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Matahari Matahari Matahari Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan Bumi. merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan Bumi. merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan Bumi. merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan Bumi. 

Matahari Matahari Matahari Matahari merupakan bintang yang paling mudah diselidiki. Mempelajari merupakan bintang yang paling mudah diselidiki. Mempelajari merupakan bintang yang paling mudah diselidiki. Mempelajari merupakan bintang yang paling mudah diselidiki. Mempelajari 

matahari dengan teliti dapat mengetahui karakter bintangmatahari dengan teliti dapat mengetahui karakter bintangmatahari dengan teliti dapat mengetahui karakter bintangmatahari dengan teliti dapat mengetahui karakter bintang----bintang yabintang yabintang yabintang yang lain.ng lain.ng lain.ng lain.    

Dalam bab ini Anda akan mempelajari Matahari dan upaya manusia di Bumi Dalam bab ini Anda akan mempelajari Matahari dan upaya manusia di Bumi Dalam bab ini Anda akan mempelajari Matahari dan upaya manusia di Bumi Dalam bab ini Anda akan mempelajari Matahari dan upaya manusia di Bumi 

untuk mengirimkan satelituntuk mengirimkan satelituntuk mengirimkan satelituntuk mengirimkan satelit----satelit buatan dengan berbagai kepentingan.satelit buatan dengan berbagai kepentingan.satelit buatan dengan berbagai kepentingan.satelit buatan dengan berbagai kepentingan.    

    

Pembelajaran ini bertujuan agar Anda dapat : 
• Mendeskripsikan matahari sebagai salah satu bintang 
• Mengenali sumber pembentukan energi matahari 
• Menunjukkan susunan lapisan-lapisan matahari *) 
• Mendeskripsikan karakteristik dan perilaku bumi 
• Menjelaskan periode rotasi bulan dan posisinya terhadap bumi 
• Memaparkan terjadinya gerhana dan menghubungkannya dengan peristiwa pasang surut 

air laut 
• Menjelaskan bahwa satelit yang di orbit bumi berguna untuk mengrim informasi, 

memantau keadaan bumi, termasuk cuaca, dan mengamati keadaan dan dinamika jagad 
raya *) 

 



A. Matahari adalah Sebuah Bintang 

 

Kita tinggal di bumi yang jari-jarinya 6370 Km dengan panjang keliling katulistiwa 

40.000 Km. Bumi salah satu planet anggota tata surya (sistem Matahari). Bersama-sama 

dengan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto; Bumi 

beredar mengelilingi matahari. Jarak matahari dengan bumi adalah 149.600.000 Km 

disebut 1 Satuan Astronomi (SA) atau 1 Astronomical Unit (AU).. Jarak Pluto dengan 

matahari = 5.872.000.000 Km atau hamper 40 SA. Tata surya terdiri atas matahari 

dengan planet-planet, satelit-satelit, komet, meteor, hanyalah satu dari jutaan bintang 

yang berkelompok yang disebut galaksi. 

 

 

Gambar 10.1. Galaksi Hickson yang dinamai Kelompok  HCG 87, berjarak 400 juta tahun-

cahaya dari Bumi. Galaksi saling berinteraksi  gravitasi, mempengaruhi evolusi dan 

struktur satu sama lain. Foto diambil oleh Teropong  Gemini di  Cerro Pachón, Cili. 

 

Jarak antara matahari dengan bintang yang terdekat yaitu Alpha Centauri adalah 4,5 

Tahun Cahaya (Tc). Satu detik cahaya 300.000 Km, satu menit cahaya = 18.000.000 Km, 

satu jam cahaya = 1108.800.000 Km, satu hari cahaya 2.592.000.000 Km. Satu Tahun 

Cahaya = 946.080.000.000 Km. Jadi 4,5 tahun cahaya = 4.257.360.000.000 Km. 

Dalam jagad raya tersebar ribuan galaksi. Galaksi tempat matahari sebagai anggotanya 

dinamakan Bima Sakti (Milky Way), diameternya 80.000 tahun cahaya. Galaksi terdekat 

dengan Bima Sakti adalah Awan Magellan (Magellanic Clouds), jaraknya 160.000 tahun 

cahaya. Galaksi lain misalnya galaksi Andromeda, panjangnya 180.000 tahun cahaya, 

dan jaraknya dengan Bima Sakti 2.200.000 tahun cahaya. 



 

Gambar 10.2. Galaksi M100. Galaksi spiral M100 berjarak antara 35 juta - 80 juta tahun 

cahaya dari bumi. Teropong bintang Hubble memfoto pada bulan Desember 1993. 

 

Matahari merupakan satu bintang diantara jutaan bintang yang membentuk galaksi Bima 

Sakti. Terletak 30.000 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti. Banyak bintang raksasa 

bahkan lebih besar lagi pada bagian tengah galaksi itu. Matahari pada salah satu ujung 

galaksi, tidak termasuk bintang raksasa tetapi berukuran sedang saja sama dengan Alpha 

Centauri. 

 

Gambar 10.3. Terdapat 12 rasi bintang yang biasa disebut dengan sodiak. 

Sejak jaman dahulu orang memberi nama gugus bintang (rasi bintang/konstelasi bintang) 

sesuai dengan bayangan yang timbul dalam fantasinya. Ada 12 kelompok bintang yang 

selalu lewat di daerah katulistiwa. Deretan rasi bintang itu membentuk gelang yang 

dinamakan sodiak. Nama Ke 12 rasi bintang itu adalah : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, 

Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. 

Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan Bumi. Dengan demikian, matahari 

merupakan bintang yang paling mudah diselidiki. Mempelajari matahari dengan teliti 

dapat mengetahui karakter bintang-bintang yang lain. 

Jarak rata-rata antara bumi dan matahari adalah ± 150 juta km. Jarak rata-rata bumi dan 

matahari tersebut dinamakan 1 Satuan Astronomi (SA). Apabila ada suatu bintang yang 



berjarak 6 SA terhadap bumi, artinya bintang tersebut berjarak 6 x 150 juta km = 900 juta 

km.  

Jika cahaya matahari mempunyai cepat rambat 3.108 m/det atau 3.105 km/det. Berapa 

lama waktu yang diperlukan oleh cahaya matahari untuk sampai ke bumi ? 

Diketahui :  s = 150.106 km 

   v = 3.105km/det 

Ditanyakan : t = … ? 

Jawab :  t = 
v

s
 

     = 
5

6

10.3

10.150
 

   = 500 detik 

             atau  t = 8,33 menit 

Ternyata cahaya matahari memerlukan waktu ± 8 menit untuk perjalanannya dari 

matahari ke bumi. Tentunya kamu dapat mengerti bahwa cahaya yang tampak pertama 

kali saat matahari terbit atau cahaya yang tampak terakhir kali saat matahari terbenam 

adalah cahaya 8 menit yang lalu. 

Jarak antara bumi dan matahari tidak selalu sama atau berubah-ubah, adakalanya bumi 

berada di titik perihelium, adakalanya berada di titik aphelium. 

 

Gambar 10.4. Orbit bumi berbentuk ellips, matahari terletak pada titik fokus ellips. 

Titik perihelium ialah jarak terdekat antara bumi dan matahari. Terjadi tiap tanggal 2 

Januari. Berjarak ± 147 juta km. 

Titik aphelium ialah jarak terjauh antara bumi dan matahari. Terjadi tiap tanggal 5 Juli. 

Berjarak ± 152 juta km. 

Matahari berbentuk bola gas yang besar. Dengan ukuran pembulatan, diameternya 

1.400.000 km dan jari-jarinya 700.000 km. Hitunglah luas dan volume matahari. 

a) Luas Matahari 

L = 4 π r2 

   = 4 . 
7

22
(7.105) 2  

   = 4 . 
7

22
. 49.1010  

L = 6,16 . 1012 km2        = 6,16 . 1018 m2          = 6,16 . 1022 cm2 

 



b) Volume Matahari 

V = 
3

4
 π r3 
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 . 

7

22
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    = 
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 . 

7

22
. 343 .1015  

    = 1437,33 . 1015  

V = 1,44 . 1018 km3        = 1,44 . 1027 m3          = 1,44 . 1033 cm3 

Massa matahari diukur dengan menyamakan gaya sentripetal dengan gaya gravitasi 

planet yang mengelilingi matahari. 

