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LAPISAN BUMI, GUNUNG API, GEMPA BUMI, DAN MITIGASI BENCANA 

 

A. PENGANTAR 

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu: (1) sikap spiritual; (2) sikap sosial; (3) 

pengetahuan; dan (4) keterampilan. Keempat kompetensi tersebut dapat dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. 

Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu: “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya”. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu: “Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran tidak 

langsung, yaitu: keteladanan, pembiasan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 

karakteristitik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa.  

Penumbuhan dan pengembangan kedua kompetensi sikap tersebut dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. 

 

Kompetensi pengetahuan dan keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Untuk materi 

lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi bencana, Kompetensi Dasar yang harus 

dikuasai siswa SMP adalah: 

3.10.   Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko 

           sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya; 

4.10.  Mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta  

           tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai jenis bencana  

           di daerahnya.  

 

SKL UN SMP yang terkait dengan materi lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi 

bencana adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat memahami tentang: lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi 

bencana; 

2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: lapisan bumi, gunung api, gempa 

bumi, dan mitigasi bencana; 

3. Siswa dapat bernalar tentang: lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi 

bencana. 

 

B. TUJUAN 

1. Peserta Diklat mampu menguasai materi lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan 

mitigasi bencana; 
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2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi bencana; 

3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan 

indikator.  

 

C. URAIAN MATERI 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia berada pada zona tektonik yang sangat aktif di dunia karena terletak pada 

pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu: lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan 

lempeng Pasifik serta 1 lempeng mikro, yaitu lempeng Philipina yang membentuk jalur 

pertemuan lempeng yang kompleks (Gambar 1).  

 

  Gambar 1. Peta lempeng tektonik di dunia (sumber: Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 
 

Posisi geografis Indonesia tersebut memberikan kemungkinan besar terjadi bencana gempa 

tektonik, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami dalam berbagai skala dampak dan 

cakupan luas wilayah terdampak bencana.  

Tim Revisi Peta Gempa Indonesia (2010) menjelaskan bahwa jalur pertemuan lempeng 

tektonik dapat memicu aktivitas seismo-tektonik melalui beragam mekanisme kegempaan. 

Oleh karena itu, banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebumian. 

Distribusi episenter gempa bumi tektonik membentuk busur dari Sumatera bagian utara, 

pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa, wilayah NTB dan NTT, sampai wilayah 

Papua bagian utara, kepulauan Maluku dan Sulawesi (Gambar 2). 
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Gambar 2. Peta episenter gempa di Indonesia (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010). 

 

Salah satu penyebab mengapa banyak korban jiwa dan harta benda terjadi pada peristiwa 

bencana kebumian (gempa bumi tektonik, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami) 

di berbagai wilayah tanah air adalah karena kesadaran, kesiagaan dan ketangguhan 

masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana masih rendah. Hal ini merupakan salah 

satu masalah serius yang harus segera ditangani secara terpadu oleh berbagai pihak dan 

elemen masyarakat.  

Dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana kebumian pada kelompok masyarakat 

tersebut, maka langkah antisipasi mitigasi bencana (pengelolaan bencana sebelum, saat, 

dan sesudah bencana terjadi) adalah meningkatkan pemahaman masyarakat (akademisi, 

awam, dan sekolah) tentang mekanisme terjadinya bencana kebumian melalui kemajuan 

ilmu pengetahuan terkait, misalnya pengembangan sistem peringatan dini bencana 

(Satriano et al., 2011) dan pengenalan bencana kebumian di sekolah.  

Pendekatan aspek pendidikan formal dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum IPA 

SMP yang berisi muatan lokal pembelajaran mitigasi bencana (sadar dan siaga bencana), 

khususnya sekolah menengah di daerah yang berpotensi mengalami bencana kebumian. 

Fokus utama yang perlu dilakukan dalam pembelajaran mitigasi bencana kebumian adalah 

upaya pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat lokal yang tinggal di daerah rawan 

bencana kebumian (Suppasri et al., 2015). 

