


 Bentuk air: 

cair, padat, 

serbuk, dan 

gas seperti 

es, salju, dan 

uap 

 Siklus air 





 Air adalah asal muasal dari segala macam 
bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari 
air bermula kehidupan dan karena air 
peradaban tumbuh dan berkembang. 
Tanpa air peradaban akan surut dan 
bahkan kehidupan akan musnah. 

 Sekitar 70 persen permukaan bumi 
ditempati oleh air, namun 97 persen 
darinya adalah air asin dan tidak dapat 
langsung dikonsumsi manusia, 3% air tawar 
(75% di kutub berupa salju, es, & gletser; 
24% air tanah, 0,3% danau, 0,1% hujan, 
awan, kabut dll) 



 Adanya variasi musim dan ketimpangan 

spasial ketersediaan air (mis:musim hujan 

vs musim kering) 

 Terbatasnya jumlah air segar di planet 

bumi yang dapat dieksplorasi dan 

dikonsumsi 

›  Populasi bertambah 

›  kerusakan sumber daya air & lingkungan 

(sungai, tanah, hutan dll) 

 



 Udara 

 Pasut (pasang surut) 

 Angin 

 Panas matahari 

 



 Keadaan udara serta gejala-gaejala yang ada di 
dalamnya pada waktu tertentu dan pada saat 
tertentu. Untuk menyatakan keadaan tersebut 
digunakan nilai-nilai yang menyatakan tingginya 
unsur-unsur cuaca, misalnya 

 Suhu udara adalah derajat panas maupun dingin dari udara 

 Tekanan udara adalah kekuatan/tenaga udara di atas suatu 
wilayah 

 Kelembaban adalah ukuran dari pada jumlah uap air di udara 

 Awan adalah kumpulan masa tampak dari pada titik-titik air 
dan atau kristal es di atas permukaan bumi 

 Hujan adalah salah satu bentuk air baik berupa cair maupun 
padat (hujan atau salju), yang jatuh turun dari awan ke 
permukaan bumi 

 Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke 
tempat yang lain.   

 Badai Guntur dan lain sebagainya yang menyatakan adanya 
gejala-gejala di dalam udara 
 



 Udara  tanpa rasa, tanpa bau, dan 

(hampir disemua waktu) tak tampak, udara  

melindungi kita dari terik sinar matahari dan 

menyediakan kita berbagai campuran gas 

yang membuat kehidupan di bumi dapat 

tumbuh kembang 

 Walau udara nampak ringan bahkan tidak 

mempunyai berat, senyatanya berat total 

udara di atmosfer mencapai sekitar 5.600 

milyar ton. 



 Udara yang bergerak dan berpindah 

tempat disebut angin.  





 Fenomena alam yakni berupa naik 
turunnya muka air laut secara periodik 
akibat dari gaya tarik menarik antara 
bumi (air dipermukaan) dengan benda-
benda langit terutama bulan dan 
matahari.  

 Naik turunnya muka air laut ini memasuki 
muara sungai dan selanjutnya 
merambat ke arah sungai dan anak 
sungai termasuk saluran buatan. 





Energi dari Pasang 

Surut 

Saat 

Pasang 

Saat Surut 

Ada 2 metodologi 

1. Dam pasang 

surut (Perancis, 

Kanada) 

2. Turbin lepas 

pantai (Kanada, 

Inggris) 



 Sebagai energi pembangkit tenaga 

listrik 

 Sebagai tempat untuk budidaya padi 

 Sebagai tempat pengembangan lahan 

rawa (sumber daya ikan dan sumber 

daya air) 



Gurun Mojave, 

California 


