
ALAM SEMESTAALAM SEMESTA

Pernahkah kamu bayangkan betapa luas Pernahkah kamu bayangkan betapa luas 

alam semesta tempat kita tinggal?alam semesta tempat kita tinggal?

Seberapa jauhkah jarak yang dapat kamu Seberapa jauhkah jarak yang dapat kamu 

bayangkan?bayangkan?



•• bumi hanyalah sebesar debu jika bumi hanyalah sebesar debu jika 

dibandingkan dengan ukuran alam semesta dibandingkan dengan ukuran alam semesta 

yang teramat sangat luas ini.yang teramat sangat luas ini.



•• Apakah kamu tahu bahwa alam semesta ini Apakah kamu tahu bahwa alam semesta ini 

penuh dengan bendapenuh dengan benda--benda menarik seperti benda menarik seperti 

halnya bumi, bulan dan matahari?halnya bumi, bulan dan matahari?

• Tahukah kamu bahwa ada suatu keseimbangan 

di alam semesta ini yang menjadikannya tepat 

bagi kehidupan?









•• Sudahkan terbayang olehmu mengenai Sudahkan terbayang olehmu mengenai 

ukuran alam semesta?ukuran alam semesta?



PENEMU TATA SURYAPENEMU TATA SURYA

•• ANAXIMANDER: (ANAXIMANDER: (GeosentrisGeosentris))

•• ARISTOTELES: (ARISTOTELES: (GeosentrisGeosentris))

•• PTOLOMEUS: (PTOLOMEUS: (GeosentrisGeosentris))

•• ARISTARCHUS: (ARISTARCHUS: (HeliosentrisHeliosentris))

•• COPERNICUS: (COPERNICUS: (HeliosentrisHeliosentris))

•• GALILEOGALILEO--GALILEI: GALILEI: 

((HeliosentrisHeliosentris))



TeoriTeori TerbentuknyaTerbentuknya AlamAlam SemestaSemesta

•• Steady State TheorySteady State Theory
–– alamalam semestasemesta sudahsudah adaada sejaksejak duludulu dandan akanakan selaluselalu tetaptetap
sepertiseperti iniini..

–– alamalam semestasemesta tanpatanpa awalawal dandan tanpatanpa akhirakhir..

•• BigBig--Bang TheoryBang Theory
–– BerasalBerasal daridari volume volume nolnol ““alamalam semestasemesta berasalberasal daridari ketiadaanketiadaan””

–– adaada dentumandentuman besarbesar untukuntuk memulaimemulai alamalam semestasemesta

–– masamasa sangatsangat besarbesar, , masamasa jenisjenis sangatsangat besarbesar, volume , volume nolnol

–– adaada reaksireaksi intiinti ((dentumandentuman))

–– alamalam semestasemesta selaluselalu mengembangmengembang

–– terdapatterdapat radiasiradiasi yang yang ditinggalkanditinggalkan daridari ledakanledakan besarbesar



•• Berkat penemuan astronomi, semakin jelas pula Berkat penemuan astronomi, semakin jelas pula 
kesalahan pernyataan bahwa alam semesta selalu ada. kesalahan pernyataan bahwa alam semesta selalu ada. 
Penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa, Penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa, 
sebagaimana benda lainnya, alam semesta pun memiliki sebagaimana benda lainnya, alam semesta pun memiliki 
asal mula.asal mula.

•• Orang pertama yang membuktikan bahwa alam semesta Orang pertama yang membuktikan bahwa alam semesta 
memiliki awal mula adalah seorang astronom yang memiliki awal mula adalah seorang astronom yang 
bernama Edwin Hubble. bernama Edwin Hubble. 

•• Pada suatu hari di tahun 1929, dengan menggunakan Pada suatu hari di tahun 1929, dengan menggunakan 
teleskop berukuran raksasa, ia mendapati bahwa teleskop berukuran raksasa, ia mendapati bahwa 
bintangbintang--bintang itu bergerak.bintang itu bergerak.



•• Gerakan mereka bukanlah pergerakan yang biasa. BintangGerakan mereka bukanlah pergerakan yang biasa. Bintang--
bintang terus menerus bergerak menjauhi kita. Selain itu, bintang terus menerus bergerak menjauhi kita. Selain itu, 
mereka juga bergerak saling menjauh satu dengan lainnya. mereka juga bergerak saling menjauh satu dengan lainnya. 
Bila segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta Bila segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta 
bergerak saling menjauh satu sama lain berarti alam bergerak saling menjauh satu sama lain berarti alam 
semesta terussemesta terus--menerus bertambah besar. menerus bertambah besar. 

•• Belum genap seratus tahun manusia memahami hal Belum genap seratus tahun manusia memahami hal 
tersebut. Sekarang, semua ilmuwan sepakat bahwa tersebut. Sekarang, semua ilmuwan sepakat bahwa 
bintangbintang--bintang bergerak saling menjauh satu sama lain bintang bergerak saling menjauh satu sama lain 
sebagaimana mereka juga bergerak menjauhi bumi. sebagaimana mereka juga bergerak menjauhi bumi. 