  F gravitasi = F sentripetal 
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R adalah jarak rata-rata planet ke Matahari dan T adalah periode revolusi planet tersebut. 

Bola matahari berdiameter 1.380.000 Km, sehingga volumenya = 4/3 π r3 dengan 

menggunakan massa matahari 1,99 x 1030 kg diperoleh massa jenis matahari dalam 

Sistem Internasional adalah sebagai berikut. 

ρ =   
V

m
 =  1392 

3
m

kg
 

Massa Matahari besar sekali, sehingga gaya gravitasinya juga besar sekali, yaitu 28 kali 

gaya gravitasi bumi. Jika massa bumi 5,98 . 1024 kg atau   5,98 . 1027 gram, maka massa 

matahari adalah 333.420 kali massa bumi, hasilnya sekitar 1,99 . 1030 kg atau 1,99 . 1033 

gram. Berapa gram/cm3 massa jenis (ρ) matahari ? 

Diketahui : m = 1,99 . 1033 gram 

  V = 1,44 . 1033 cm3 

Ditanya : ρ = … ? 

Jawab  : ρ = 
V

m
 = 

33

33

10.44,1

10.99,1
 

      ρ = 1,392 

      ρ = 1,4 
3

cm

gram
 



Ternyata massa jenis / kecepatan (ρ) matahari lebih kecil daripada ρ bumi = 5,5 gr /cm3 

atau logam lain, misalnya ρ besi = 7,9 gr /cm3. Hal itu dikarenakan matahari terdiri dari 

gas. Jadi kecepatan (ρ) molekul-molekul gas di matahari tidak terlalu padat. 

 

 

Gambar 10.5. Foto matahari dengan sinar infra merah 

 

Bagian luar matahari yang tampak seperti piringan berwarna emas disebut fotosfer. 

Bagian ini tidaklah selicin yang tampak dari bumi, melainkan terdiri atas gelembung 

seperti permukaan air yang sedang mendidih. Garis tengah sebuah gelembung itu sekitar 

1000 km. Di atas fotosfer ada atmosfer matahari yang disebut kromosfer dengan bagian 

luarnya terdapat lapisan korona. Di fotosfer terjadi semburan material matahari kearah 

luar kemudian jatuh kembali ke permukaan matahari dinamakan prominensa. Juga 

terdapat bagian yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dinamakan bintik 

matahari (sunspots). Di tengah antara bintik-bintik terdapat bagian yang memancar lebih 

terang dinamakan flare. Matahari merupakan bintang yang berwarna kuning sewarna 

dengan bintang Capella pada rasi Auriga. Ada bintang berwarna merah misalnya Antares. 

Ada bintang berwarna putih misalnya Sirius dan Vega. Bintang paling panas berwarna 

kebiru-biruan seperti Spica.  

Spektrum matahari tergolong spektrum absorbsi. Joseph Fraunhofer menemukan garis-

garis kuning terang dalam spektrum cahaya matahari (adanya unsur Natrium). Garis-garis 

gelap yang menutupi spektrum kontinyu sinar matahari disebut garis-garis Fraunhofer, 

membuktikan adanya unsur Natrium di dalam matahari. 

Garis-garis gelap menonjol lainnya menynjukkan adanya Hidrogen dan Helium. Cabang 

ilmu fisika yang menganalisis spectra dengan menggunakan spektroskop, spectrometer, 

spektrograf disebut spektroskopi. Ternyata unsur kimia penyusun matahari adalah : 

Hidrogen (76,4 %), Helium (21,8 %), sisanya adalah O2, C, Ne, Fe, N, Si, Mg, S, Ni. 

Matahari terdiri campuran atom-atom gas, inti atom partikel sub atom, neutrino, 

semuanya disebut plasma karena semua atom terionisasi habis dan suhu sangat tinggi 

tidak memungkinkan terjadinya senyawa kimia. 

 

 



B. Sumber Pembentukan Energi Matahari 

 

Energi pancaran matahari mencapai bumi dengan cara radiasi. Energi pancaran matahari 

terdiri dari berbagai macam gelombang elektromagnetik, dengan panjang gelombang (λ) 

yang berbeda-beda. λ diukur dengan satuan angstrom (Å)  

1 m = 1010 Å � 1 Å = 10-10 m ; 1 cm = 108 Å � 1 Å = 10-8 m  

Keseluruhan gelombang elektromagnetik tersebut dinamakan Spektrum Matahari.  

 

Tabel 10.1. spektrum matahari / gelombang-gelombang elektromagnetik  

 

No Jenis Gelombang Panjang Gelombang/λλλλ (Å) % Energi Matahari 

1 Sinar Gamma (γ) 0,0005 - 1  
 

2 Sinar X   1 - 500 9% 

3 Sinar Ultraungu/ultraviolet 500 - 4000   

4 Sinar Cahaya Tampak 4000 - 7000 

 

  
 

  Terdiri dari : - Sinar Ungu 4000 - 4300   

    - Sinar Biru 4300 - 4900   

    - Sinar Hijau 4900 - 5300 41% 

    - Sinar Kuning 5300 - 5800   

    - Sinar Jingga 5800 - 6300   

    - Sinar Merah 6300 - 7000   

5 Sinar Inframerah 7000 - 7000000   
 

6 Gelombang-gelombang Pendek/ 7.10
6
 - 5.10

9
   

  Mikro (Microwave)      
50% 

  Terdiri dari : - Gelombang Radar 7.10
6
 - 8.10

8
 

    - Gelombang TV 8.10
8
 - 5.10

9
   

7 Gelombang Radio 5.10
9
 - 7.10

14
   

 

Matahari merupakan tempat proses ledakan nuklir yang sangat dasyat disebut fusi nuklir. 

Di pusat matahari suhu sekitar 35 juta derajad Celcius. Dipermukaannya tercatat 6000 

derajad Celcius.  

Mengukur suhu matahari menggunakan metode pengamatan dan teori penyusutan 

Helmholtz. Suhu di pusat matahari mencapai 15 juta K dipercaya dalam inti matahari 

berlangsung reaksi fusi inti. Suhu fotosfer diperoleh dari hukum pergeseran Wien, 

menunjukkan 5700 K. 

Skema reaksi fusi sebagai berikut. 

H1
1  +  H1

1   →  H2
1   +  e0

1  + ϑ   + 0,42  MeV 

H2
1  +  H1

1   →  He3
2   +  γ           + 5,49  MeV            X 2 

He3
2 + He3

2  →  He4
2  + 2 H1

1       + 12,42 MeV 

                                                                                    + 



H1
1  +  H1

1  + H1
1  +  H1

1  →  He4
2  + 2  e0

1   + 2  ϑ  + 2 γ  + 26,7 MeV 

atau 

4  H1
1   → He4

2  + 2  e0
1   + 2  ϑ  + 2 γ  + 26,7 MeV 

Massa defek berubah menjadi energi sesuai dengan rumus Einstein sebagai berikut. 

   E  = m c2  

Akibat perubahan H2 menjadi He, setiap 1 menit matahari kehilangan 1,59 x 108 atom 

Hidrogen (H2). Padahal tiap 1 atom H2 bermassa 1,67 x 10-27 kg, sehingga tiap 1 menit 

matahari kehilangan massa sebasar, 

   m = 1,59 . 108  x  1,67 . 10-27 kg 

   m = 2,6553 x 1011 

   m = 2,65 x 1011 kg 

atau   m = 2,65 x 1014 gram 

 

Jika kecepatan sahaya c = 3 x 108 m/s2 , maka energi pancaran matahari tiap 1 menit 

adalah sebagai berikut. 

   E = m c2 

   E = 2,65 . 1011 kg x (3 x 108)2 

   E = 2,65 . 1011 x  9 . 1016 

   E = 23,85 . 1027 

   E = 2,38 . 1028 Joule 

Karena  

1 joule = 0,24 kalori,  

maka   E = 2,38 . 1028 x 0,24 = 0,5612 . 1028 = 5,6 . 1027 kalori 

Perhitungan energi yang dihasilkan setiap terjadi reaksi fusi sebagai berikut. 

 
      m1  H2 
 
                 He   M 
      m2  H2 
 
Menurut hukum kekekalan massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi, seharusnya  

m1 + m2 = M 

tetapi pada kenyataannya m1 + m2 > M ; berarti ada selisih massa sebesar m = (m1 + m2 - 

M. 

