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ANALISIS MORFOLOGI BERANGKAL ANDESITE 
YANG MENGALAMI PELAPUKAN MEMBOLA 

(SPHEROIDAL WEATHERING) HUBUNGANNYA 
DENGAN MORFOLOGI BOLA BATU DI 

SANGIRAN
M. Rais Fathoni

Abstrak
Bola batu sebagai salah satu artefak, masih menyimpan misteri terkait proses 

pembentukannnya (Widianto, 2009). Identifikasi karakteristik secara langsung dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya bola batu.

Metode pendekatan dari sisi alami sepertinya masih diperlukan untuk mengungkap 
mengenai asal usulnya. Cara pendekatan alami ini menggunakan prinsip “jika bola batu 
adalah produk alami yang terbentuk karena proses pelapukan membola maka akan 
memiliki karakteristik morfologi yang tidak jauh berbeda”. Penulisan artikel ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik ukuran, bentuk, roundness (kebundaran), sphericity 
(kebolaan) dan kondisi permukaan pada batu yang mengalami pelapukan membola. 
Pengukuran serta pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 
berupa analisis morfologi berangkal dan kualitatif dengan cara pengamatan kondisi 
permukaan. Berdasarkan hasil pengolahan data, batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola memiliki ukuran dan morfologi yang bervariasi. Setelah dikupas kulitnya, batu 
tersebut menunjukkan tingkat kebolaan dari very equant, equant dan intermediete shape 
dengan tingkat kebundaran rounded-well rounded. Pelapukan membola sendiri memiliki 
ciri seperti terdapat sisa kulit yang belum terkelupas dan permukaan cenderung kasar 
setelah dikuliti. Permukaan yang halus biasa terjadi pada permukaan batu yang mengalami 
pelapukan tingkat tinggi serta mengandung oksida besi. Selain itu, pelapukan tingkat 
rendah akan menghasilkan morfologi batu yang hampir sama dengan morfologi asalnya.

Koleksi bola batu yang diduga hasil pelapukan membola seluruhnya memiliki ukuran 
dan morfologi yang seragam. Kedelapan sampel memiliki ukuran 85 ± 15 mm dengan 
tingkat kebolaan very equant dan tingkat kebundaran well rounded. Jika pelapukan 
membola menghasilkan bentuk yang variatif, sangat mungkin bila salah produknya 
adalah bola batu. Sampel-sampel berangkal hasil pelapukan membola terpilah cukup baik 
walapun pemilahan tidak sebaik pada bola batu. Dugaan sementara adalah proses alami 
kemungkinan hanya akan menghasilkan pemilahan fragmen batu yang cukup baik dan 
tidak seluruhnya seragam. Sedangkan beberapa koleksi bola batu umumnya berbentuk 
sangat spheris dan relatif seragam, jika ditemukan di satu layer yang sama, berarti telah 
terjadi proses pemilahan fragmen yang begitu sangat baik. Siapakah yang melakukan 
pemilahan, alamkah atau mungkin manusia.

Kata kunci : pelapukan membola, bola batu, morfologi berangkal, tekstur permukaan, 
pemilahan
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Abstract
Stone balls have a mystery related to the process of their formation (Widianto, 2009). 

Direct identify of the characteristic was need To find out whether the stone ball is formed due 
to natural processes or human culture. The natural approach was need to uncover the mystery 
of its origin. This natural approach uses the principle “if a stone ball is a natural product that 
is formed because of weathering processes, it will have morphological characteristics that are 
not much different”. The purpose of this article is to find out the characteristics of size, shape, 
roundness, sphericity and surface conditions on spheroidal weathering rocks. Measurement 
and datas processing was carry out using quantitative methods in the form of a morphological 
analysis of origin and qualitative by observing surface conditions. Spheroidal weathering on 
andesite are varied in size and morphology. After stripping the skin, it shows the degree of 
sphericity very equant, equant and intermediete shape with rounded-well rounded roundness 
levels. Weathering itself has characteristics such as the remaining skin that has not been 
peeled and the surface tends to be rough after being skinned. Smooth surfaces usually occur 
on rock surfaces that experience high degree of weathering and contain iron oxide. Stone 
balls which are thought to be weathering results all have a uniform size and morphology. The 
eight samples have a size of 85 ± 15 mm with a very equant degree of sphericity and a well 
rounded roundness level. If weathering forms a variety of shapes, it is very possible if one of 
the products is a stone ball. The weathered samples from the weathering results were in a fairly 
good sorting than stone balls. The provisional guess is that the natural process is likely to only 
result in the sorting of stone fragments that are quite good and not entirely uniform. While 
some stone ball collections are generally very spherical and relatively uniform, if it found on 
the same layer, it means that the fragment sorting process has occurred so very well. Who does 
the sorting, by nature or human. 