 

2. LAPISAN BUMI 

Struktur fisik Bumi merupakan bola padat berlapis yang terdiri dari `kulit-kulit tempurung’ 

(Gambar 3) membentuk lapisan-lapisan terpisah dengan karakteristik (ketebalan, kerapatan, 

dan temperatur) yang bervariasi. Pada umumnya, kulit Bumi dibagi menjadi tiga, yaitu: 
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1. Lapisan kerak (crust), lapisan terluar kulit Bumi dengan ketebalan 0 – 60 km di bawah 

permukaan tanah yang sering dikenal sebagai lempeng tektonik (tectonic plate) 

merupakan lapisan batuan padat di mana manusia tinggal; lapisan kerak terdiri dari 

kerak samudera dan kerak benua (Gambar 4); 

2. Lapisan mantel (mantle), lapisan paling tebal dengan ketebalan sampai 2900 km dari 

permukaan tanah; lapisan mantel terdiri dari mantel bagian atas (upper mantle) dan 

mantel bagian bawah (lower mantle); secara fisik, mantel merupakan molten rock. 

3. Lapisan inti (core), lapisan ini terdiri dari inti luar (outer core) berwujud cair dengan 

ketebalan 2260 km dan temperatur 5000oC, kaya kandungan besi dan nikel; inti dalam 

(inner core) berwujud padat dengan ketebalan 1220 km dan temperatur 5500oC, kaya 

kandungan besi dan nikel. 

 
Gambar 3. Bumi dan lapisan-lapisannya (sumber: www.bbc.co.uk/schools/2014). 

 

 
Gambar 4. Pertemuan kerak benua dan kerak samudera di atas lapisan mantel (sumber: 

Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 
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Mekanisme tumbukan antara dua lempeng tektonik, baik kerak samudera-kerak samudera, 

kerak samudera-kerak benua maupun kerak benua-kerak benua dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 
Gambar 5. Tumbukan dua lempeng tektonik (sumber: Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 
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Shield Volcanoes

•  Huge, gently sloping 
sides

•  Composed of basaltic 
lava

•  Develop from layers 
of basaltic lava

•  Quiet eruptions

Cinder Cone Volcanoes

•  Steep-sided, cone 
shaped

•  Composed of basaltic 
lava

•  Develop from layers 
of tephra

•  Explosive eruptions

Composite Volcanoes

•  Tall, majestic 
mountains

•  Composed of lava 
between basaltic and 
granitic

•  Develop from 
alternating layers of 
lava and tephra

•  Eruptions are both 
quiet and explosive 

3. GUNUNG API 

Pada daerah sekitar perbatasan antara dua lempeng tektonik biasanya ditemui deretan 

gunung api dan bidang patahan perut Bumi (sesar) yang bisa menjadi pemicu gempa bumi. 

Gambar 6 di bawah ini mendiskripsikan tiga jenis gunung api beserta karakteristiknya.  

 

 

Gambar 6. Tiga jenis gunung api di dunia (sumber: Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 
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Bagian ini membahas tentang gunung api, oleh karena itu berisi prinsip dasar fisika yang 

mendasari suatu letusan. Letusan gunung api adalah peristiwa keluarnya magma dalam 

bentuk fluida cair dan gas berbagai jenis sampai ke permukaan bumi. Saat magma cair telah 

mencapai permukaan bumi, maka magma tersebut dikenal sebagai lava dan bila mengalami 

proses pendinginan akibat interaksi dengan udara luar disebut dengan lahar. Hal inilah yang 

menimbulkan dua istilah populer terkait dengan letusan gunung api, yaitu bahaya primer 

dan bahaya sekunder. Bahaya primer langsung berhubungan dengan peristiwa letusan 

gunung api yang menghasilkan material vulkanik dalam bentuk batuan berbagai jenis dan 

ukuran, cairan dan gas beracun berbagai jenis. Bahaya sekunder terjadi beberapa waktu 

kemudian dengan dipicu oleh curah hujan yang lebat di sekitar lereng gunung api yang akan 

menjadi pendorong material vulkanik yang mengendap di sepanjang lereng gunung api dan 

aliran sungai lokal, membentuk aliran lahar dingin. 

Magma dalam bentuk cairan berbagai kekentalan dan gas berbagai jenis berada pada lapisan 

litosfer dan menempati dapur magma. Dapur magma merupakan sumber utama aktivitas 

gunung api dengan lama aktivitas vulkanik ditentukan oleh volume magma. Magma dapat 

bergerak naik mencapai kubah lava dan permukaan bumi karena tekanan dan temperatur 

sangat tinggi dalam dapur magma yang memberikan dorongan yang cukup kuat untuk 

melawan gaya berat gravitasi batuan. Pada umumnya, kedalaman dapur magma merupakan 

penyebab perbedaan kekuatan letusan. Semakin dalam dapur magma dari permukaan bumi, 

maka semakin besar tekanan hidrostatis dapur magma dan semakin kuat pula letusan yang 

akan dihasilkan. 