Selisih massa yang dianggap hilang itu sebenarnya berubah menjadi energi. Setiap 1 

gram atom hydrogen berubah menjadi atom helium, maka massa atom hydrogen hilang 

sebanyak 0,0072 gram atau 7,2 . 10-6 kg dan berubah menjadi energi sebesar 

  E = m . c2  

     = 7,2 . 10-6 x (3 . 108)2 

     = 7,2 . 10-6 x 9 . 1016 

  E = 64,8 . 1010 Joule = 64,8 . 1010 x 0,24 kalori = 15,552 . 1010 



  E = 1,5 . 1011 kalori 

Pendapat tentang asal sumber energi matahari dari reaksi fusi dapat diterima sebab 

bahan-bahan gas di matahari memungkinkan yaitu terdiri dari 70% hydrogen, 25 % 

helium, dan 5 % unsur-unsur lain (oksigen, nitrogen, carbon, sulfur, silikon, ferrum dan 

magnesium). 

Karena selalu memancarkan energi terus menerus, tentunya massa matahari selalu 

berkurang. Kapankah matahari kehabisan energi ? Masih berapa lama usia matahari ? 

Matahari akan mati jika persediaan bahan bakarnya / hidrogen habis, sehingga tidak 

memungkinkan lagi terjadinya reaksi inti. Tiap 1 menit matahari kehilangan massanya 

2,65 . 1014 gram (dalam bentuk atom hidrogen hilang). Massa matahari saat ini adalah 

1,99 . 1033 gr atau 1,99 . 1030 kg dibulatkan menjadi 2 . 1030 kg. 

Seandainya 70% sebagai cadangan energi, maka m = 
100

70
 x 2 . 1030 kg = 1,4 . 1030 kg          

Energinya :  E = m . c2 = 1,4 . 1030 x (3 . 108)2 = 1,4 . 1030 x 9 . 1016 

  E = 12,6 . 1046 joule 

  E = 12,6 . 1046 x 0,24 kalori = 3,024 . 1046 kalori 

  E = 3 . 1046 kalori 

Padahal setiap 1 menit matahari memancarkan energi 5,6 . 1027 kalori.  

Maka sisa umur matahari  = 
27

46

10.6,5

10.3
 = 5,4 . 1018 menit 

    = 
3652460

10.4,5 18

xx
 = 1,3 . 1012 tahun 

Jadi sisa umur matahari masih 1.300 milyar tahun. 

 

Perhitungan energi dapat juga dilakukan menurut hasil pengamatan pancaran energi 

matahari. 

Permukaan matahari setiap 1 cm2 memancarkan energi sebanyak 90.000 kalori dalam 1 

menit. Permukaan atmosfer bumi setiap 1 cm2 menerima energi pancaran matahari 

sebanyak 2 kalori dalam 1 menit, dinamakan Konstanta Matahari. Jadi harga konstanta 

matahari 2 kalori/cm2.menit. Ternyata dari 90.000 kalori/cm2.menit yang dipancarkan 

matahari hanya 2 kalori/cm2.menit yang diterima atmosfir bumi.Energi pancaran lainnya 

hilang di ruang antar planet, karena sangat jauhnya jarak antara bumi dan matahari. Coba 

hitunglah jumlah pancaran energi dari seluruh permukaan matahari dalam 1 menit! 

Jawaban : 

E = 6,16 . 1022 x 90.000 

 = 6,2 . 1022 x 9 . 104 

 = 55,8 . 1026 

E = 5,6 . 1027 kalori 

Coba hitung pula energi pancarannya dalam 1 hari! 

Jawaban : 



E = 5,6 . 1027 x 24 x 60 

 = 5,6 . 1027 x 1440 

 = 8064 . 1027 

E = 8,1 . 1030 kalori 

Hitung pula energi pancarannya dalam 1 tahun! 

Jawaban : 

E = 8,1 . 1030 x 365 

 = 2956,56,2 . 1030 

E = 2,9 . 1033 kalori 

Berapa umur matahari ? Berdasarkan umur fosil tertua yang diketemukan di bumi yaitu  

±  3 . 109 tahun, dianggap matahari sudah ada sejak itu. Sebenarnya diperkirakan umur 

matahari 10 x 109 tahun. Fosil artinya sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu 

selama berjuta-juta tahun yang lalu. Jika dianggap matahari seumur fosil tertua itu, coba 

hitung energi pancaran matahari selama itu! 

Jawaban : 

E = 2,9 . 1033 x 3 . 109 

E = 8,7 . 1042 kalori 

Coba hitung pula setiap 1 gram massa matahari memancarkan berapa kalori selama itu! 

Jawaban : 

E = 
33

42

10.99,1

10.7,8
 = 4,3 . 109     kalori  

 

C. Lapisan-lapisan Matahari 

 

 

Gambar 10.6. Lapisan-lapisan pada belahan  matahari 

 

Lapisan matahari terdiri dari : 



1. Inti , bersuhu 1,5 x 107 K 

Disebut juga lapisan radiatif. Berada di bagian dalam / pusat matahari. Suhunya 

antara 10.000.000°C sampai 15.000.000°C. Di tempat ini terjadi reaksi nuklir / 

reaksi inti Hidrogen - Helium. Energi yang dipancarkan keluar dari permukaan 

matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik.  

2. Fotosfer, bersuhu  5700 K   

Disebut juga lapisan cahaya. Cahaya yang dipancarkan fotosfer sangat kuat : 

cahaya dari fotosfer inilah yang sampai ke bumi. Fotosfer terdiri atas gas. Fotosfer 

merupakan lapisan permukaan matahari. Suhu di fotosofer 6000°C, warnanya 

putih menyilaukan. 

3. Kromosfer, suhu 10.000 K 

Disebut juga lapisan bawah atmosfer matahari. Sinar kromosfer tidak seterang 

fotosfer. Warnanya merah lemah. Warna merah itu dipancarkan oleh atom-atom 

hydrogen. Tebal kromosfer 10.000 km. Kromosfer sering memunculkan lidah api. 

Suhu kromosfer 5.000°C, makin keluar bisa mencapai 20.000°C. 

4. Korona, suhu 2 x 106 K 

Disebut juga mahkota, merupakan lapisan atmosfer matahari yang paling luar. 

Korona mudah dilihat ketika terjadi gerhana matahari total, sebab pada saat itu 

bagian matahari yang paling menyilaukan tertutup oleh bulan. Bentuk korona 

berubah-ubah. Batas korona tidak sejelas seperti pada batas kromosfer, sekitar 

berjuta-juta km. Suhu korona 1.000.000°C. Warnanya putih keabu-abuan. Korona 

terdiri dari gas-gas yang terionisasi. Koronagraf ialah alat untuk membuat gerhana 

matahari buatan, sehingga dapat dipakai untuk melihat korona. 

Berbagai kegiatan di permukaan matahari, antara lain : 

1. Gumpalan matahari (granulasi), dipercaya sebagai hasil konveksi vertikal gas-gas 

matahari. Besarnya sebanding dengan benua di bumi. Berupa semburan api yang 

menggumpal. Disebabkan olrh aliran gas panas yang mengepul dari inti matahari, 

yang digerakkan oleh energi yang datang dari bagian inti matahari. Itulah 

sebabnya fotosfer tidak licin, melainkan bergumpal-gumpal. Penyebab utama 

terjadinya aliran gas panas adalah perbedaan suhu yang ada antara inti dan 

fotosfer. Gas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. 

 



 

Gambar 10.7. Granulasi fotosfer 

 

2. Bintik matahari / noda hitam (sunspot), adalah daerah gelap pada fotosfer karena 

suhunya lebih rendah dari sekitarnya, ditimbulkan oleh perubahan medan 

magnetic di matahari. Diameter kecil 3000 km, sedang 10.000 km, besar 200.000 

- 300.000 km, Siklus maksimal 11 tahun, umurnya 1 jam sampai 250 hari. Berupa 

bintik-bintik gelap pada permukaan matahari. Ternyata bintik-bintik itu 

merupakan daerah yang suhunya lebih erndah 1500°C dari suhu sekelilingnya. 