Keywords: spheroidal weathering, stone ball, cobble morphology, surface texture, sorting
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I
Pendahuluan

Pada tahun 1937, penemuan alat-alat serpih di Bukit Ngebung oleh von 
Koenigswald menjadi cikal bakal ketenaran Sangiran di dunia ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang Paleoantropologi.  Penemuan tesebut menginspirasi 

munculnya temuan-temuan baru lainnya, salah satunya adalah fosil manusia purba. 
Hal tersebut semakin memperkuat bahwa Sangiran sebagai situs manusia purba yang 
memiliki kekayaan tinggalan manusia beserta budaya. 

Semakin hari penelitian di Sangiran semakin intensif dilakukan, temuan-temuan 
baru terus bermunculan, tak terkecuali temuan artefak yang merupakan hasil budaya 
dari manusia purba. Hingga saat ini, di Situs Sangiran telah ditemukan banyak 
tinggalan artefak berupa alat dari jenis kapak pembelah, batu berfaset, bola, kapak 
perimbas, serpih-serpih besar dan lebar, batu dipecah dan perkutor (Simanjuntak, 
2011). Di antara jenis alat tersebut, bola batu masih menyimpan misteri terkait proses 
pembentukannnya (Widianto, 2009). Bola batu sendiri biasa ditemukan di situs 
pleistosen di seluruh dunia dan diduga telah dikenal sejak 1.6 juta tahun yang lalu oleh 
kelompok pertama Homo erectus yang ada di Afrika, dan dikelompokkan ke dalam 
budaya Acheulean (Simanjuntak, 2011).

Meskipun masih diperdebatkan, di Indonesia sendiri eksistensi bola batu ini tak 
perlu diragukan karena ditemukan di beberapa lokalitas/ situs. Di Sangiran, selain di 
Bukit Ngebung, bola batu ini juga dijumpai di lokalitas Grogolan (Simanjuntak, 2011). 
Berjumlah puluhan bahkan ratusan bola batu juga tersimpan di rak penyimpanan milik 
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Bola batu ini sebagian ditemukan 
bersama lapisan pengandungnya, salah satu contoh adalah temuan bola batu yang 
masih menempel pada lapisan pasir fluvio-vulkanik F. Kabuh yang ditemukan pada 
kotak uji tahun 2012 di Manyarejo (Jatmiko, dkk., 2013). Selain di Sangiran, bola batu 
ini juga ditemukan di Patiayam, Semedo, Banjarejo dan Sambungmacan.

Menurut Widianto (2009) keberadaan bola batu ini masih diperdebatkan oleh para 
ahli mengenai proses pembentukkannya, sebagian berpendapatan berasal dari hasil 
proses pelapukan membola (spheroidal weathering), sebagian lainnya berpendapat  
merupakan hasil dari pengerjaan manusia. Adapun menurut Noerwidi dan Siswanto 
(2014), temuan bola batu di Situs Semedo diperkirakan merupakan batu alami 
berbentuk bulat yang terbentuk karena proses pelapukan membola (spheroidal 
weathering), namun kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Pendapat yang masih 
sama juga dikemukakan oleh Siswanto, dkk. (2016) mengenai keberadaan bola batu di 
Patiayam. Sedangkan temuan bola batu di Banjarejo menunjukkan ciri pemangkasan 
intensif yang membentuk faset-faset pada permukaannya (Meilinda, 2017).

Untuk mengetahui apakah bola batu tersebut  terbentuk karena proses alami atau 



35

hasil budaya manusia maka perlu pengamatan langsung dan identifikasi terhadap 
karakteristik bola batu itu sendiri. Selain itu, metode pendekatan dari berbagai macam 
sisi dirasa masih diperlukan untuk mengungkap misteri bola batu ini. Salah satu 
contoh adalah melalui cara pendekatan dari sisi natural (alami). Cara pendekatan 
ini menggunakan prinsip “jika bola batu adalah produk alami yang terbentuk karena 
proses pelapukan membola maka akan memiliki karakteristik morfologi bentuk yang 
tidak jauh berbeda”. Maka dari itu obyek pengamatan utama bukan hanya bola batu 
sendiri melainkan batu yang mengalami pelapukan membola. Karakteristik pelapukan 
membola inilah yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel koleksi bola batu 
yang diduga hasil pelapukan membola.

Analisis morfologi bentuk berangkal merupakan salah satu metode pendekatan 
dalam mengidentifikasi dan mengetahui bentuk material batu berukuran berangkal 
secara terukur. Berangkal sendiri digunakan untuk menyatakan material yang 
berukuran 64 mm – 256 mm (Surjono, 2010). Morfologi berangkal pada batu yang 
mengalami pelapukan membola dan bola batu merupakan hal yang perlu dikaji 
lebih dalam karena akan menunjukkan karakteristik keduanya. Penulisan artikel ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik ukuran, bentuk, roundness (kebundaran), 
sphericity (kebolaan) dan kondisi permukaan pada batu yang mengalami pelapukan 
membola. 