Beberapa peristiwa terjadi ketika letusan gunung api berlangsung. Material vulkanik hasil 

letusan mempunyai andil dalam keberlangsungan kehidupan biosfer di sekitar gunung api. 

Sejumlah besar material vulkanik yang dilepaskan saat letusan berdampak negatif, misalnya 

batuan berbagai jenis dan ukuran dari butiran sampai masif (efek mekanik), awan piroklastik 

atau awan panas bertemperatur sangat tinggi (efek termodinamik), kubah awan 

membentang masif mengganggu aktivitas foto-sintesis (efek optik), dan emisi gas berbagai 

komposisi dan level baik yang beracun maupun tidak (efek biokimia). Bahkan material residu 

hasil letusan (lahar dingin) dapat mengakibatkan bencana lanjutan dalam bentuk aliran 

banjir lahar dingin.  

Dapur magma sebagai sumber aktivitas magmatik memberikan kontribusi signifikan, mulai 

dari proses pembentukan gunung api hingga dampak aktivitas magmatik. Mekanisme fisis-

geologis yang bertanggung jawab terhadap proses pembentukan gunung api adalah sangat 

kompleks, namun ujung proses pembentukan gunung api melahirkan tipe gunung api, yaitu: 

shield volcano, cinder volcano, dan composite volcano. Setiap tipe gunung api memiliki 

aktivitas berbeda bergantung pada komposisi dan temperatur magma, serta kandungan gas 

terlarut dalam magma. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi mobilitas magma yang biasa 

diukur melalui besaran kekentalan (viscosity). Semakin kental fluida magma, maka magma 
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semakin sulit mengalir sehingga dibutuhkan energi yang sangat besar untuk melawan gaya 

berat gravitasi batuan pada lapisan permukaan bagian atas.  

Selain temperatur, kandungan senyawa silikat (SiO2) dan gas terlarut berperan besar dalam 

menentukan kekentalan magma. Proporsi SiO2 dan gas terlarut yang semakin besar akan 

memberikan efek kekentalan lebih besar pada magma cair. Tabel 1 memberikan klasifikasi 

gunung api berdasarkan kandungan silikat, kandungan gas terlarut, dan kekentalan magma.  

Tabel 1. Klasifikasi 3 tipe gunung api terkait kekuatan letusan. 

Tipe  
Gunung Api 

Kandungan 
 Silikat 

Kandungan  
Gas Terlarut 

Kekentalan 
Magma 

Kekuatan 
Letusan 

shield volcano ~ 50% 1-2% rendah kurang eksplosif 
cinder volcano ~ 60% 3-4% menengah eksplosif 
composite volcano ~ 70% 5-6% tinggi sangat eksplosif 

 

4. GEMPA BUMI 

Gempa bumi merupakan mekanisme pelepasan energi seismik dari pusat gempa dalam 

perut Bumi. Menurut http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/hazards.html, pelepasan energi 

seismik tersebut melalui perambatan gelombang seismik dari sumber gempa menuju ke 

permukaan Bumi yang menimbulkan efek dalam bentuk ground shaking. Dalam praktek 

pengukuran di lapangan, amplitudo gelombang seismik merupakan salah satu parameter 

yang ikut mempengaruhi kekuatan gempa (Lowrie, 2007; Kirkland, 2010).  

Kekuatan gempa diukur melalui pengukuran magnitudo dan intensitas gempa 

(http://pubs.usgs.gov/gip/earthq4/severitygip.html). Pengukuran magnitudo gempa 

berbasis energi gempa yang dilepaskan oleh sumber gempa dari lokasi hiposenter. 

Magnitudo gempa terukur sebagai nilai tunggal yang tidak bergantung pada jarak episenter 

dari stasiun seismik. Magnitudo gempa merupakan besaran fisis yang dipilih untuk 

menyatakan karakteristik gempa karena memberikan peluang untuk perbandingan langsung 

antara kejadian gempa bumi yang satu dengan kejadian gempa bumi yang lain. Skala 

pengukuran magnitudo gempa bumi yang umum digunakan adalah Skala Richter (SR) 

dikenal sebagai magnitudo lokal (��) dan magnitudo momen (��).  

