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� OrangYunani kuno menamainya sebagai

“Pathway of god” atau Milky Way, Orang

� Jika malam cukup cerah, dan

bulan tidak muncul di langit, 

mata kita dapat melihat ada

“kabut” cahaya melintang

membelah langit dari

horizon ke horizon.

“Pathway of god” atau Milky Way, Orang

jawa menyebutnya Kali Serayu. 

� Orang Indonesia secara umum menamainya

Bima Sakti.



� Galileo (1609), dengan menggunakan

teleskop temuannya melihat bahwa

kabut cahaya Milky Way sebenarnya

terdiri dari bermilyar bintang yang 

sangat lemah cahayanya (karena jaraksangat lemah cahayanya (karena jarak

terlalu jauh)

� Thomas Wright (1750) menyatakan

bahwa matahari terletak dalam

kumpulan bintang-bintang yang 

membentuk suatu sistem yang 

berbentuk piringan yang disebut

GALAKSI.



� Hingga awal abada XX, orang masih
menganggap bahwa Bima Sakti merupakan
isi alam semesta, berbentuk seperti telur
dadar dengan matahari sebagai pusatnya.

� Leavit (1912), menemukan bahwa Awan
Magellan berada cukup jauh dari Bima sakti

GALAKSI LUAR

Magellan berada cukup jauh dari Bima sakti
(500 000 TC). Hal ini mengindikasikan bahwa
ia bukanlah anggota bima sakti. 

� Artinya, di luar bima sakti ada sejumlah
galaksi lain.



� Shapley (1917), meneliti distribusi gugus bola 
dengan memetakan gugus bola ini dalam ruang tiga
dimensi.

� Hasilnya diperoleh bahwa gugus bola ini
membentuk sistem speriodal dengan konsentrasi
gugus ada di pusat sistem.

� Pusat sistem itu tidak di matahari, tetapi di tengah-
tengah Bima sakti dalam arah sagitarius pada jarak
25-30 ribu TC dari matahari.25-30 ribu TC dari matahari.

� Pendapat ini menggeser Heliosentrik menjadi
galaktosentrik.



Struktur Galaksi

Bima Sakti



Center

Lengan

Galaksi



Penjelasan:

� Terdiri dari milyaran bintang, menyebar dalam
bentuk piringan besar yang pipih akibat gerak
rotasinya.

� Matahari berevolusi mengelilingi inti galaksi
dengan kecepatan 250 km/s dan periode 200 jutadengan kecepatan 250 km/s dan periode 200 juta
tahun.

� Inti terdiri dari bintang-bintang tua dengan jarak
relatif dekat

� Lengan spiral tersusun oleh gas dan debu kosmik
serta dihuni juga bintang –bintang muda dan atau
bintang-bintang yang baru dalam taraf
pembentukan.



Penjelasan (2)

� Gugus bola, berada di dekat piringan terdiri

dari kumpulan bintang yang beranggotakan

hingga ratusan ribu bintang.

� Halo, bintang sebarang yang tidak� Halo, bintang sebarang yang tidak

membentuk gugus.



Populasi Bintang dalam Galaksi

� Bintang Populasi 1 : Bintang yang menghuni

lengan spiral: terdiri dari bintang-bintang

muda atau dalam taraf pembentukan

� Bintang Populasi 2: Bintang yang menghuni� Bintang Populasi 2: Bintang yang menghuni

inti galaksi, berusia tua , kadang seusia

dengan galaksi.



� Semakin dekat suatu bintang terhadap pusat
galaksi, gerak revolusinya akan semakin
cepat.

� Matahari bergerak mengitari pusat galaksi
dengan kecepatan 250 km/s, dan periodedengan kecepatan 250 km/s, dan periode
200 juta tahun. Jaraknya dari pusat galaksi
adalah 28.000 TC. Berapa massa pusat
galaksi?
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Jenis-jenis Galaksi

� Galaksi Spiral

� Galaksi Eliptis

� Galaksi Ireguler



Galaksi Spiral

� Contoh: Galaksi Bima sakti, Andromeda, 

M.51,M.33

� Terdiri dari:

� Inti� Inti

� Piringan

� Halo

� Lengan spiral

� Materi antar bintang berupa awan gas dan debu

umumnya terdapat pada lengan spiral.



Galaksi Eliptis

� 2/3 galaksi yang tampak menonjol di langit

termasuk galaksi spiral

� Namun sebenarnya kebanyakan galaksi di

ruang semesta luminusitanya rendahruang semesta luminusitanya rendah

sehingga tidak tampak jelas. Kebanyakan

galaksi katai ini tergolong jenis elips.



� Tidak ditemukan

adanya nebula

� Bintang

terkonsentrasi

pada pusat, 

semakin jauh

semakin renggang,

� Sulit ditentukan� Sulit ditentukan

ukurannya, karena

hampir tidak ada

pembatas dengan

ruang angkasa



Galaksi Irreguler

� Irreguler I: 

� Terdiri dari bintang kelas O,B dan nebula terang.

� Contoh: Awan magellan besar dan awan magellan

kecil

� Terdapat banyak gugus bintang,bintang� Terdapat banyak gugus bintang,bintang

maharaksasa, dan nebula gas, bintang tua maupun

muda

� Irreguler II

� Tidak menampakan adanya gugus bintang yang bisa

dipisahkan dari galaksi sehingga menampakan

susunan yang tak berbentuk (amorfus)



Galaksi Awan Magellan