Sampel batu yang diamati berjenis andesite, berasal dari lapisan konglomerat 
yang menumpang di atas lapisan breksi atas (F. Notopuro) yang tersingkap di Desa 
Somomorodukuh termasuk dalam Situs Sangiran.  Pengukuran serta pengolahan data 
dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode kuantitatif berupa analisis 
morfologi berangkal dan kualitatif dengan cara pengamatan kondisi permukaan. 
Analisis morfologi berangkal sendiri diperoleh dari hasil perhitungan ukuran, bentuk, 
roundness (kebundaran) dan sphericity (kebolaan) dari masing-masing sampel. 
Pengukuran dilakukan pada berangkal andesite yang mengalami pelapukan membola 
baik sebelum dan sesudah sebagian besar kulitnya dikupas. Jika sebagian besar kulit 
batu terkupas maka digunakan istilah batu inti. Setelah pengukuran selelai, kemudian 
dilakukan pengamatan kondisi permukaan pada batu inti. Selain itu, juga dilakukan 
pengukuran, perhitungan dan pengamatan morfologi berangkal pada beberapa koleksi 
bola batu yang diduga hasil pelapukan membola. 

II
Hasil Perhitungan Morfologi Berangkal Andesite yang Mengalami 
Pelapukan Membola dan Koleksi Bola batu

Pengamatan morfologi berangkal dilakukan pada enam (6) buah sampel batu 
andesite yang mengalami pelapukan membola baik sebelum maupun setelah dikupas 

Analisis Morfologi Berangkal Andesite yang mengalami Pelapukan Membola 
(Spheroidal Weathering) hubungannya dengan Morfologi Bola Batu di Sangiran
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kulitnya (lapukan). Keenam sampel secara berurutan diberi nama SW 1 hingga SW 6. 
SW merupakan singkatan dari  istilah Spheroidal Weathering. Setelah dikupas, sampel 
yang diukur menjadi lima (5) buah karena sampel dengan kode SW 5 mengalami 
kerusakan (pecah) sebelum semua sebagian besar kulitnya terkelupas. Kemudian 
dilakukan pengukuran dan perhitungan pada seluruh sampel sehingga diperoleh nilai 
bentuk berangkal, tingkat kebundaran dan tingkat kebolaan masing-masing sampel. 
Di bawah ini merupakan deskripsi hasil perhitungan masing-masing sampel sebagai 
berikut :

A. Bentuk Berangkal

Material batu yang berukuran berangkal dapat diklasifikasikan menjadi 4 
(empat) bentuk yaitu tabular (oblate), equant, bladed dan prolate. Terdapat 6 
(enam) sampel batu secara berururtan diberi kode SW 1 – SW 6. Masing-masing 
sampel dihitung dimensinya kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh 
nilai klasifikasi bentuk berangkal. Hasil pengukuran, perhitungan dan klasifikasi 
bentuk berangkal masing-masing sampel disajikan dalam tabel seperti berikut ini : 

Berdasarkan tabel di atas (lihat table 1), batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola sebelum dikupas kulitnya memiliki bentuk awal yang berbeda-beda yaitu 
oblate, prolate dan equant. Sampel yang diambil kebanyakan berbentuk equant, 
hanya sampel dengan kode SW 1 memilki bentuk oblate dan SW 3 berbentuk 
prolate. Adapun setelah dikupas kulitnya, sebagian batu-batu tersebut mengalami 
perubahan bentuk. Batu dengan kode SW 3 berubah bentuk dari prolate menjadi 
equant. Sedangkan SW 6 dari bentuk equant sedikit berubah menjadi oblate-
equant. Adapun batu yang lain tetap pada bentuk awalnya. Bentuk batu setelah 
dikupas kulitnya ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Bentuk berangkal pada batu andesite yang mengalami 
pelapukan membola sebelum dikupas

a. Panjang      b. lebar      c. tebal/ tinggi

Sampel a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

b/a
(mm)

c/b
(mm)

Perbandingan 
visual

SW 1 81.24 63.22 36.22 0.778188 0.57292 oblate
SW 2 80.66 74.49 69.46 0.923506 0.932474 equant
SW 3 79.17 50.87 49.53 0.642541 0.973658 prolate
SW 4 137.2 101.18 83.28 0.737464 0.823088 equant
SW 5 122.42 93.15 62.25 0.760905 0.668277 equant
SW 6 81.03 74.52 49.86 0.919659 0.669082 equant
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Batu andesite yang mengalami 
pelapukan membola dan telah 
dikupas kulitnya disebut sebagai 
batu inti. Berdasarkan table 2 di atas, 
batu inti tersebut memiliki bentuk 
yang bervariasi yaitu oblate, equant 
dan oblate-equant. SW 1 berbentuk 
oblate, SW 6 berbentuk oblate-
equant, sedangkan tiga sampel yang 
lain memilki bentuk equant.