Disebabkan oleh terhalangnya kepulan gas panas dari bagian dalam, yang 

terhalang oleh gangguan medan magnetic pada matahari. Diameter sunspot antara 

800 - 80.000 km. Bandingkan dengan diameter bumi yang hanya 12.750 km. 

Sunspot ditemukan pertama kali oleh bangsa  Tiongkok 28 tahun Sebelum 

Masehi. Saat itu orang mengira sunspot adalah burung. Bintik matahari 

diumumkan orang pertama kali oleh ahli Fisika Galileo Galilei (Italia) tahun 1610 

melalui teleskop ciptaannya. Sunspot timbul dan kemudian menghilang dalam 

suatu daur hidup sunspot. Daur hidup sunspot rata-rata 1 minggu, ada yang 

beberapa jam saja ada yang sampai 18 bulan. Makin besar sunspot makin lama 

daurnya. Salah satu sunspot terbesar terjadi tahun 1947. Kira-kira 11 tahun sekali, 

jumlah sunspot mencapai banyak sekali dan besar-besar. Sampai sekarang belum 

diketahui sebabnya. 

3. Lidah api matahari (prominensa atau protuberans), merupakan gas panas yang 

tersembur dengan dasyat dari permukaan matahari dan dapat mencapai ketinggian 

1 juta mil. Terbentuknya lidah-lidah api selalu memancarkan aliran partikel-

partikel bermuatan listrik (proton-proton dan elektron-elektron) yang melewati 

korona disebut angin matahari (solar wind). Ketika melintasi medan magnetic 

bumi, partikel-partikel tersebut dibelokkan mengitari bumi membentuk daerah 

berbentuk komet di sekitar bumi yang disebut Magnetosfer. Lidah api adalah 

massa yang memijar dan muncul di sekitar bintik-bintik matahari, menjulur dari 

permukaan matahari menuju ke segala arah tingginya sampai ribuan km dengan 



kecapatan sampai ratusan km/det. Bahannya terdiri dari proton dan elektron yang 

berasal dari atom Hidrogen, sebagian mencapai bumi dalam waktu 13 - 26 jam, 

walaupun telah terlihat sekitar 8 menit. 

Sebelum mencapai atmosfer bumi, partikel-partikel proton dan elektron yang 

bermuatan tersebut ditangkap oleh Sabuk Van Allen, yaitu sabuk magnet yang 

mengelilingi bumi, sehingga kecepatannya jadi berkurang. Partikel-partikel yang 

lolos, menimbulkan aurora. Aurora disebabkan oleh tabrakan partikel-partikel 

matahari dengan atom-atom oksigen dan nitrogen di lapisan atas atmosfer bumi. 

Aurora terlihat sebagai secercah cahaya yang warna dan bentuknya berubah-ubah, 

terdapat di daeerah kutub, karena kutub bumi menarik aurora lebih dekat.  

Protuberans yang mengumpul dengan korona kemudian bergerak memutar 

menurut garis-garis medan magnet matahari dan turun kembali melalui kromosfer 

ke permukaan matahari disebut Prominensa. 

 

    

Gambar 10.8. Magnetosfer 

 

4. Beberapa partikel-partikel menembus magnestofer dan berkumpul dalam 

beberapa zone di sekitar bumi dan beberapa diantaranya menuju bumi kemudian 

menabrak atmosfer atas, mengionisasi beberapa atom dan molekul-molekul 

lainnya. Ketika atom dan molekul-molekul kembali ke keadaan dasarnya, dengan 

cara membebaskan energi/memancarkan radiasi dengan panjang gelombang 

tertentu. Kejadian ini menghasilkan aurora. Aurora yang terlihat di kutub utara 

dinamai Aurora Borealis. Aurora yang terlihat di kutub selatan dinamai Aurora 

Australis. 



 

Gambar 10.9. Aurora 

 

5.  Radiasi matahari yang kuat (sinargamma, sinar X, dan sinar ultra violet) diserap 

oleh molekul-molekul gas Nitrogen dan oksigen pada atmosfer bumi bagian atas, 

menyebabkan proses ionisasi. Sehingga terbentuk lapisan-lapisan yang 

mengandung muatan listrik (ion-ion positif) dinamai Ionosfer (lapisan ion), 

berguna untuk memantulkan gelombang radio dari bumi. Hujan partikel-partikel 

bermuatan dari matahari ke bumi menyebabkan terbentuknya sabuk radiasi Van 

Allen yang sangat radioaktif. 

 

 

D. Karakteristik dan Perilaku Bumi 

 

Bentuk dan Dimensi Bumi 

 

Bentuk bumi bulat pertama kali dibuktikan oleh Magelhaens 

pada tahun 1522, yaitu dengan perjalanan keliling bumi 

berlayar kesatu arah ternyata sampai di tempat semula, bukti 

lain adalah hasil pemotretan bumi oleh pesawat ruang 

angkasa pada abad ke-20.     

Diameter vertikal bumi berjarak 12.714 km sedangkan 

diameter horizontal bumi 12.757 km.  
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Ukuran-ukuran lainnya adalah : 

� Jari-jari bumi  6370 km 

� Massa bumi  5,97 x 1024 kg 

� Keliling katulistiwa bumi 40.000 km 



� Volume bumi  1,08 x 1021 m3 

� Massa jenis bumi  5500 kg/m3 

� Sudut inklinasi bumi 23,5° 

� Kecepatan melepaskan diri dari gaya gravitasi bumi 11,2 km/s 

� Kecepatan rotasi bumi pada katulistiwa 0,5 km/s 

� Kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari 29,8 km/s 

� Periode revolusi bumi 365,25 hari 

� Periode rotasi bumi 23,9 jam 

� Umur bumi 4.700 juta tahun. 

 

Perilaku Bumi 

 

Bumi melakukan dua gerakan sekaligus yaitu berotasi dan berevolusi. Selain itu bumi juga 

bersama matahari mengedari pusat galaksi bima sakti. Adapun pengaruh rotasi Bumi ada 

beberapa hal yaitu sebagai berikut 

1. Gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya 

2. Matahari tampak bergerak dari timur ke barat 

3. Pergantian siang dan malam 

4. Pembelokan arah angin pasat 

5. Penggelembungan khatulistiwa dan pemepatan di kutub 

6. Perbedaaan waktu di tiap tempat bumi 

Bumi dibagi atas 24 daerah waktu, berarti setiap kelipatan 15° garis bujur terdapat perbedaan 

waktu 1 jam. Waktu pangkal (GMT) adalah waktu yang berlaku pada garis bujur 0 yang 

melewati kota Grenwich di Inggris. Setiap tempat yang jaraknya 15° ke timur maupun ke barat 

mempunyai perbedaan waktu 1 jam. 

Rumus untuk menghitung perbedaan waktu adalah sebagai berikut. 

 

   t =   to  ±   
o

o
B

15

∆
 

tanda + untuk daerah yang lebih timur, sedangkan tanda - untuk daerah yang lebih barat. 

 

Selama berevolusi mengelilingi matahari, sumbu bumi selalu mengalami kemiringan. 

Kemiringan sumbu bumi sebesar 66,5° terhadap bidang ekliptika (bidang orbit bumi) 

mengakibatkan kecondongan bagian bumi terhadap matahari berubah-ubah, satu saat kutub 

utara yang condong dan di saat lain kutub selatan yang condong. 

Sedangkan beberapa pengaruh dari revolusi Bumi akibat kemiringan porosnya adalah  sebagai 

berikut. 

1. Pergantian musim 



Empat kedudukan bumi pada orbitnya yaitu pada tanggal 21 Maret, 21 Juni, 23 

September dan 22 Desember. 

