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Galaksi yang mudah untuk kita 
saksikan adalah galasi Bima sakti 
atau milky way, galaksi ini bisa 
kita saksikan di langit malam 
musim kemarau, kita akan melihat 
bintang-bintang di seluruh bagian 
galaksi. Dari gugusan puluhan ribu 
bintang itu terlihat lajur putih 
seperti awan yang membentang 
dari langit utara ke langit selatan.  
Diantara gugusan bintang itu 
pula terdapat daerah gelap 
seperti bayangan orang berkelahi 
dengan naga. Yang diyakini sebgai 
bavangan Bima yang tengah 
bergulat melawan naga.

Maka, jalur putih itu diberi 
nama Bima Sakti. Diantara 
bintang-bintang yang adapada 
galaksi bima sakti itulah ada 
matahari yang setiap hari 
bisa kita rasakan.  Matahari 
merupakan salah satu dari 
puluhan ribu bintang yang ada 
di dalam gugusan bintang-
bintang pada galaksi bima sakti 
tersebut, dan disekitar matahari 
terdapat planet-planet termasuk 
bumi, yang membentuk sistem 
tatasurya kita.
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A. Galaksi

Sumber: http://infoiptek21.blogspot.com/2009/03/15-dentuman-besar-penafsiran-ilmiah-dan.html



Tata surya yang dalam bahasa 
Inggrisnya disebut solar system, 
terdiri atas dua kata yaitu tata 
dan surya. Tatasurya bisa juga 
dikatakan sebagai susunan atau 
system benda-benda langit 
yang berpusat pada matahari 
Matahari merupakan salah 
satu bintang terdekat yang 
berada di alam semesta dan 
merupakan pusat dari Tata 
surya kita. Letak nya yang 
berjarak 149 juta kilometer 
dari bumi membuat panas dan 
cahayanya sangat mendukung 
dan berguna bagi kehidupan.
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B. Matahari 
dan Tata Surya

Sumber: http://annesastronomynews.com/photo-gallery-ii/the-solar-system/



Selain  matahari, terdapat benda 
langit yang dinamai planet yang 
jumlahnya ada delapan buah. Ada 
juga benda langit selain planet 
yang ada di tatasurya kita, yaitu 
asteroid dan satelit alam. Planet-

planet serta benda lain yang 
berada pada tata surya tersebut 
berputar mengelilingi matahari 
yang kita kenal dengan sebutan 
berevolusi.

Sumber: http://www.popartuk.com/general/space/planets-around-the-sun-po7044-poster.asp

Sumber: learnwithedo.files.wordpress.com

Di bumi tempat kita tinggal 
matahari berwarna seperti 
ke kuning-kuningan padahal 
sebenarnya warna dari matahari 
adalah putih. Hal ini terjadi akibat 
hamburan atmosfer dari cahaya 
biru. Akan sangat tampak bila 
kita melihatnya secara sekilas, 
matahari di pagi hari dan sore hari 
warnanya sangat berbeda dengan 
matahari pada siang hari.
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C. Komposisi Matahari



Berbeda dengan bulan yang 
berevolusi mengitari bumi, yang 
telah kita kenal diatas, matahari 
justru sebaliknya merupakan 
pusat dari tata surya kita (lihat 
tata surya pada bab selanjutnya) 
dan bumilah yang berputar dan 
mengelilingi matahari. Matahari 
memiliki cahaya dan panas yang 
luar biasa, cahaya dan panas 
tersebut dipancarkan kesemua arah 
termasuk ke planet bumi. Panasnya 
banyak membawa manfaat bagi 
kehidupan dimuka bumi ini, karena 
merupakan sumber cahaya dan 
sumber energi untuk kehidupan 
makhluk hidup di bumi.

Sumber: www.qrg.northwestern.edu1
Matahari

Selain sebagai pusat tatasurya, 
matahari juga merupakan sumber 
energi dan panas bagi tatasurya, 
termasuk bumi kita. Matahari 
berpijar dan menghasilkan ledakan 
dipermukaannya setiap detiknya 
dan menghasilkan energi yang luar 
biasa.
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Matahari suhu permukaannya bisa 
mencapai ratusan kali lipat dari 
panas api yang dibumi. Bagian 
tengahnya jauh lebih panas lagi, 
bisa ratusan ribu kali panas api 
dibumi. Menurut perhitungan para 
ahli, temperatur di permukaan 
matahari sekitar 6000 derajat 
Celsius namun ada juga yang 
menyebutkan suhu permukaan 
sebesar 5500 derajat Celsius. 

1. Matahari mempunyai fungsi 
yang sangat penting bagi bumi. 
Matahari memiliki beberapa 
manfaat yang dapat dirasakan 
oleh manusia dibumi antara lain 
adalah sebagai berikut :

2. Energi pancaran matahari 
telah membuat bumi tetap 
hangat bagi kehidupan, 
membuat udara dan air di bumi 
bersilkurasi, tumbuhan bisa 
berfotosintesis, dan banyak hal 
lainnya.

3. Merupakan sumber energi (sinar 
panas). Energi yang terkandung 
dalam batu bara dan minyak 
bumi sebenarnya juga berasal 
dari matahari.

4. Mengontrol peredaran bumi 
yang juga berarti mengontrol 
terjadinya siang dan malam, 
tahun serta mengontrol planet 
lainnya. Tanpa matahari, sulit 
membayangkan kalau akan ada 
kehidupan di bumi.
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Bumi berotasi atau berputar pada 
porosnya yeng memamakan waktu 
24 jam dalam sekali putaran. 
Akibat dari rotasi inilah terjadinya 
siang dan malam. Bagian bumi 
yang berhadapan langsung dengan 
matahari mengalami siang, dan 

D. Rotasi Bumi

sebaliknya daerah bumi yang 
berada pada bayangan bumi 
mengalami malam. Pada siang hari 
inilah tenaga matahari atau energy 
surya dimanfaatkan oleh pnghuni 
bumi.

Sumber: http://www.huteri.com/4234/sebenarnya-satu-hari-itu-tidak-selalu-24-jam
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