•• Pergerakan bintangPergerakan bintang--bintang tersebut memberikan bintang tersebut memberikan 
informasi yang sangat penting mengenai penciptaan alam informasi yang sangat penting mengenai penciptaan alam 
semesta. Kenyataan bahwa bintangsemesta. Kenyataan bahwa bintang--bintang saling menjauh bintang saling menjauh 
satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa dahulu kala satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa dahulu kala 
mereka itu saling berdekatan. Menurut para ilmuwan, 15 mereka itu saling berdekatan. Menurut para ilmuwan, 15 
milyar tahun yang lalu alam semesta merupakan suatu titik milyar tahun yang lalu alam semesta merupakan suatu titik 
tunggal sebesar ujung jarum. Alam semesta kita ini muncul tunggal sebesar ujung jarum. Alam semesta kita ini muncul 
ketika titik kecil tadi meledakketika titik kecil tadi meledak



•• SummarySummary

–– BintangBintang--bintangbintang terusterus--menerusmenerus bergerakbergerak

–– BintangBintang--bintang selalu bergerak menjauhi kita bintang selalu bergerak menjauhi kita 

–– Jika kita dapat memutar mundur waktu, kita akan Jika kita dapat memutar mundur waktu, kita akan 
melihat bahwa bintangmelihat bahwa bintang--bintang tersebut akan terus bintang tersebut akan terus 
saling mendekat. saling mendekat. HinggaHingga akhirnyaakhirnya seluruhseluruh alamalam
semestasemesta berkumpulberkumpul dalamdalam suatusuatu titiktitik. . 

–– Jika kita lanjutkan terus, titik tersebut akan Jika kita lanjutkan terus, titik tersebut akan 
menghilang. Berarti alam semesta muncul dari menghilang. Berarti alam semesta muncul dari 
sesuatu yang tidak ada: Allah telah menciptakannya. sesuatu yang tidak ada: Allah telah menciptakannya. 



•• bendabenda--benda angkasa:benda angkasa:

–– GalaksiGalaksi

–– BintangBintang

–– Tata surya Tata surya 

–– PlanetPlanet

–– SatelitSatelit

–– KometKomet

–– MeteorMeteor

–– MeteoritMeteorit



GalaksiGalaksi

•• Kumpulan bintangKumpulan bintang--bintang yang bintang yang 
membentuk sistem bintangmembentuk sistem bintang

•• Galaksi terdiri dari milyaran bintangGalaksi terdiri dari milyaran bintang--
bintangbintang

• Terdapat tiga trilliun bintang dalam galaksi yang 
terbesar. 

• Pada umumnya setiap galaksi berisi 200 hingga 
300 milyar bintang, 

• galaksi kecil memiliki 100 milyar bintang.



TeoriTeori terbentuknyaterbentuknya galaksigalaksi dandan tatatata

suryasurya

•• HipotesisHipotesis NebularNebular

–– Laplace (1796)Laplace (1796)

–– kondensasikondensasi awanawan panaspanas atauatau kabutkabut gas yang gas yang sangatsangat

panaspanas..

–– kondensasikondensasi: : memisahmemisah (planet), (planet), memusatmemusat ((bintangbintang))

–– ((--) ) bulanbulan jupiterjupiter dandan saturnussaturnus: : revolusinyarevolusinya

berlawananberlawanan dengandengan rotasirotasi planet planet tsbtsb..



•• HipotesisHipotesis PlanettesimalPlanettesimal

–– Chamberlin Chamberlin dandan moultonmoulton..

–– kabutkabut gas yang gas yang berkondensasiberkondensasi

–– planet planet terbentukterbentuk karenakarena adaada bintangbintang lain yang lain yang lewatlewat

saatsaat berkondensasiberkondensasi

–– kabutkabut gas gas daridari bintangbintang tersebuttersebut tertariktertarik oleholeh mataharimatahari

kitakita dandan menjadimenjadi planettesimalplanettesimal

–– planettesimalplanettesimal akanakan bergumpalbergumpal dandan menyatumenyatu mjdmjd

planet.planet.



•• TeoriTeori TidalTidal

–– James Jens James Jens dandan Harold Harold JeffreysJeffreys

–– percikanpercikan mataharimatahari (tidal)(tidal)

–– 2 2 mataharimatahari yang yang salingsaling mendekatmendekat makamaka tidal tidal bisabisa

menjadimenjadi planetplanet



TataTata SuryaSurya

•• Terdapat delapan planet besar dengan 62 satelit Terdapat delapan planet besar dengan 62 satelit 

dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya, dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya, 

semuanya berevolusi mengelilingi satu bintang semuanya berevolusi mengelilingi satu bintang 

yang bernama matahari. Matahari terletak di yang bernama matahari. Matahari terletak di 

pusat Tata Suryapusat Tata Surya



Bintang Bintang 

•• Bintang dan planet terbentuk melalui pemadatan Bintang dan planet terbentuk melalui pemadatan 

gas dan debu di angkasa yang disebut gas dan debu di angkasa yang disebut ““nebulanebula””. . 