 

Periode Belahan Bumi Utara Belahan Bumi Selatan 

21 Maret 

 

21 Juni 

 

 

23 September 

 

22 Desember 

Lama siang dan malam sama, 

mulai musim semi 

Makin condong ke matahari, 

siang makin panjang dan mulai 

musim panas 

Lama siang dan malam sama, 

mulai musim gugur 

Makin membelakangi matahari, 

siang makin pendek, mulai 

musim dingin. 

Lama siang dan malam sama, 

mulai musim gugur 

Makin membelakangi matahari, 

siang makin pendek, mulai 

musim dingin 

Lama siang dan malam sama, 

mulai musim semi 

Makin condong ke matahari, 

siang makin panjang dan mulai 

musim panas. 

 

2. Terjadinya perubahan lamanya siang dan malam 

Bagian bumi yang mengalami musim panas siangnya lebih panjang daripada malam. 

Sebaliknya tempat-tempat yang mengalami musim dingin siangnya lebih pendek, 

sedangkan malamnya lebih panjang. Karena itu di tempat-tempat di bumi yang 

mengalami empat musim lama siang dan malam berbeda. 

3. Gerak semu tahunan matahari 

Kedudukan semu matahari setiap terbit seakan-akan bergeser dari khatulistiwa ke 23 ½  
LU, kembali ke khatulistiwa dan kembali ke 23 ½ LS. 
 
23 ½ LU         21 Juni   Garis balik utara 
 
 
0°    21 Maret    23 September   21 Maret 
 
 
23 ½ LS                22 Desember    

    Garis balik selatan      
 

4. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda 

Rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang yang membentuk pola tertentu, 

misalnya rasi biduk, rasi orion dan rasi salib. Orang jaman dulu menggunakan rasi 

biduk untuk menentukan arah mata angin utara, rasi salib untuk arah selatan dan rasi 

orion untuk ekuator. Rasi bintang yang muncul setiap bulan bergantian seperti rasi 

sagitarius, pisces, aquarius dan lain-lain. 

 

 

 

 



E. Gerakan Bulan 

 

Bentuk dan Dimensi Bulan 

 

Gambar Gambar Gambar Gambar 10.1010.1010.1010.10....    Bulan berbentuk bulat, tanpa Bulan berbentuk bulat, tanpa Bulan berbentuk bulat, tanpa Bulan berbentuk bulat, tanpa 

atmosfer dan dipermukaannya banyak terdapat atmosfer dan dipermukaannya banyak terdapat atmosfer dan dipermukaannya banyak terdapat atmosfer dan dipermukaannya banyak terdapat 

mariamariamariamaria 

 

Seperti penampakannya setiap purnama, bulan 

berbentuk bulat dan permukaannya banyak 

terdapat kawah. Kawah-kawah tersebut 

sebagian besar berupa kawah meteorit dan 

sedikit kawah vulkanik. Hal ini disebabkan 

bulan tidak mempunyai atmosfer sehingga meteor tidak terbakar pada waktu 

memasuki medan gravitasi bulan. 

Data karakteristik bulan adalah sebagai berikut. 

1. Massa bulan   = 7 x 1022 kg  

2. Jari-jari bulan  = 1670 km  

3. Volume bulan = 2 x 1019m3  

4. Massa jenis bulan (ρ) = 3,5 gram cm-3 

5. Jarak terjauh bulan terhadap bumi (apogea)   = 407.000 km 

6. Jarak terdekat bulan terhadap bumi (perigea)  = 356.000 km 

7. Jarak rata-rata bulan terhadap bumi     = 384.000 km 

8. Percepatan gravitasi bulan (g bulan) = 1/6 percepatan gravitasi bumi ((g bumi) 

9. Kecepatan melepaskan diri dari gravitasi bulan = 2,4 km s-1. 

 

Bagian permukaan bulan yang tampak hitam dari bumi berupa maria. Maria ialah 

dataran yang dahulu disangka laut (maria berarti laut). Permukaan bulan sudah 

dipetakan, antara lain ada 9 maria, Copernicus, Eratosthenes, Archimides, dan 

kawah.  

Kala revolusi bulan terhadap bumi sama dengan kala rotasi bulan. Akibatnya 

bagian bulan yang menghadap bumi selalu tetap.  

Bentuk bulan yang tampak tergantung pada kedudukan bulan terhadap bumi. 

 

 

 

 



Perputaran Bulan 

 

Bulan mengalami tiga gerakan sekaligus yaitu berotasi pada porosnya, berevolusi 

mengelilingi bumi, bersama bumi mengelilingi matahari. Selain itu dalam skala 

besar bulan juga mengikuti matahari mengelilingi pusat galaksi bima sakti. 
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Bidang edar bulan mengelilingi bumi bersudut 5° terhadap ekliptika. Periode rotasi 

bulan  sama dengan periode revolusi bulan terhadap bumi. Periode revolusi bumi  

terhadap matahari sama dengan dua belas kali periode revolusi bulan terhadap 

bumi. Periode revolusi bulan 29,5 hari. Tahun berdasar periode revolusi bulan 

selama 12 kali disebut tahun bulan atau tahun Komariah atau tahun Hijriah. 

Jadi tahun Hijriah berumur 354 hari. Seperti tahun matahari (tahun Masehi), pada 

tahun Hijriah juga terdapat tahun kabisat. Tahun Hijriah yang mengalami tahun 

kabisat berumur 355 hari. Penambahan 1 hari pada tahun tersebut ditempatkan 

pada bulan terakhir yaitu bulan Zulhijah.  

Perbedaan tahun matahari (Masehi) dan tahun bulan (Hijriah) adalah sebagai 

berikut. 

Tahun Tahun Masehi Tahun Hijriah 

Tahun biasa 

Tahun kabisat 

365 hari 

366 hari 

354 hari 

355 hari 

 



Tahun kabisat pada tahun matahari adalah  tahun yang habis dibagi angka 4. 

Tahun kabisat pada tahun Hijriah ialah tahun yang angka tahunnya jika dibagi 30 

sisanya 2, 3, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. 

 

F. Gerhana 

 

Bulan dan bumi merupakan benda gelap, karena tidak mempunyai cahaya sendiri. 

Apabila benda gelap dikenai cahaya akan terbentuk bayang-bayang. Oleh karena 

itu, jika bumi dan bulan dikenai sinar matahari akan terbentuk bayangan. Ada dua 

macam bayang-bayang yang dibentuk bumi dan bulan, yaitu bayang-bayang inti 

dan bayang-bayang kabur. 

1. Bayang-bayang inti (umbra), yaitu daerah gelap yang dilalui bayangan inti 

bumi. 

2. Bayang-bayang kabur (penumbra), yaitu daerah agak terang yang dilalui 

bayangan inti bumi. 

Apabila bulan pada kedudukan 1 atau umbra, maka cahaya pantulan bulan tidak 

tampak sama sekali (gelap total). Keadaan seperti ini disebut gerhana total. 

Apabila bulan pada kedudukan 2 atau perpanjangan umbra, maka cahaya pantulan 

bulan tampak seperti cincin. Keadaan demikian disebut gerhana cincin. 

Apabila bulan pada kedudukan 3 atau penumbra, maka pantulan cahaya bulan 
terlihat sebagian atau kabur. Keadaan seperti ini disebut gerhana kabur. 

 
 
 
       M            B 1     2 
 
       3 
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Gerhana bulan terjadi jika bulan berada di dalam bayang-bayang bumi. Gerhana 

bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis. 

Gerhana matahari terjadi jika bayang-bayang bulan sampai ke bumi, Terjadi jika 

matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis. 

Seandainya bidang edar bulan berimpit dengan ekliptika, maka dapat dipastikan 

tiap bulan terjadi gerhana matahari dan tiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. 

Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi karena bidang edar bulan membentuk sudut 

5° dengan ekliptika. 



Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gaya gravitasi matahari dan bulan. Di 

suatu tempat pada siang hari, pasang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi 

matahari. Pada malam hari, pasang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bulan. 

Pasang terbesar terjadi pada saat bulan purnama, dan disebut pasang purnama. 

Pasang terbesar juga dapat terjadi pada saat terjadi gerhana matahari, sebab 

dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari pada arah yang sama. 