Tabel 2. Bentuk berangkal batu andesite yang mengalami pelapukan membola setelah dikupas kulitnya

a. Panjang      b. lebar      c. tebal/ tinggi

Sampel a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

b/a
(mm)

c/b
(mm)

Perbandingan 
visual

SW 1 73.28 60.7 35.86 0.82833 0.590774 oblate
SW 2 82.94 80.65 66.53 0.97239 0.824923 equant
SW 3 73.24 51.44 47.1 0.702348 0.91563 equant
SW 4 121.56 100.03 79.67 0.822886 0.796461 equant
SW 5
SW 6 78.22 74.49 48.49 0.952314 0.65096 Oblate -equant

Gambar 1. Klasifikasi bentuk berangkal pada 
andesite lapuk membola setelah 
dikupas kulitnya (Zing, 1935 diambil 
dari Pettijohn, 1975 dengan modifikasi 
dalam Surjono, dkk., 2010)

Foto 1. Andesite yang mengalami 
pelapukan membola 
sebelum dan sesudah 
dikuliti

Analisis Morfologi Berangkal Andesite yang mengalami Pelapukan Membola 
(Spheroidal Weathering) hubungannya dengan Morfologi Bola Batu di Sangiran
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B. Roundness (kebundaran)
Roundness adalah morfologi 

berangkal yang berkaitan dengan 
ketajaman pinggir dan sudut 
suatu partikel sedimen klastik 
(Surjono, dkk., 2010). Sampel 
batu andesite yang mengalami 
pelapukan membola awalnya 
memiliki tingkat kebundaran dari 
rounded-well rounded. Tingkat 
kebundaran sampel SW 1 dan SW 
3 adalah rounded, sedangkan empat 
sampel lainnya adalah well rounded.  
Setelah kulitnya dikupas, batu inti 
hasil pelapukan membola tingkat 
kebundarannya sedikit berubah. 
SW 1, SW 2, dan SW 3 memiliki 

Gambar 2. Perhitungan ab’, bc’, cd..... dst. untuk 
memperoleh nilai roundness

Sampel ab' bc' cd' da' Rd (%) Rd

Visual Kelas 
(Powers, 1953 

dalam Surjono, 
2010))

SW 1 39.47368 77.47748 72.81553 20 52.44167 0.524417 Rounded
SW 2 84.49612 83.33333 60 69.30693 74.2841 0.742841 Well Rounded
SW 3 60 75 43.87755 70 62.21939 0.622194 Rounded
SW 4 72.81553 84.28571 75.30864 64.51613 74.2315 0.742315 Well Rounded
SW 5 77.95276 85.83333 66.92308 76.5625 76.81792 0.768179 Well Rounded
SW 6 79.16667 89.47368 78.43137 59.01639 76.52203 0.76522 Well Rounded

Tabel 3.  Tingkat kebundaran batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola sebelum dikupas  kulitnya

Sampel ab' bc' cd' da' Rd (%) Rd

Visual Kelas 
(Powers, 1953 

dalam Surjono, 
2010))

SW 1 46.42857 53.94737 66.17647 64.28571 57.70953 0.577095 Rounded
SW 2 57.74648 65.85366 65.11628 55.22388 60.98507 0.609851 Rounded
SW 3 68.49315 71.42857 40.25974 69.23077 62.35306 0.623531 Rounded
SW 4 63.29114 81.48148 74.1573 65.33333 71.06581 0.710658 Well Rounded
SW 5
SW 6 74.07407 85.58559 89.13043 83.95062 83.18518 0.831852 Well Rounded

Tabel 4.  Tingkat kebundaran batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola setelah dikupas kulitnya
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tingkat kebundaran rounded, sedangkan SW 4 dan SW 6 memilki tingkat kebundaran 
yang hampir sama dengan asalnya yaitu well rounded.

C. Sphericity (kebolaan)
Sphericity didefinisikan secara 

sederhana sebagai ukuran suatu 
berangkalan mendekati bentuk bola 
(Surjono, dkk., 2010). Sampel dengan 
kode SW 2, SW 3 dan SW 4 memiliki 
tingkat kebolaan very equant baik 
sebelum maupun setelah kulitnya 
dikupas. Sama halnya sampel SW 6 
yang tetap berbentuk equant walaupun 
sudah dikuliti. Sedangkan sampel SW 1 
mengalami perubahan dari subelongate 
menjadi intermediete shape setelah 
kulitnya dikupas. 

