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PENGERTIAN
Globe adalah model tiruan bola bumi

yang memberikan gambaran tentang bentuk
bumi, sehingga mendekati bentuk yang
sebenarnya.

Bentuk globe dan bumi yang bulat dapat
diketahui dengan bukti-bukti sebagai
berikut:
1. Bayangan bumi dari penyinaran

matahari pada saat gerhana bulan
berbentuk lingkaran

2. Hasil pemotretan bumi dari ruang angkasa, hasilnya menunjukkan
bahwa bumi bulat

3. Ekspedisi Magelhaens yang berhasil mengelilingi bumi. Ekspedisi
tersebut diawali dengan perjalanan dan kembali lagi pada titik
awal perjalanan dari arah yang berlawanan

4. Puncak gunung dan awan masih terlihat terang meskipun
matahari telah terbenam.

Struktur Globe

Agar mendapatkan
informasi yang
sebenarnya dari globe
yang benar diletakkan
miring membentuk sudut
sebesar 66½° dari eklipta
(garis horizontal).

Seperti halnya dengan peta, globe juga dilengkapi dengan
garis lintang dan garis bujur yang dapat digunakan untuk
berbagai macam peragaan atau media pendidikan. Juga garis
ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian antara utara
dan selatan.
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Keterangan Struktur Globe:
 Meridian Utama (Prime Meridian), garis bujur yang menurut kesepakatan

internasional melalui Royal Observatory Greenwich London (Bujur 0°) dan
menjadi patokan waktu internasional.

 Garis Bujur, merupakan garis khayal yang melintas secara vertikal dari
kutub utara sampai kutub selatan, sehingga memotong garis ekuator
(khatulistwa).

 Khatulistiwa, merupakan garis khayal yang melintang secara horizontal
dari arah timur ke barat tepat di tengah, dan membagi bumi menjadi dua,
yaitu bagian utara dan selatan.

 Garis Lintang, merupakan garis-garis khayal yang melintas secara
horizontal dari barat sampai timur, dan berjajar secara pararel disebelah
utara dan selatan garis khatulistiwa dan memotong garis-garis bujur.

 Lingkar Arktik, garis khayal lintang bagian utara bumi yang mengelilingi
kutub utara

 Lingkar Antartika, garis khayal lintang bagian selatan bumi yang
mengelilingi kutub selatan

 Kutub Utara, titik geografis yang berada paling utara bumi
 Kutub Selatan, titik geografis yang berada paling selatan bumi

Penggunaan Globe
Globe dapat digunakan untuk

berbagai keperluan pengetahuan, antara
lain sebagai berikut:
1. Sebagai alat simulasi sederhana

proses terjadinya gerhana matahari
dan bulan.

2. Menghitung pembagian waktu di
bumi berdasarkan garis bujur.

3. Mengetahui perbedaan iklim
dengan bantuan garis lintang.

4. Sebagai media peragaan bentuk bumi dan rotasinya.
5. Menggambarkan letak, luas daerah, negara, benua dan

laut secara lebih akurat.
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Simulasi Globe

Simulasi Globe
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Selamat Belajar 
&

Tetap Semangat

http://abelpetrus.wordpress.com/
http://abelpetrus.guru-indonesia.net/