  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

      

G. Penerbangan Angkasa Luar 

 

Orang tidak puas kalau hanya mengamati benda-benda langit dari bumi. Diciptakanlah 

alat yang dapat dikirim ke ruang angkasa luar untuk mendekatkan pada benda-benda 

langit. Mula-mula tanpa awak, kemudian diisi hewan, setelah terbukti keselamatannya 

terjamin baru diberi awak manusia. 

Beberapa wahana luar angkasa : 

1. Yang mengedari bumi, yaitu a) Satelit buatan, b) stasiun / laboratorium luar 

angkasa. 

2. Yang pulang-pergi, yaitu pesawat ulang-alik. 

3. Yang tidak kembali, yaitu penjelajah ruang angkasa. 

Pendorong pesawat ruang angkasa adalah roket yang dibuat bertingkat, untuk melepaskan 

diri dari gravitasi bumi.  

Gambar 10.13. Pasang surut air laut di bumi 

sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi 
matahari dan bulan. Warna biru tua sebagai 
gravitasi matahari, warna biru muda sebagai 

gravitasi bulan. 



 

Gambar 10.14. Teknologi roket yang sudah dikuasai oleh beberapa negara maju 

 

Satelit maupun stasiun luar angkasa menggunakan prinsip orbit geostasioner 

(geosinkron). Teknologi ruang angkasa pada awalnya didominasi oleh Amerika Serikat 

dan Rusia (Uni Sovyet), namun sekarang Eropa, Cina Jepang, dan India telah berhasil 

mengembangkan teknologi roket penempatan satelit. Astronot adalah julukan 

angkasawan Amerika Serikat, sedangkan kosmonot adalah julukan angkasawan Rusia. 

Contoh-contoh Penerbangan Angkasa Luar 

1. Wahana luar angkasa yang mengedari bumi : 

Uni Soviet  : generasi Sputnik, generasi Vostok. 

USA  : generasi Explorer, proyek Merkury, proyek Gemini. 

2. Wahana luar angkasa yang ke bulan : 

Uni Soviet : generasi Lunik 

USA  : generasi Pioner, generasi Apollo. 

3. Wahana luar angkasa yang ke Venus dan Merkurius : 

Uni Soviet : generasi Venera 

USA  : seri Mariner, seri Pioner Venus. 

 

4. Wahana luar angkasa yang ke Mars, Jupiter, dst. 

Uni Soviet : generasi Mars 

USA  : seri Mariner, generasi Viking, generasi Voyager 

5. Wahana luar angkasa yang menjadi laboratorium ruang angkasa 

Uni Soviet : Salyut, MIR 

USA  : Sky Lab. 

Eropa + USA : sedang merancang laboratorium angkasa raksasa, yaitu ISS 

          

Mulai  Mei 1997 terdapat kurang lebih 4.800 satelit yang diluncurkan oleh negara maju 

dan perusahaan swasta. Selain itu banyak terdapat satelit yang tidak berfungsi, termasuk  



badan roket, dan peninggalan angkasa bekas lain yang mengorbit Bumi. Sebab benda-

benda ini beresiko terhadap benturan penerbangan angkasa berikutnya. Angkatan Udara 

memelihara jaringan sensor untuk menjejaki bekas peninggalan angkasa. 

Tercatat dalam katalog ada lebih dari 24.800 benda angkasa sejak 1957, yang mana lebih 

dari 8000 buah masih berada dalam garis edar mulai tahun 1997, dan kira-kira 2.300 

satelit fungsional  sedang mengorbitkan Bumi pada bulan Mei 1997. Sekitar 1.300 adalah 

milik Rusia dan sekitar 700 kepunyaan Amerika Serikat. Dua puluh satu negara dan tujuh 

organisasi multinasional juga mengoperasikan satelit. Perancis, Negeri China, Jepang, 

India, Israel, dan Agen ruang angkasa Eropa ( ESA), mengikuti jejak Amerika Serikat dan 

Rusia, mempunyai kemampuan untuk meluncurkan satelit. 

 

    

Orbit Satelit 

Gambar 10.15. Peluncuran sebuah satelit global 

(GPS). Satelit diluncurkan ke dalam garis edar 

oleh suatu Roket Delta. Satelit GPS  secara terus-

menerus memancarkan data tentang posisi satelit 

pada saat itu 

Mengorbitkan sebuah satelit harus 

memperhitungkan bentuk orbit / garis edarnya, 

ketinggiannya, dan sudut yang dibuat terhadap 

katulistiwa bumi. Kebanyakan garis edar satelit 

adalah melingkar, tetapi beberapa satelit 

menggunakan orbit berbentuk lonjong di mana 

jarak satelit dari Bumi menjadi tidak tetap. Ketinggian dari suatu garis edar menentukan 

berapa lama periode revolusi satelit melingkari Bumi berapa banyak planet terlihat oleh 

satelit pada suatu waktu. Beberapa satelit mengorbitkan sepanjang garis katulistiwa. Dan 

sebagian lagi memiliki orbit membentuk sudut terhadap garis katulistiwa. Beberapa 

satelit bergerak searah jarum jam di sekitar Bumi ketika dilihat dari atas Kutub Utara, 

tetapi kebanyakan satelit bergerak berlawanan arah jarum jam. 

Orbit Geostasioner (GSO) di sekitar garis katulistiwa dapat ditempati satelit  pada 

ketinggian khusus yang membuat satelit memiliki periode revolusi sama dengan periode 

rotasi Bumi. Satelit ini tinggal di atas katulistiwa bumi terus menerus. Ketinggian GEO 

adalah sekitar 5,6 kali jari-jari Bumi, atau sekitar 35.800 km. Penggunaan orbit ini 

misalnya untuk kepentingan militer. 

Satelit pada Orbit Bumi Rendah (LEO) mengorbit bumi pada suatu ketinggian 2.000 km 

atau lebih sedikit. Hampir tiap-tiap satelit masuk orbit LEO setelah diluncurkan. Jika 



suatu misi satelit memerlukan suatu orbit selain LEO, harus menggunakan roket untuk 

pindah ke garis edar akhir nya. 

Satelit pada Orbit Bumi Medium ( MEO) mengorbit pada  ketinggian sekitar 10.000 km. 

Penggunaan MEO pada umumnya oleh ilmu pelayaran dan satelit komunikasi. Contoh 

milik Amerika Serikat NAVSTAR (pelayaran) dan Sistem Posisi Global ( GPS), milik 

Rusia  GLONASS (pelayaran global dan Pengembaraan. Semua satelit komunikasi 

menggunanakan MEO. 

 

Gambar 10.16. Sistem Posisi Global ( GPS) Navstar . terdiri  jaringan 24 satelit di orbit 

sekitar bumi yang menyediakan para pemakai dengan informasi tentang pergerakan dan 

posisi mereka.  

 

 

Jenis Satelit 

 

Insinyur sudah mengembangkan berbagai macam satelit yang dirancang sesuai misi yang  

diminta. Sebagai contoh telekomunikasi dan industri penyiaran menggunakan satelit 

komunikasi untuk membawa radio, televisi, dan pulsa telepon interlokal tanpa kebutuhan 

akan kabel atau penyiaran ulang gelombang mikro. Satelit pelayaran menunjukkan 

dengan tepat penempatan objek di atas bumi, satelit cuaca meramalkan cuaca.Satelit 

pengawasan untuk memonitor aktivitas militer. Satelit ilmiah untuk pengamatan atas 

Bumi, planet lain , matahari, bintang berekor/komet, galaksi, dan  sebagainya. 

 

Satelit Komunikasi 

Pada awal pembuatan satelit digunakan sebagai peralatan komunikasi. Contoh satelit 

televisi dan telepon yang pertama, Telstar 1 tahun 1962, kemudian Syncom 3 tahun 1964 

adalah satelit komunikasi pertama yang menggunakan GSO.Lebih dari 300 satelit 

komunikasi telah diluncurkan sejak 1957. Kini satelit dalam orbit geostasioner 

menyediakan suara, data, dan komunikasi televisi, termasuk siaran televisi yang langsung 

ke rumah di seluruh bumi. 



