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Alam Semesta

 Pengertian alam semesta mencakup tentang mikroskopis dan 

makroskopis, komponen biotik dan abiotik

 Para ahli astronomi : tentang ruang angkasa dan benda-benda 

langit didalamnya



Alam Semesta - Teori
 Teori keadaan tetap (Steady-State theory)

berdasar prinsip kosmologi sempurna bahwa alam semesta 
dimanapun dan bagaimanapun selalu sama

ditunjang kenyataan galaksi baru mempunyai jumlah yang 
sebanding dengan galaksi lama (tiap galaksi lahir, tumbuh, tua, dan 
mati)

alam semesta tanpa awal dan tanpa akhir

 Teori dentuman besar (Big-Bang theory)

berdasar asumsi massa yang sangat  besar dan mempunyai massa 
jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti yang kemudian 
meledak dengan hebat

ada beberapa masa yang penting selama terjadinya alam semesta



bbrp massa yg penting selama tjdnya alam semesta, yaitu : 

 Massa batas dinding Planck (alam semesta berumur 10-43 detik)

 Massa Jiffy (alam semesta berumur 10-23 detik) dgn jari-2 10-13 cm & 

kerapatan 1055 x kerapatan air.

 Massa Quark (alam semesta berumur 10-4 detik), partikel-2 saling 

overlap & tdk berstruktur diikuti terbentuknya hadron dgn 

kerapatan 109 ton /cm3.

 Massa pembentukan Lipton (alam semesta berumur 10-4 detik).

 Massa Radiasi (alam semesta berumur 1 detik – 1 juta hingga terbtk 

fusi / penggabungan hidrogen mjd helium yg bersuhu 109 K). Ketika 

alam semesta berumur 105 – 106 tahun suhunya 3000 K.

 Massa pembentukan Galaksi (alam semesta berumur 108 – 109

tahun), galaksi msh berupa kabut pilin yg berputar membentuk 

piringan raksasa



Galaksi
 Galaksi adalah suatu kabut gas pijar yang sangat

besar, dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang
yang sangat dekat satu sama lain (cluster) dan
juga dikelilingi olah gumpalan-gumpalan kabut
gas pijar yang lebih kecil dari pusatnya (nebula) 
dan tebaran ribuan bintang. 

 Di dalam galaksi terdapat peredaran benda-
benda langit (Matahari dan bintang-bintang
lainnya) mengelilingi pusat Galaksi.

 Galaksi ternyata tidak hanya satu, tetapi beribu-
ribu jumlahnya, salah satunya adalah Galaksi
Bima Sakti yang merupakan galaksi dimana Bumi
berinduk



Tipe Galaksi
 Galaksi tak beraturan, terdiri dari bermiliar-miliar bintang

mudaberwarna putih kebiruan dan bintang raksasa biru yang 
sangat panas. Diantara bintang-bintang tersebut bertebaran gas 
dan debu angkasa luar. 3%

 Galaksi spiral, berbentuk spiral amat besar, dengan inti tengah
(nukleus) mempunyai lengan spiral dan cakram (disk). Bila dilihat
dari samping, galaksi ini terlihat seperti ellips berlengan dan
dikelilingi atmosfer bercahaya, serta terdapat lingkaran-lingkaran
kumpulan beribu-ribu bintang yang disebut globular cluster yang 
bertebaran di pinggir galaksi berbaur dengan corona. Bintang-
bintang yang sedang terbentuk seperti matahari berada pada
lengan galaksi. Tipe galaksi spiral merupakan tipe paling banyak.
80%

 Galaksi ellips, merupakan galaksi yang sudah tua tidak
membentuk bintang-bintang baru lagi. Galaksi ini amat besar dan
tersusun oleh bintang-bintang yang telah tua. 17%



Teori Pembentukan Galaksi







Tata Surya
 Tata Surya merupakan suatu sistem organisasi yang teratur

dengan Matahari sebagai pusat peredaran.