Tabel 5. Klasifikasi spherecity 
menurut Folk (1968)

Hitungan 
matematis Kelas

0.60 very elongate
0.60-0.63 elongate
0.63-0.66 subelongate
0.66-0.69 Intermediate shape
0.69-0.72 Subequant
0.72-0.75 Equant
>0.75 Very equant

Sampel L (mm) I (mm) S (mm) Sphericity Kelas (Folk, 1986 dalam 
Surjono, 2010)

SW 1 81.24 63.22 36.22 0.634489 Subelongate
SW 2 80.66 74.49 69.46 0.929475 Very Equant
SW 3 79.17 50.87 49.53 0.847692 Very Equant
SW 4 137.2 101.18 83.28 0.793495 Very Equant
SW 5 122.42 93.15 62.25 0.697827 Subequant
SW 6 81.03 74.52 49.86 0.743924 Equant

Tabel 6. Tingkat kebolaan batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola sebelum dikupas kulitnya

L. Sumbu panjang     I. Sumbu menengah      S. Sumbu pendek

Sampel L (mm) I (mm) S (mm) Sphericity Kelas (Folk, 1986 dalam 
Surjono, 2010)

SW 1 73.28 60.7 35.86 0.661224 Intermediate Shape
SW 2 82.94 80.65 66.53 0.871409 Very Equant
SW 3 73.24 51.44 47.1 0.838168 Very Equant
SW 4 121.56 100.03 79.67 0.805174 Very Equant
SW 5
SW 6 78.22 74.49 48.49 0.738975 Equant

Tabel 7. Tingkat kebolaan batu andesite yang mengalami pelapukan 
membola pada batu inti/ setelah dikupas kulitnya

L. Sumbu panjang     I. Sumbu menengah      S. Sumbu pendek

Analisis Morfologi Berangkal Andesite yang mengalami Pelapukan Membola 
(Spheroidal Weathering) hubungannya dengan Morfologi Bola Batu di Sangiran
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D. Tekstur Permukaan
Setelah dikupas 

kulitnya, batu inti hasil 
pelapukan membola 
sebagian besar 
menunjukkan kondisi 
permukaan yang relatif 
kasar. Hal ini tidak 
berlaku pada semua 
sampel, batu inti SW 1 
dan SW 3 menunjukkan 
permukaan yang relatif 
lebih halus. Pada bagian 
ini terdapat warna 
merah hitam kecoklatan 
yang kemungkinan 
besar adalah oksida 
besi. Selain itu, di semua 
sampel, pada bagian 
permukaannya masih 
menyisakan kulit yang 
sulit terkelupas. Hal 
tersebut terjadi karena 
pelapukan tidak merata 
di seluruh permukaan 
batu. Di sebagian 
permukaan batu masih 
dalam keadaan segar 
dan belum lapuk. 

E. Perhitungan Morfologi 
Berangkal Koleksi Bola 
Batu

P e n g a m a t a n 
morfologi berangkal 
juga dilakukan pada 
delapan (8) buah sampel 
bola batu berbahan 
andesite dan sejenisnya. 
Sampel bola batu secara 
berurutan diberi kode 
nama BB 1 hingga BB 8. 

Foto 2. Keterdapatan sisa kulit dan tekstur permukaan yang 
cukup halus pada salah satu koleksi bola batu (bukan 
sampel)

Foto 1. Tekstur permukaan pada batu  (setelah dikuliti) : permukaan 
cenderung halus pada SW 1 (kiri) permukaan yang relatif kasar 
pada SW 4 (kanan)

Gambar 3. Skema bentuk partikel : bentuk, roundness dan tekstur 
permukaan (Boggs, 2006)
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BB sendiri merupakan singkatan 
dari Bola Batu. Sampel-sampel 
ini dipilih karena secara visual 
memilki tekstur permukaan 
yang hampir sama dengan batu 
yang mengalami pelapukan 
membola. Bola batu tersebut 
masih menyisakan kulit yang 
belum terkelupas. Penglupasan 
kulit juga menghasilkan 
permukaan yang relatif kasar. 
Tekstur permukaan mengikuti 
bentuk asalnya serta  tidak 
dijumpai bidang-bidang 
tertentu. Berdasarkan hasil 
perhitungan bentuk berangkal, 
tingkat kebundaran dan tingkat 
kebolaan kedelapan sampel 
menunjukkan homogenitas/ 
keseragaman morfologi 
berangkal. Kedelapan sampel 
memiliki bentuk berangkal 
equant, tingkat kebundaran 
cenderung well rounded dan 
tingkat kebolaan very equant. 

Foto 3. Koleksi bola batu yang dijadikan sampel

Tabel 8. Bentuk  berangkal bola batu berjenis andesite

a. Panjang      b. lebar      c. tebal/ tinggi

Bola Batu a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

b/a
(mm)

c/b
(mm)

Perbandingan 
visual

BB 1 92.9 89.06 86.6 0.958665 0.972378 equant
BB 2 93.4 91.32 79 0.97773 0.86509 equant
BB 3 93.63 90.43 77.55 0.965823 0.857569 equant
BB 4 91.41 90.13 69.17 0.985997 0.767447 equant
BB 5 102.69 95.57 68.76 0.930665 0.719473 equant
BB 6 87.33 85.24 84.06 0.976068 0.986157 equant
BB 7 91.64 88.61 84 0.966936 0.947974 equant
BB 8 93.15 92.74 89.35 0.995598 0.963446 equant

Analisis Morfologi Berangkal Andesite yang mengalami Pelapukan Membola 
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Bola 
Batu ab' bc' cd' da' Rd (%) Rd