Karenanya, nebula, sumber dari bendaKarenanya, nebula, sumber dari benda--benda benda 

angkasa, memiliki peran terpenting di alam angkasa, memiliki peran terpenting di alam 

semesta. semesta. 

•• Nebula tidak memiliki cahaya sebagaimana Nebula tidak memiliki cahaya sebagaimana 

bintangbintang--bintang. bintang. 

•• Bintang memancarkan panas, cahaya, dan energi. Bintang memancarkan panas, cahaya, dan energi. 



•• bintang juga memiliki jangka hidupbintang juga memiliki jangka hidup

•• Bintang bukan makhluk hidup, namun ia seperti makhluk hidup Bintang bukan makhluk hidup, namun ia seperti makhluk hidup 
yang dilahirkan, hidup, dan kemudian mati. yang dilahirkan, hidup, dan kemudian mati. 

•• bintangbintang--bintang terlahir di dalam nebula. bintang terlahir di dalam nebula. 

•• Kehidupan sebuah bintang besar seringkali berakhir dengan Kehidupan sebuah bintang besar seringkali berakhir dengan 
sebuah ledakan dahsyat, bahan penyusunnya berhamburan ke sebuah ledakan dahsyat, bahan penyusunnya berhamburan ke 
segala arah. segala arah. 

•• Dari serpihanDari serpihan--serpihan itu, akan muncul bagianserpihan itu, akan muncul bagian--bagian yang akan bagian yang akan 
membentuk bintang atau planet yang lebih kecil. membentuk bintang atau planet yang lebih kecil. 

•• Matahari dan planetMatahari dan planet--planet di dalam Tata Surya termasuk bumi planet di dalam Tata Surya termasuk bumi 
kita terbentuk setelah adanya ledakan dahsyat sebuah bintang kita terbentuk setelah adanya ledakan dahsyat sebuah bintang 
raksasa di masa lalu. raksasa di masa lalu. 



SyaratSyarat PlanetPlanet

•• SebuahSebuah bendabenda langitlangit bisabisa disebutdisebut planet planet apabilaapabila

memenuhimemenuhi tigatiga syaratsyarat, , yakniyakni

–– mengorbitmengorbit MatahariMatahari ((bintangbintang), ), 

–– berukuranberukuran cukupcukup besarbesar sehinggasehingga mampumampu

mempertahankanmempertahankan bentukbentuk bulatbulat, , dandan

–– memilikimemiliki jalurjalur orbit yang orbit yang jelasjelas dandan ""bersihbersih" (" (tidaktidak adaada

bendabenda langitlangit lain lain didi orbit orbit tersebuttersebut). ). 









•• Komet Komet terbentuk dari gas dan debuterbentuk dari gas dan debu--debu terpadatkan. kadangdebu terpadatkan. kadang--
kadang, orbitnya membawa mereka mendekati matahari. kadang, orbitnya membawa mereka mendekati matahari. 
–– Ketika komet mendekati matahari, permukaannya menjadi menguap Ketika komet mendekati matahari, permukaannya menjadi menguap 
karena panas. Penguapan ini menimbulkan cahaya terang. karena panas. Penguapan ini menimbulkan cahaya terang. 

–– Bola besar dari gas dan debu muncul disekitar inti. Bola gas danBola besar dari gas dan debu muncul disekitar inti. Bola gas dan debu ini debu ini 
disebut disebut ““coma.coma.”” Terdapat juga ekor gas dan debu yang terhubung ke Terdapat juga ekor gas dan debu yang terhubung ke 
““comacoma””..

•• -- Meteor Meteor adalah batuadalah batu--batuan di angkasa.batuan di angkasa.
–– diameternya mencapai 1,000 kilometer (620 mile). diameternya mencapai 1,000 kilometer (620 mile). 

•• -- Meteorit Meteorit adalah benda langit padat yang jatuh ke bumi dari adalah benda langit padat yang jatuh ke bumi dari 
angkasa.angkasa.
–– Kepingan batu, atau campuran batu dan besi, terpisah dari meteorKepingan batu, atau campuran batu dan besi, terpisah dari meteor atau atau 
komet. Misalnya suatu ketika bumi melintasi awan debu yang tersikomet. Misalnya suatu ketika bumi melintasi awan debu yang tersisa dari sa dari 
komet, benda dalam awan debu tersebut akan terbakar di atmospherkomet, benda dalam awan debu tersebut akan terbakar di atmosphere. e. 
Mereka terbakar ketika memasuki atmosfer bumi dan meninggalkan gMereka terbakar ketika memasuki atmosfer bumi dan meninggalkan garis aris 
terang cahaya di langit. terang cahaya di langit. 

–– Inilah yang dinamakan meteor. KadangInilah yang dinamakan meteor. Kadang--kadang, jika mereka tidak habis kadang, jika mereka tidak habis 
terbakar, meteor akan menumbuk bumi. Meteorterbakar, meteor akan menumbuk bumi. Meteor--meteor yang dapat meteor yang dapat 
mencapai bumi dinamakan aerolit atau meteorit. mencapai bumi dinamakan aerolit atau meteorit. 



•• satelitsatelit