Berbeda dengan skala �� dan �� yang mengukur besaran energi seismik, Modified 

Merchalli Intensity (MMI) mengukur intensitas dan efek gempa bumi yang ditimbulkan 

terhadap struktur fisik dan makhluk hidup di permukaan bumi di sekitar sumber gempa 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Mercalli_intensity_scale). Sesuai definisi tersebut, maka 

intensitas gempa terukur bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu wilayah 

terdampak bencana. 

Energi gempa dibawa oleh gelombang seismik merambat dari satu bagian ke bagian lain 

dalam kerak Bumi dengan dampak destruktif di sepanjang wilayah perambatan gelombang 

seismik. Berdasarkan lokasi perambatan (Telford et al., 1990; Lowrie, 2007; Kirkland, 2010), 

maka gelombang seismik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: body waves dan 
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surface waves. Body waves adalah jenis gelombang seismik yang merambat di bawah 

permukaan tanah. Body waves dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Gelombang Primer (P) 

Gelombang P adalah gelombang seismik yang merambat longitudinal dalam medium 

yang dilalui, baik fluida cair maupun padat (Gambar 7). Mekanisme pembangkitan 

gelombang P melalui stres yang dialami oleh struktur batuan dan lapisan tanah yang 

memberikan respons dalam bentuk rapatan dan renggangan lapisan tanah di sepanjang 

jalur perambatan gelombang. Kerapatan batuan dan lapisan tanah memiliki peran 

penting dalam kecepatan perambatan gelombang P. Semakin rapat medium yang dilalui, 

semakin besar kecepatan gelombang P.  

2. Gelombang Sekunder (S)  

Gelombang S adalah gelombang seismik yang merambat transversal dalam medium 

padat (Gambar 7). Mekanisme pembangkitan gelombang S melalui simpangan vertikal 

lapisan tanah tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang S bergerak 

lebih lambat dari gelombang P namun memiliki potensi merusak struktur fisik yang ada 

di permukaan.  

 
Gambar 7. Gelombang seismik P dan S (sumber: Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 

 

Berbeda dengan body waves, surface waves adalah gelombang seismik yang merambat 

dekat dan sepanjang permukaan tanah. Gelombang jenis ini memiliki frekuensi lebih rendah 
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daripada gelombang P dan S dengan amplitudo lebih besar. Oleh karena itu memiliki 

potensi merusak yang lebih besar daripada gelombang P dan S. Gelombang permukaan 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Gelombang Rayleigh 

Gelombang Rayleigh menjalar di permukaan bumi yang merupakan kombinasi gerak 

gelombang P dan S berbentuk elips. Kecepatan gelombang Rayleigh bergantung pada 

elastisitas permukaan tanah dan lebih kecil dari kecepatan gelombang S (Gambar 8). 

Amplitudo gelombang Rayleigh berkurang dengan bertambahnya kedalaman.  

2.  Gelombang Love  

Gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang menjalar dalam bentuk 

gelombang transversal. Gerakan gelombang Love hampir sama dengan gelombang S. 

Kecepatan gelombang Love bergantung pada panjang gelombang, bervariasi sepanjang 

arah rambatan, dan lebih kecil dari kecepatan gelombang S (Gambar 8). 

 

Gambar 8. Deteksi perambatan gelombang seismik P dan S serta gelombang seismic 
permukaan (sumber: Glencoe Science, McGraw-Hill, 2007). 

 

4.  MITIGASI BENCANA 

Salah satu pertanyaan fundamental di kalangan akademisi dan peneliti ketika terjadi letusan 

gunung api, banjir lahar dingin, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang atau 

bencana alam jenis lain adalah apakah peristiwa-peristiwa tersebut yang telah merenggut 

banyak korban jiwa dan harta benda benar-benar adalah bencana alam (natural disater), 

ataukah sebetulnya merupakan bencana terkait aktivitas manusia (human-induced disaster). 

Bila kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan dikaji dari sudut pandang saintifik 
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hubungan kausa prima (‘cause and effect’ relationship), maka kegagalan dalam melihat apa 

yang menjadi penyebab bencana dapat mengakibatkan kesalahan yang sama akan terus 

terjadi berulang kali tanpa ada telaah kritis dan logis mengapa hal itu bisa terjadi.  