 Matahari dikelilingi planet, satelit, asteroid, komet, dan
meteor. Semua bergerak mengelilingi matahari dalam garis
edar tertentu di bawah pengaruh gaya gravitasi Matahari. 



Teori Pembentukan Tata Surya
1.  TEORI NEBULASI oleh: Immanuel Kant  (1775) Simon Laplace (1796)

Tata Surya berasal dari kabut dikenal sbg: “TEORI KABUT TATA SURYA”

a.KANT : Asal mthari,gumpalan kabut berputar lambat Matahari sbg pusat dikelilingi oleh planet-planet

b.LAPLACE: Matahari berasal dr gumpalan kabut pijar besar berputar lbh cepat Krn proses pendinginan

sbg kabut terpisah gelang-gelang planet.

2.TEORI LEDAKAN BINTANG

- Matahari mempunyai pasangan sebuah bintang ; Meledak membentuk awan gas, ditarik mt.hari

- Dari awan gas  terbentuk planet.

3. TEORI KABUT GAS (GP.Kuiper 1950 an)

- Matahari + planet berasal dr kabut gas purba yang Tersebar tipis-tipis di angkasa, oleh pengaruh gaya

tarik gravitasi antar molekul dlm kabut.

- Gumpalan memadat di tengah : matahari

- Gumpalan kecil : planet-planet



Planet
 Inferior vs superior (orbit bumi)

 Dalam vs luar (asteroid yang beredar diantara Mars –Yupiter)

 Terestrial vs Jovian (ukuran dan komposisi penyusun)



KESERAGAMAN & KEBETULAN

Pergerakan planet dalam tata surya memiliki 

beberapa ciri : 

• Arah gerak, baik rotasi maupun revolusinya 

searah. Semua berlawanan arah dgn arah jarum 

jam jika dilihat dr kutub utara. Dipatuhi semua 

benda langit, kecuali beberapa satelit. 

• Bentuk lapisan planet mengelilingi matahari atau 

satelit mengelilingi planet ham-pir menyerupai 

lingkaran. Hanya Merkurius dan Pluto yg 

mengingkari hukum ini. 

Selain lintasan yg sepusat (konsentris), semua 

lintasan tsb tdpt pd bidang edar yg satu dgn yg lain 

hampir berhimpitan



Bumi
1)Centrosfer (Inti bumi)

- Terdiri dari Nikel dan
Ferrum (Nife)

- Pengaruh mt.hari
sd 20 m di bawah
permukaan bumi; makin
masuk ke dalam bumi
makin panas.

2)Litosfer (Kulit bumi); terdiri
dari batuan:

- Batuan beku/ batuan
magma; granit

- Batuan sedimen
/endapan; pasir

- Batuan metamorf; 
marmer



3. Hidrosfer

(lapisan air)

 75 % muka bumi diliputi air

 Berpengaruh besar thp keadaan udara/ suhu

 Siklus air :

 Adanya kehidupan di air

 Air laut menjadi asin

 Kandungan mineral : Na Cl dan Mg SO4

4. Atmosfer
( lapisan udara)

Terdiri dari:

- Troposfer 10 mil

- Stratosfer 10-50 mil

- Ionosfer > 50 mil ( terjadi gel radio):

- Mesosfer : tempat terbakarnya materi

- Termosfer: berkilau diwaktu fajar/petang

- Eksosfer

- Fungsi: * agar suhu bumi tetap hangat

o benda angkasa tdk masuk ke bumi

o Memperlemah sinar UV, gamma dll



Revolusi dan Rotasi Bumi
Akibat Revolusi bumi

1. Terjadinya pergantian musim di bumi

2. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan

3. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam

4. Gerak semu tahunan matahari

Akibat Rotasi Bumi:

1. Pergantian siang dan malam

2. Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda

3. Gerak semu harian matahari

4. Bentuk bumi menggelembung pd khatulistiwa dan pepat pd 

kutubnya

5. Perubahan arah angin di khatulistiwa






