (tepatnya 365 

hari 6 jam 9 menit 10 detik) 

Akibat revolusi bumi 



Revolusi bumi mengitari matahari menyebabkan : 

1. Pergantian musim 

2. Perubahan lamanya siang dan malam 

3. Gerak semu tahunan matahari 

4. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