Visual Kelas 
(Powers, 1953 

dalam Surjono, 
2010))

BB 1 72.22222 75.32468 73.91304 78.18182 74.91044 0.749104 Well Rounded
BB 2 85 80.95238 71.83099 68.57143 76.5887 0.765887 Well Rounded
BB 3 76.19048 68.75 74.07407 81.30841 75.08074 0.750807 Well Rounded
BB 4 71.42857 74.11765 83.92857 88 79.3687 0.793687 Well Rounded
BB 5 72.63158 77.52809 78 67.59259 73.93807 0.739381 Well Rounded
BB 6 72.09302 88.49558 81.39535 58.46154 75.11137 0.751114 Well Rounded
BB 7 65 81.17647 78.26087 60.49383 71.23279 0.712328 Well Rounded
BB 8 65.21739 69.56522 74.35897 69.56522 69.6767 0.696767 Rounded - Well 

Rounded

Tabel 9.  Tingkat kebundaran bola batu berjenis andesite

Bola 
Batu L (mm) I (mm) S (mm) Sphericity Kelas (Folk, 1986 dalam 

Surjono, 2010)
BB 1 92.9 89.06 86.6 0.96778553 Very Equant
BB 2 93.4 91.32 79 0.90111552 Very Equant
BB 3 93.63 90.43 77.55 0.89223382 Very Equant
BB 4 91.41 90.13 69.17 0.83430368 Very Equant
BB 5 102.69 95.57 68.76 0.78392407 Very Equant
BB 6 87.33 85.24 84.06 0.98278222 Very Equant
BB 7 91.64 88.61 84 0.95425311 Very Equant
BB 8 93.15 92.74 89.35 0.97404657 Very Equant

Tabel 10. Tingkat kebolaan bola batu berjenis andesitekulitnya

L. Sumbu panjang     I. Sumbu menengah      S. Sumbu pendek

III
Hubungan Pelapukan Membola dan Bola Batu

Batu andesite yang mengalami pelapukan membola memiliki ukuran dan morfologi 
berangkal yang bervariasi baik sebelum maupun setelah dikupas kulitnya. Setelah 
dikupas kulitnya, batu tersebut menunjukkan bentuk berangkal oblate-equant, oblate 
dan equant. Sedangkan tingkat kebundarannnya berkisar dari rounded hingga well 
rounded. Adapun tingkat kebolaannya kebanyakan berbentuk very equant sedangkan 
lainnya berupa equant dan intermediete shape. Dari beberapa sampel tersebut, SW 4 
memiliki bentuk yang paling spheris (membola) diantara yang lain, kemudian diikuti 
secara berurutan sampel SW 2, SW 3 dan SW 6. Sedangkan sampel SW 1 dapat dikatakan 
memiliki morfologi berangkal yang paling tidak spheris dibanding yang lain. 
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Masing-masing batu inti dari pelapukan membola menunjukkan morfologi berangkal 
yang cenderung hampir sama dengan bentuk asalnya. Hal ini kemungkinan berkaitan 
dengan tingkat pelapukan pada batu. Sampel batu yang digunakan kemungkinan 
masih dalam tingkat lapuk rendah karena tidak memiliki banyak kulit  (jumlahnya 
tidak lebih dari satu) dan batu inti yang dihasilkan dalam keadaan masih relatif segar. 
Jika memiliki banyak kulit, maka akan sangat mungkin bagian terdalam akan lebih 
bulat dibandingkan kulit luarnya.

Pelapukan membola sebenarnya tidak seluruhnya berbentuk bola (Doe, 2009). 
Sedangkan menurut Ollier (1971), batu yang mengalami pelapukan membola, bagian 
dalamnya akan lebih membola dibandingkan kulit luarnya. Namun ini biasa terjadi pada 

Gambar 4. Pengeplotan sampel pada sketsa visual roundness dan sphericity 
(Tucker, 1982 dengan modifikasi)

Gambar 5. Contoh pola atau tipe 
struktur pelapukan 
membola (Saracino 
dkk.,1989 (kanan) dan 
1987 (kiri) dengan 
modifikasi) 
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batu dengan tingkat pelapukan tinggi seperti pada gambar di atas. Hasil pengamatan 
yang dilakukan oleh Ollier (1971) menunjukkan karakteristik pelapukan membola pada 
beberapa jenis batu. Kealamiahan struktur spheroidal ini sangat bervariasi. Umumnya 
basal memiliki banyak kulit yang tipis sedangkan granit memiliki kulit lebih sedikit namun 
lebih tebal. Pada batu jenis lainnya pelapukan membola hanya terjadi di bagian pinggirnya 
saja, namun ada juga yang lapuk di seluruh tubuh batu. Sebagian batu menunjukkan inti 
yang keras namun dikelilingi kulit yang sangat rapuh.