Semua sepakat bahwa jatuhnya korban jiwa dan harta benda adalah ‘effect’ dari bencana. 

Namun demikan, akademisi dan peneliti tidak sepakat dengan masyarakat awam dalam hal 

‘cause’ bencana. Dalam hal ini, ilmuwan lebih cenderung menyimpulkan bahwa banyaknya 

korban jiwa dan kerugian materil pada hampir semua kejadian bencana di Indonesia karena 

tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat awam terhadap potensi ancaman bahaya 

bencana masih sangat rendah (Kompas, 27-28 Januari 2014). Kesadaran, kesiagaan dan 

ketangguhan masyarakat terhadap bencana sudah seharusnya dilatihkan sejak dini melalui 

pendekatan multi disiplin termasuk pembelajaran kebencanaan di sekolah dari tingkat dasar 

sampai menengah bahkan di perguruan tinggi. 

Pertanyaan fundamental di atas muncul karena jatuhnya korban jiwa dalam hampir semua 

kasus bencana di berbagai wilayah tanah air berkaitan dengan tingkat pemahaman, 

kesadaran, dan kesiagaan masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. Pertanyaan 

logis dan kritis tersebut sesuai dengan cara pandang tentang apa yang sebenarnya menjadi 

‘cause’ bencana. Alih-alih ‘alam’ yang biasa dirujuk sebagai sumber penyebab korban jiwa 

sedemikian sehingga muncul istilah bencana alam, unsur human error dalam studi mitigasi 

dan pengelolaan bencana menjadi kandidat penyebab.  

 

D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Berikut ini adalah beberapa contoh indikator yang meliputi kondisi, audiens, behavior, dan 

derajat pencapaian (konsep C-A-B-D) dan soal terkait, serta penyelesaian soal. 

INDIKATOR BUTIR SOAL KUNCI  

Diberikan informasi siklus hidrologi dalam kaitannya dengan 

pelepasan dan penyerapan energi, siswa dapat 

mengidentifikasi proses fisis yang menyerap sejumlah energi 

dengan benar. 

Soal No. 3 C 

Diberikan informasi tentang jarak tempuh dan waktu tempuh 

perambatan gelombang tsunami di permukaan laut, siswa 

dapat menghubungkan fenomena perambatan gelombang 

tsunami dan konsep gerak lurus beraturan serta menerapkan 

rumus gerak lurus beraturan untuk menghitung kecepatan 

gerak gelombang tsunami. 

Soal No. 4 

 

B 

 

Diberikan informasi tentang beberapa penyebab jatuhnya 

korban jiwa akibat letusan gunung api, siswa dapat 

menganalisis dan mengevaluasi masalah mitigasi bencana 
Soal No. 5 

 

C 
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INDIKATOR BUTIR SOAL KUNCI  

yang membutuhkan tindakan penyelamatan diri sebelum, 

pada saat, dan sesudah bencana terjadi. 

 

E. SOAL-SOAL LATIHAN DAN PENYELESAIAN 

1. Tumbukan antara kerak benua dan kerak samudera dalam perut Bumi menghasilkan … 

(A) deretan pulau vulkanik 

(B) gugusan gunung api di sepanjang daerah dekat pantai 

(C) cekungan yang memanjang di dasar laut 

(D) bidang patahan dalam perut Bumi 
 

2. Pernyataan di bawah yang benar sebagai proses yang dapat digunakan untuk menggali 

informasi yang akurat tentang struktur fisik Bumi adalah … 

(A) pengukuran intensitas dan perubahan medan magnet Bumi 

(B) pengujian aliran lava gunung api 

(C) pengeboran sampel lapisan tanah dari perut Bumi 

(D) perambatan gelombang seismik yang menembus lapisan perut Bumi 
 

3. Dalam siklus hidrologi, molekul air menyerap energi pada saat proses … 

(A) pembentukan gunung es dari aliran samudera ke kutub Bumi 

(B) pembentukan awan dari uap air yang ada di atmosfer 

(C) penguapan air laut dari permukaan laut 

(D) perembesan air tanah sepanjang permukaan tanah 
 

4. Suatu gempa bumi tektonik yang berpusat di bawah permukaan laut membangkitkan 

gelombang tsunami yang bergerak sepanjang permukaan laut dan mampu mencapai jarak 

sejauh 3600 km dalam waktu 5 jam. Kecepatan gerak gelombang tsunami tersebut adalah … 