 

 

Gambar 10.17. Satelit komunikasi Syncom 4, satelit komunikasi modern menerima, 

memperkuat suara, dan memancarkan kembali informasi ke bumi, menyediakan televisi, 

telefax, telepon, radio, dan data digital menghubungkan di seluruh bumi. Syncom 4 berada 

pada orbit geosinkron yaitu mengorbit dengan kecepatan sama dengan kecepatan bumi 

berotasi, sehingga mempertahankan satelit itu dalam posisi tetap di atas bumi.  

 

 

Satelit Ilmu pelayaran 

 

Satelit ilmu pelayaran dapat membantu menempatkan posisi kapal, pesawat terbang, dan 

bahkan mobil yang dilengkapi dengan radio penerima khusus. Satelit ilmu pelayaran 

mengirimkan isyarat radio berlanjut ke Bumi. Beberapa sistem satelit ilmu pelayaran 

menggunakan isyarat dari beberapa satelit untuk menyediakan informasi penempatan 

lebih tepat lagi . 

Contoh satelit jenis ini adalah satelit GPS. 

 

Gambar 10.18. Satelit Sistem Posisi Global (GPS).  

 

Satelit Cuaca 

 



 Satelit cuaca membawa kamera dan instrumen lain menunjuk ke arah atmosfer bumi. 

Untuk memantau cuaca. Contoh, oleh NASA telah diluncurkan satelit cuaca yang 

pertama, Satelit Pengamatan Televisi Inframerah ( TIROS) 1, tahun 1960. TIROS 1 

memancarkan hampir 23.000 foto Bumi dan atmosfer. Meteosat 3, satelit cuaca Eropa.  

 

 

Satelit Militer 

 

Satelit militer hanya mengirimkan data sandi yang hanya penerima khusus dapat 

menerjemahkan. Kamera pada satelit militer pada umumnya mempunyai suatu resolusi 

lebih tinggi. Contoh satelit Program Pendukung Pertahanan ( DSP) penggunaannya 

dimaksudkan untuk memberi peringatan awal peluncuran proyektil/rudal. DSP telah 

digunakan sepanjang perang Teluk tahun 1991 oleh Amerika Serikat untuk 

memperingatkan  peluncuran rudal Scud Irak. 

Beberapa Satelit Militer juga menyediakan data cuaca maupun pelayaran bagi masyarakat.  

 

Gambar 10.19. Satelit Militer 

 

 

Satelit Ilmiah 

 

Satelit ilmiah pengorbit Bumi dapat menyediakan data untuk memetakan Bumi, 

menentukan ukuran dan bentuk Bumi, mempelajari dinamika samudra dan atmospir. 

Ilmuwan juga menggunakan satelit untuk mengamati matahari, Bulan, planet lain dan 

satelitnya, komet, bintang, dan galaksi.  

Contoh satelit teropong bintang ruang angkasa Hubble adalah observatorium  yang 

diluncurkan tahun 1990. Beberapa satelit ilmiah tidak hanya mengorbit Bumi, misalnya 

roket penyelidik Ulysses mengorbit di sekitar matahari, mempelajari kutub matahari dan 

garis lintang matahari. Galileo wahana angkasa telah mengedari planet Jupiter sejak 1995, 

mengirimkan data tentang planet Jupiter dan satelit-satelitnya. 



 

Gambar 10.20. Satelit teleskop angkasa Hubble 

 

 

Stasiun Angkasa 

 

Stasiun angkasa yang lebih dulu mengorbit Bumi adalah Sputnik 1, yang diluncurkan 

oleh Soviet pada 4 Oktober 1957, Sputnik mempunyai suatu orbit elip pada ketinggian  

225 km - 950 km, dan akhirnya masuk kembali ke atmosfer pada 4 Januari  1958. 

 

Gambar 10.21. Peluncuran Sputnik 1 

 

 

Gambar 10.22. Sputnik 1. Diluncurkan tahun 1957 oleh negara Soviet. Peristiwa itu 

membangkitkan Amerika Serikat meningkatkan anggaran ruang angkasanya 

 



Berikutnya Soviet (Rusia) meluncurkan makhluk hidup, seekor anjing bernama Laika, ke 

dalam ruang angkasa pada 3 November 1957. Laika terbang di dalam suatu ruang 

pesawat diberi tekanan di dalam satelit Sputnik 2. Namun akhirnya mati karena terlalu 

panas dan panik setelah beberapa jam dalam garis edar. Sputnik 2 memasuk atmospir 

bumi  kembali dan terbakar pada  14 April 1958. 

Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1, pada 31 Januari 1958. 

Explorer 1 mempunyai orbit elip, pada 360 km - 2.500 km. Ilmuwan menemukan data 

sabuk radiasi Van Allen Explorer 1. 

Berikutnya Salyut 7 yang diluncurkan ke dalam orbitnya tahun 1982, stasiun ruang 

angkasa Soviet ini telah berhasil ditempati angkasawan tinggal bertahan di dalamnya 

sepanjang delapan bulan. Salyut 7 rusak tahun 1986, tetapi angkasawan bisa 

menyelamatkan beberapa persediaan dan peralatan  untuk dipindahkan ke stasuin Mir 

yang diluncurkan kemudian Pada tahun 1991 Salyut 7 jatuh ke Bumi. 

 

Gambar 10.23. Stasiun angkasa Salyut 7 

 

Berikutnya stasiun Ruang angkasa Soviet, Mir  merupakan kendaraan angkasa,  

memasuki orbitnya pada 19 Pebruari 1986. Dua angkasawan memegang rekor tinggal 

selama 366 hari di dalam Mir. 

 

Gambar 10.24. Stasiun ruang angkasa Mir 

 

Amerika Serikat dalam tahun 1973 juga mengirimkan Laboratorium Angkasa Skylab 

yang mengedari Bumi secara terus-menerus untuk enam tahun dan memungkinkan 

angkasawan untuk melaksanakan eksperimen ilmiah di dalam ruang angkasa. 

Angkasawan membuat pengamatan pada matahari dan benda  astronomi lain  dari Skylab. 

 



 

Gambar 10.25. Skylab milik Amerika Serikat diluncurkan tahun 1973 

 

 

Suatu usaha bersama 16 negar, membangun Stasiun Ruang angkasa Internasional (ISS) 

adalah stasiun ruang angkasa paling besar yang pernah membangun. Dimaksudkan 

sebagai suatu sistem transit utama riset. Penyelesaian stasiun angkasa ini direncanakan 

tahun 2006. 

 

Gambar 10.26. Stasiun Ruang angkasa Internasional (ISS). Usaha bersama 16 negara 

untuk membangun stasiun ruang angkasa paling besar yang pernah dibangun, akan selesai 

pembangunannya tahun 2006 

 

Shuttle / Pesawat Ulang Alik 

 

Pesawawat ulang alik telah ditemukan melalui riset NASA tahun 1958. namun menunggu 

riset atmosfer yang penting untuk program penerbangan angkasa luar inovatif, mencakup 

program pesawat ulang alik itu. Akhirnya peluncuran pada bulan September 1983,  

 



 

Gambar 10.27. Persiapan peluncuran pesawat ulang alik 

 

Pesawat ulang alik diluncurkan dengan bantuan dorongan roket bertingkan kemudian 

dilanjutkan dengan tenaganya sendiri sampai ke orbitnya, digunakan untuk misi 

perbaikan, penempatan satelit pada orbitnya, distribusi instrumen stasiun angkasa, bahkan 

untuk pertukaran angkasawan. 

 

Gambar 10.28. Pesawat Shuttle digunakan untuk sarana pertukaran angkasawan Amerika 

Serikat dan Rusia dengan Stasiun Mir pada bulan Juni 1995 

 

Pesawat ulang alik mendarat seperti pesawat terbang biasa di lapangan terbang 

konvensional tanpa gaya mesin. Parasut digunakanuntuk mengurangi kecepatan pesawat 

itu. 