Hampir seluruh sampel koleksi bola batu memperlihatkan ukuran dan morfologi 
berangkal yang relatif tidak jauh berbeda. Seluruh bola batu yang telah diidentifikasi 
berukuran sekitar 85 ± 15 mm dan memiliki bentuk yang sangat spheris yaitu very equant 
dan well rounded. Sedangkan pelapukan membola menghasilkan morfologi berangkal yang 
sangat variatif, walaupun beberapa diantaranya juga berbentuk spheris (membola) juga. 
Maka dari itu sangat memungkinkan bila pelapukan membola akan menghasilkan produk 
berupa bola batu apalagi jika didapati sisa kulit yang belum lapuk pada permukaannya. 

Jika benar hasil pelapukan membola, lantas mengapa bola batu yang telah diidentifikasi 
seluruhnya berbentuk sangat spheris (membola). Diduga kuat bola batu-bola batu tersebut 
telah mengalami proses pemilahan. Proses pemilahan sendiri kemungkinan dapat  terjadi 
pada tingkat penemu bola batu (setelah bola batu terendapkan), secara alami (saat bola 
batu terendapkan), dan bisa jadi pada tingkat pembuat bola batu (sebelum bola batu 
terendapkan). Bola batu yang ditemukan di permukaan (temuan lepas) akan sangat 
mungkin terjadi pemilahan oleh para penemu. Maka dari itu sangat penting untuk 
menghindari temuan lepas agar tidak menghasilkan interpretasi yang bias tentang asal 
usul bola batu tersebut. 

Bola batu yang ditemukan pada lapisan pengandungnya, selain mempermudah 
identifikasi konteks stratigrafi, juga akan mempermudah dalam mengetahui asal usul 
bola batu itu sendiri apakah terbentuk secara alami atau bisa jadi merupakan produk 
budaya manusia purba. Contoh kasus dalam kajian ini sampel diambil secara acak dari 
fragmen konglomerat yang memiliki ciri hasil pelapukan membola dan secara kebetulan 
kebanyakan berjenis andesite. Setelah dilakukan perhitungan, batu inti dari sampel-
sampel tersebut memilliki bentuk yang bervariasi. Beberapa diantaranya berbentuk sangat 
spheris (membola) seperti bentuk bola batu, sebagian menunjukkan bentuk yang tidak 
terlalu spheris. Artinya sampel-sampel kerakal yang diuji terpilah cukup baik walapun 
pemilahan tidak sebaik seperti pada sampel-sampel bola batu. Maka dari itu dapat 
ditarik kesimpulan sementara yaitu proses alami kemungkinan hanya akan menghasilkan 
pemilahan fragmen batu yang cukup baik atau tidak terlalu seragam.  

Temuan bola batu yang masih menempel pada lapisan pasir silangsiur Fm. Kabuh 
seperti dalam penggalian GRK/2012 adalah salah satu temuan yang sangat mengagumkan 
(Jatmiko, dkk., 2012). Andaikan dalam sebuah kotak uji ditemukan beberapa bola batu, 
walaupun seluruhnya mencirikan hasil pelapukan membola, terdapat pada lapisan purba 
(contoh Fm. Kabuh) dan ditemukan  bersama temuan yang lain seperti fosil vertebrata, 
maka hal ini akan menghasilkan interpretasi yang beragam dan sangat menarik. Bola 
batu umumnya berbentuk sangat spheris, jika kebanyakan ditemukan sebagai fragmen 
di layer yang sama, berarti kemungkinan besar telah terjadi proses pemilahan fragmen 
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yang begitu sangat baik. Pemilahan bisa terjadi pada saat pengendapan atau kemungkinan 
juga sebelum pengendapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, proses alami tidak 
akan menghasilkan pemilahan fragmen yang sangat baik, sedangkan bola batu cenderung 
memiliki bentuk yang relatif seragam dan terpilah sangat baik. Maka dari itu muncul 
pertanyaan yaitu bola-bola batu hasil pelapukan membola tersebut apakah terpilah 
secara alami pada saat pengendapan atau justru sudah dipilah terlebih dahulu oleh 
pemakai/ pembuat sebelum akhirnya terdeposisi. Ini merupakan dugaan/ pertanyaan, 
untuk membuktikannya perlu ada kajian yang lebih mendalam salah satunya melalui 
pendekatan baik tafonomi maupun sedimentologi. Untuk sementara, anggapan mengenai 
bola batu adalah batu alami yang berbentuk membola (spheris) hasil pelapukan membola 
(spheroidal weathering) yang kemudian dimanfaatkan manusia, merupakan pendapat 
yang sangat bisa diterima jika melihat uraian data diatas. 

Konteks stratigrafi dan temuan lain dari bola batu dirasa sangat penting sebagai bahan 
interpretasi mengenai asal usulnya selain identifikasi terhadap bola batu itu sendiri. Maka 
dari itu agar lebih meyakinkan apakah bola batu merupakan produk budaya manusia atau 
terbentuk secara alami atau gabungan keduanya maka idealnya benda tersebut ditemukan 
dalam jumlah masif, terendapkan di lapisan asalnya, dan konteks temuan lain yang cukup 
jelas. Jika semuanya terpenuhi maka akan sangat mungkin misteri bola batu ini sedikit 
demi sedikit akan terjawab.