(A) 100 m/s 

(B) 200 m/s 

(C) 300 m/s 

(D) 400 m/s 
 

5. Korban jiwa akibat letusan gunung api bisa terjadi pada saat dan sesudah letusan gunung api 

terjadi. Apabila dikaitkan dengan material vulkanik hasil letusan, maka korban jiwa sesudah 

letusan bisa terjadi karena … 

(A) fasilitas tempat pengungsian yang terbatas 

(B) aliran lava panas dan lahar dingin 

(C) menghirup gas beracun dan terpeleset debu silika dari atap rumah 

(D) terkena lontaran batuan vulkanik 
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Penyelesaian: 

1. Dua jenis kerak Bumi dan teori tektonik lempeng adalah kerak samudera dan kerak benua, 

di mana kedua jenis kerak tersebut dapat bertumbukan satu sama lain. Sesuai dengan 

Gambar 5 (ilustrasi pertama), tumbukan antara kerak samudera dan kerak benua dalam 

perut Bumi menyebabkan kerak samudera menghunjam ke bawah kerak benua karena 

kerak samudera memiliki kerapatan yang lebih besar. Akibat yang ditimbulkan adalah 

terbentuk deretan gunung api di sepanjang daerah dekat pantai (B). 

2. Struktur Bumi yang berlapis terdiri dari lapisan kerak, mantel, dan inti. Lapisan kerak 

berwujud padat, mantel berwujud `bubur batuan’, inti luar berwujud fluida/cairan kental, 

dan inti dalam berwujud padat. Gelombang seismik (P dan S) adalah gelombang yang 

berfrekuensi rendah sehingga mampu menembus perut Bumi sampai kedalaman ribuan 

kilometer dengan hanya sedikit kehilangan energi. Gelombang P dapat merambat dalam 

medium padat dan cair, sedangkan gelombang S hanya dapat merambat dalam medium 

padat. Oleh karena itu, karakteristik perambatan gelombang P dan S cocok digunakan untuk 

mengetahui struktur fisik lapisan Bumi (D). 

3. Siklus hidrologi mengatur proses fisis yang bertanggung jawab terhadap perubahan wujud 

air dari wujud yang satu menjadi wujud yang lain (cairan-gas-padat-cairan). Satu contoh 

peristiwa alam di mana terjadi penyerapan sejumlah energi untuk mengubah wujud air dari 

cairan menjadi gas adalah evaporasi, misalnya penguapan air laut (C). 

4. Tsunami bergerak sebagai gelombang permukaan di laut dengan rumusan gerak gelombang 

memenuhi konsep gerak lurus beraturan (GLB). Dengan demikian, berdasarkan informasi 

yang diberikan dalam soal maka kecepatan gelombang tsunami adalah v = 3600 km/5 jam = 

720 km/jam = 200 m/s karena setiap 36 km/jam = 10 m/s (B). 

5. Saat letusan terjadi, gunung api menghasilkan emisi gas beracun dan material vulkanik yang 

banyak mengandung silika, suatu unsur dengan ciri mengkilat dan licin. Meskipun letusan 

telah selesai, namun emisi gas beracun masih terus berlangsung sampai beberapa hari dan 

silika yang tercampur dengan material vulkanik yang lain adalah bahaya tersembunyi. Fokus 

masyarakat saat letusan terjadi adalah menyelamatkan diri ke tempat pengungsian. Segera 

sesudah letusan selesai, biasanya ada beberapa orang yang pulang ke kampung untuk 

membersihkan atap rumah yang tertutup oleh debu vulkanik yang mengandung silika. 

Selain berbahaya karena berada pada ketinggian tertentu memberikan peluang untuk 

menghirup gas/udara beracun, debu vulkanik yang terkontaminasi silika bersifat licin dan 

dapat menyebabkan kita tergelincir dari atap rumah (C). 
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F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Berdasarkan SKL UN materi lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan mitigasi bencana 

yang dicantumkan pada bagian Pengantar, rumuskan indikator dan kembangkan butir soal 

untuk mengukur indikator tersebut. Kemudian, buatlah sekurang-kurangnya tiga butir soal 

yang mewakili level kognitif: pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, penalaran. Gunakan 

kata kerja operasional yang sesuai dengan level kognitif dalam butir soal tersebut. 
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