 

Gambar 10.29. Pesawat Shuttle sedang mendarat ke bumi tanpa mesin hidup 

 

Walaupun penemuan pesawat ulang alik sukses meluncurkan beberapa pesawat 

diantaranya Discovery, Challengger, Atlantis, dan sebagainya namun halangan tetap ada 

dengan meledaknya tiga diantaranya yaitu Challengger meledak pada 28 Januari 1986, 

Discovery meledak pada bulan September 1988, dan Columbia meledak pada 1 Pebruari 

2003. Namun program pesawat shuttle terus dikembangkan. 

Untuk kemudahan pekerjaan angkasawan di ruang tanpa bobot biasanya menggunakan 

bantuan tali untuk mobilitas kembali ke pesawat. Namun telah pula berhasil 

dikembangkan spacewalker yaitu semacam jet kecil yang diletakkan di punggung dengan 

gaya dorong nitrogen, angkasawan tidak memerlukan tali selama bekerja di ruang tanpa 

bobot. 

 

Gambar 10.30. Angkasawan bekerja 

menggunakan tali di ruang angkasa 

 

                                                            

Gambar 10.31. Spacewalker membantu 

angkasawan Bruce McCandless di atas bumi 

selama misi shuttle. Tidak ada tali yang 

menghubungkan angkasawan dengan kendaraan 

angkasa, hal itu memberikan mobilitas jauh lebih 

besar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGKASAN 

 

� Galaksi adalah gugusan bintang-bintang yang jumlahnya milyaran. 

� Matahari adalah sebuah bintang yang terletak di salah satu galaksi yaitu galaksi 

bima sakti. 

� Bintang terdekat dengan matahari adalah alpha centauri. 

� 1 Satuan Astronomi = 149.600.000 km. 

� 1 Tahun Cahaya =  946.080.000.000 Km. 

� 1 Parsec = 3,26 Tahun cahaya 

� Energi matahari berasal dari reaksi fusi Hidrogen menjadi Helium di dalam inti 

matahari 

� Konstanta matahari sebesar 2 kalori/cm2.menit. 

� Usia Matahari masih tersisa 1.300 milyar tahun 

� Lapisan matahari terdiri dari : 

a. Inti , bersuhu 1,5 x 107 K 

b. Fotosfer, bersuhu  5700 K   

c. Kromosfer, suhu 10.000 K 

d. Korona, suhu 2 x 106 K 

� Berbagai kegiatan di permukaan matahari, antara lain : 

a. Gumpalan matahari (granulasi),  

b. Bintik matahari / noda hitam (sunspot),  

c. Lidah api matahari (prominensa atau protuberans),  

d. Radiasi matahari yang kuat (sinargamma, sinar X, dan sinar ultra violet)  

e. Pancaran gelombang elektromagnetik. 

� Ukuran-ukuran bumi adalah : 

o Jari-jari bumi  6370 km 

o Massa bumi  5,97 x 1024 kg 

o Keliling katulistiwa bumi 40.000 km 



o Volume bumi  1,08 x 1021 m3 

o Massa jenis bumi  5500 kg/m3 

o Sudut inklinasi bumi 23,5° 

o Kecepatan melepaskan diri dari gaya gravitasi bumi 11,2 km/s 

o Kecepatan rotasi bumi pada katulistiwa 0,5 km/s 

o Kecepatan revolusi bumi mengelilingi matahari 29,8 km/s 

o Periode revolusi bumi 365,25 hari 

o Periode rotasi bumi 23,9 jam 

o Umur bumi 4.700 juta tahun. 

� Pengaruh adanya rotasi bumi ada beberapa hal yaitu sebagai berikut 

a. Gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya 

b. Matahari tampak bergerak dari timur ke barat 

c. Pergantian siang dan malam 

d. Pembelokan arah angin pasat 

e. Penggelembungan khatulistiwa dan pemepatan di kutub 

f. Perbedaaan waktu di tiap tempat bumi 

� Pengaruh adanya revolusi bumi ada beberapa hal yaitu sebagai berikut 

a. Pergantian musim 

b. Terjadinya perubahan lamanya siang dan malam 

c. Gerak semu tahunan matahari 

d. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda 

� Ukuran-ukuran bumi adalah : 

a. Massa bulan   = 7 x 1022 kg  

b. Jari-jari bulan  = 1670 km  

c. Volume bulan = 2 x 1019m3  

d. Massa jenis bulan (ρ) = 3,5 gram cm-3 

e. Jarak terjauh bulan terhadap bumi (apogea)  = 407.000 m 

f. Jarak terdekat bulan terhadap bumi (perigea) = 356.000 km 

g. Jarak rata-rata bulan terhadap bumi  = 384.000 km 

h. Percepatan gravitasi bulan (g bulan) = 1/6 percepatan gravitasi bumi  

i. Kecepatan melepaskan diri dari gravitasi bulan = 2,4 km s-1. 

� Jenis-jenis satelit buatan 

a. Satelit Komunikasi 

b. Satelit Ilmu pelayaran 

c. Satelit Cuaca 

d. Satelit Militer 

e. Satelit Ilmiah 

f. Stasiun Angkasa 

g. Shuttle / Pesawat Ulang Alik 



 

 

 

SOAL-SOAL  KOMPETENSI BAB X 

 

SOAL ESSAY 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan gerak semu harian bintang-bintang ? 

2. Sebutkan pengaruh-pengaruh dari rotasi bumi maupun revolusi bumi ! 

3. Bagaimana akibatnya seandainya atmosfer bumi tidak ikut berotasi bersama 

bumi? 

4. Gambarkan skema terjadinya gerhana matahari total, dan gambarkan pula skema 

terjadinya gerhana purnama ! 

5. Apa perbedaan orbit geostasioner dengan orbit geosinkron ? 

6. Sebutkan beberapa contoh pesawat yang mengunjungi planet Mars ! 

7. Aakah yang menyebabakan terjadinya bintik matahari ? 

8. Mengapa roket pembawa satelit dapat melawan gaya gravitasi bumi ? 

9. Mengapa ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari ? 

10. Apa beda bintang berekor dengan bintang berpindah ? 

11. Apakah meteorit dapat dimanfaatkan bagi manusia ? 

12. Sebesar apakah debu ekor komet menurutmu ? 

13. Bagaimana cara menghitung massa jenis bulan ? 

14. Dimanfaatkan untuk apakah ISS atau stasiun angkasa internasional itu ? 

15. Apakah jenis satelit yang dimiliki Indonesia dan berapa jumlahnya ? 

 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

 

1. Jarak antara bumi – matahari sebesar…. 

a. 1 tahun cahaya    c. 1 parsek 

b. 1 menit cahaya    d. 1 satuan astronomi 

2. Semburan dari matahari yang memasuki atmosfer bumi dan menimbulkan warna-

warni di langit kutub disebut…. 

a. pelangi     c. aurora 

b. fatamorgana    d. komet 

3. Matahari yang kita lihat saat ini adalah … 

a. matahari yang sekarang juga 

b. matahari yang 5 menit yang lalu 

c. matahari yang 8 menit yang lalu 

d. . matahari yang 10 menit yang lalu 



4. Bintang yang paling dekat dengan matahari adalah… 

a. Alfa Centauri    c. Vega 

b. Antares     d. Capella 

5. Satelit buatan yang pernah membawa anjing bernama Laika milik Negara… 

a. Inggris     c. Amerika Serikat 

b. Jepang     d. Rusia 

6. Tempat di bumi yang memasuki daerah perpanjangan umbra bulan akan 

mengalami … 

a. gerhana matahari total 

b.gerhana matahari parsial 

c. gerhana matahari cincin 

d. gerhana matahari separo 

7. Permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama karena… 

a. bulan tidak berevolusi mengelilingi matahari 

b. bulan tidak berevolusi mengelilingi bumi 

c. periode rotasi bulan sama denganperiode revolusinya mengelilingi bumi 

d. periode rotasi bulan sama denganperiode revolusinya mengelilingi matahari 

8. Di Jakarta (105° BT) menunjukkan jam 15.00 WIB. Di kota Mekah (30° BT) 

menunjukkan pukul… 

a. 12.00 Waktu setempat 

b. 11.00 Waktu setempat 

c. 10.00 Waktu setempat 

d. 09.00 Waktu setempat 

9. Alat yang dipakai astronot keluar dari pesawat di angkasa luar adalah… 

a. babywalker     c. aerowalker 

b. spacewalker     d. sleepwalker 

10. Satelit mata-mata untuk kepentingan militer paling banyak dimiliki oleh negara… 

a. Inggris     c. Amerika Serikat 

b. Jepang     d. Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 