IV
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, pengolahan dan perhitungan morfologi berangkal 
pada sampel andesite yang mengalami pelapukan membola dan beberapa bola batu maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

• Batu andesite yang mengalami pelapukan membola memiliki ukuran dan morfologi 
berangkal yang bervariasi. Setelah dikupas kulitnya, batu tersebut menunjukkan 
tingkat kebolaan dari very equant, equant dan intermediete shape. Masing-masing 
batu inti yang diamati menunjukkan morfologi berangkal yang cenderung hampir 
sama dengan bentuk asalnya. Terdapat batu inti hasil pelapukan membola yang 
menunjukkan bentuk spheris juga yaitu very equant dan well rounded. Tekstur 
permukaan batu inti cenderung kasar, namun ada yang cukup halus karena 
kemungkinan mengalami oksidasi.

• Koleksi bola batu yang diduga hasil pelapukan membola seluruhnya memiliki ukuran 
yang relatif tidak jauh berbeda. Hampir semuanya berbentuk sangat  spheris yaitu 
very equant dan well rounded. Pelapukan membola akan menghasilkan bentuk yang 
bervariasi, sangat memungkinkan bila salah satu produknya adalah bola batu 

• Sampel-sampel kerakal hasil pelapukan membola terpilah cukup baik walapun 
pemilahan tidak sebaik seperti pada bola batu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
sementara adalah proses alami kemungkinan hanya akan menghasilkan pemilahan 
fragmen batu yang cukup baik atau tidak seluruhnya seragam.  
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• Andaikan bola-bola batu ditemukan dalam satu layer lapisan yang sama dengan 
jumlah yang cukup banyak, maka kemungkinan besar telah terjadi proses pemilahan 
fragmen yang begitu sangat baik. Apa yang menyebabkan batu-batu ini terpilah sangat 
baik sehingga memiliki ukuran dan morfologi bentuk yang seragam. Apakah proses 
pemilahan ini terjadi secara alami pada saat pengendapan atau justru sudah dipilah 
terlebih dahulu oleh para pemakai/ pembuat sebelum akhirnya terdeposisi.

Saran
Sampel yang digunakan dirasa cukup sedikit dan tidak mewakili seluruh jenis batuan, 

konteks lapisan asal dan tingkat pelapukan. Data di atas dapat dikatakan sebagai data 
awal yang masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu untuk kedepan harus 
menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga memperoleh data karakteristik 
pelapukan membola yang cukup lengkap.



47

DAFTAR PUSTAKA

Boggs, S. Jr., 2006. Principles of Sedimentology and Stratigraphy, 4th ed., Merril Publishing 
Co., Columbus

Doe, N. A., 2009. Spheroidal Weathering. Gabriola Historical & Museum Society, Canada
Folk, R. L., 1968. Petrology of Sedimentary Rock. Hemphill’s, Austin, Texas
Jatmiko, dkk., 2012. Laporan Penelitian Arkeologi : Manusia, Budaya dan Lingkungan pada 

Formasi Kabuh di Grogolan Kulon, Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Pusat Arkeologi 
Nasional : Bogor, Indonesia

Meilinda, P.,2017 .”Temuan Awal Artefak di Situs Banjarejo”, dalam Jurnal Sangiran No. 6 
Tahun 2017. Sragen: Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

Noerwidi, S. dan Siswanto, 2014. “Alat Batu Situs Semedo : Keragaman Tipologi dan 
Distribusi Spasialnya”. Berkala Arkeologi Vol. 34 edisi no. 1 Mei 2014 hlm:1-16. 
Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Ollier, C. D., 1971. Causes of Spheroidal Weathering. Earth Science Reviews. Amsterdam, 
Netherlands: Elsevier Publishing Company.

Saracino, R. S., dkk., 1987. A Mathematical Model of Spheroidal Weathering. International 
Association for Mathematical Geology.

Saracino, R. S., dkk., 1989. Investigation of Spheroidal Weathering and Twinning. Geojurnal. 
Kluwer Academic Publisher.

Simanjuntak, T., 2011. “Kompleks Situs Purba Sangiran : Sebuah Update” dalam 
Kehidupan Purba Sangiran, 2011. Truman Simanjuntak dan Budiman ed. Jakarta: 
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Siswanto, Zaim, Y., dan Noerwidi, S., 2016. Melacak Jejak Kehidupan Purba di Patiayam. 
Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Surjono, S. S., dkk., 2010. Analisis Sedimentologi. Yogyakarta: Pustaka Geo. 
Tucker, M. E., 1996. Sedimentary Rock in the Field, 2nd ed. Singapore: John Wiley & Sons.
Widianto, H dan Simanjuntak, T. 2009. Sangiran Menjawab Dunia. Sragen: Balai 

Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.


