
 

 

 

 

A. Definisi Tata Surya 

 

Tata surya dalam bahasa inggris disebut solar system terdiri dari sebuah bintang 

yang disebut matahari dan semua objek yang yang mengelilinginya. Pengertian 

tata surya yang lain adalah kumpulan benda-benda langit dimana matahari sebagai 

pusatnya. Tata surya dikelilingi oleh delapan buah planet dengan orbit berbentuk 

elips, meteor, asteroid, komet, planet-planet kerdil/katai (asteroid) , dan satelit-

satelit alami. Pada waktu mengedari matahari di lintasan orbitnya, setiap anggota 

tata surya pada satu waktu berada dekat dengan matahari dan pada lain waktu 

akan jauh dari matahari. Titik atau tempat pada lintasan orbit yang terdekat 

dengan matahari disebut titik perihelion. Titik yang terjauh dari matahari disebut 

titik aphelion. 

 

Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 x 1017 km 

dari pusat galaksi, atau sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya dari pusat 

galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 

km/detik, dan dibutuhkan waktu 225–250 juta tahun untuk untuk sekali 

mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 milyar tahun, 

berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20–25 kali dari 

semenjak terbentuk. 

 

Tata  surya dikekalkan  oleh pengaruh gaya gravitasi matahari dan sistem yang  

setara  tata  surya, yang  mempunyai garis  pusat setahun  kecepatan cahaya, 

ditandai  adanya taburan  komet yang  disebut awan Oort. Selain itu juga terdapat 

awan  Oort  berbentuk  piring di bagian  dalam  tata surya  yang  dikenali  sebagai 

awan Oor dalam. 

TATA SURYA 



 

Teori Terbentuknya Tata Surya 

1. Teori Nebulae (Kant dan Leplace) 

 Immanuael Kant (1749-1827) seorang ahli filsafat Jerman membuat 

suatu hipotesis tentang terjadinya tata surya.Dikatakan olehnya bahwa di jagat 

raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan.Bagian tengah kabut 

itu lama-kelamaan berubah menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi 

matahari dan bagian kabut sekitarnya menjadi planet-planet dan satelitnya. 

Pada waktu yang hampir bersamaan,secara kebetulan seorang Fisikawan 

berkebangsaan Perancis ,Pierre Simon de Leplace,mengemukakan teori yang 

hampir sama.Menurutnya,tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin.Karena 

pilinannya itu berupa kabut yang membentuk bentukan bulat seperti bola yang 

besar.Makin mengecil bola itu,makin cepat pula pilinannya.Akibatnya bentuk bola 

itu memepat pada kutubnya dan melebar di bagian ekuatornya,bahkan sebagian 

massa gas di ekuatornya itu menjauh dari gumpalan intinya yang kemudian 

membentuk gelang-gelang dan berubah menjadi gumpalan padat.Itulah yang 

disebut planet-planet dan satelitnya.Sedangkan bagian inti kabut tetap berbentuk 

gas pijar yang kita lihat seperti sekarang ini. 

Karena   kemiripan   antara   teori  Kant  dan   Leplace,  maka Teori  Nebulae 

atau Teori Kabut ini juga dikenal dengan Teori Kant dan Leplace. 

 

2. Teori Awan Debu (van Weizsaecker) 

 Pada tahun 1940 seorang ahli astronomi Jerman bernama Carl von 

Weizsaeker mengembangkan suatu teori yang dikenal dengan Teori Awan Debu 

(The Dust-Cloud Theory).Teori ini kemudian disempurnakan lagi oleh Gerard 

P.Kuiper (1950),Subrahmanyan Chandrasekhar,dan lain-lain. 

 Teori ini mengemukakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan 

gas dan debu. Sekarang  ini  di alam semesta  bertebaran  gumpalan  awan  seperti 

itu. Lebih dari 5 milyar tahun yang lalu, salah satu  gumpalan awan itu mengalami 

pemampatan.Pada proses pemampatan itu partikel-partikel debu tertarik ke bagian 

pusat  awan  itu, membentuk gumpalan  bola dan  mulai berpilin. Lama- kelamaan 



gumpalan gas itu memipih menyerupai bentuk cakram yang tebal di bagian tengah 

dan  lebih  tipis  di  bagian tepinya. Partikel - partikel di bagian  tengah cakram itu 

kemudian saling menekan,sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar.Bagian 

inilah  yang  disebut  matahari. Bagian  yang  lebih  luar  berpusing  sangat  cepat, 

sehingga terpecah - pecah menjadi  banyak  gumpalan  gas  dan  debu  yang  lebih 

kecil.  Gumpalan kecil   ini  juga   berpilin. Bagian  ini  kemudian  membeku  dan 

menjadi planet-planet dan satelit-satelitnya. 

 

3.Teori Planetesimal (Moulton dan Chamberlin) 

 Thomas C.Chamberlin (1843-1928),seorang ahli Geologi serta Forest 

R.Moulton (1872-1952) seorang ahli Astronomi, keduanya berasal dari Amerika 

Serikat.Teorinya dikenal sebagai Teori Planetesimal (Planet Kecil),karena planet 

terbentuk dari benda padat yang memang sudah ada. 

 Teori   ini   mengatakan,  matahari  telah   ada  sebagai  salah   satu   dari  

bintang - bintang. Pada  suatu  masa, ada  sebuah  bintang  berpapasan  pada  jarak 

yang   tidak   terlalu   jauh.  Akibatnya,   terjadilah   peristiwa   pasang   naik  pada  

permukaan matahari maupun bintang  itu. Sebagian dari  massa  matahari  tertarik 

kearah  bintang.  Pada   waktu    bintang   itu    menjauh,  menurut  Moulton   dan 

Chamberlin,   sebagian   dari   massa   matahari   itu  jatuh kembali ke  permukaan  

matahari  dan   sebagian lagi  terhambur  ke ruang angkasa  sekitar  matahari. Hal 

inilah yang  dinamakan   planetesimal yang kemudian menjadi planet-planet yang 

akan beredar pada orbitnya. 

 

4.Teori Pasang-Surut (Jeans dan Jeffreys) 

 Teori  ini  dikemukakan   oleh  Sir James  Jeans  (1877-1946) dan Harold 

Jeffreys  (1891),  keduanya  adalah  ilmuwan Inggris. Mereka  melukiskan, bahwa 

setelah  bintang  itu  berlalu, massa matahari  yang lepas itu membentuk  bentukan 

cerutu yang yang menjorok kearah bintang.Kemudian, akibat bintang  yang makin 

menjauh,massa cerutu itu terputus-putus dan  membentuk  gumpalan gas di sekitar 

matahari. Gumpalan - gumpalan itulah yang kemudian membeku menjadi planet-

planet. Teori  ini  menjelaskan, apa sebab planet - planet  di  bagian tengah, seperti 



Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus merupakan planet raksasa, sedangkan  di 

bagian ujungnya,  Merkurius dan Venus di  dekat matahari dan Pluto di ujung lain 

merupakan planet yang lebih kecil. 

 

5.Teori Bintang Kembar 

 Teori  ini hampir sama  dengan  teori planetesimal. Dahulu  matahari  

mungkin merupakan  bintang kembar, kemudian  bintang  yang satu meledak  

menjadi kepingan-kepingan.Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang,maka 

kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-

planet.Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. 

 

 

B. Matahari 

 

Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak berbentuk bulat betul. 

Matahari dikategorikan sebagai bintang kecil jenis G. Matahari mempunyai 

katulistiwa dan kutub karena gerak rotasinnya. Garis tengah ekuatorialnya 

864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek. 

Matahari merupakan anggota Tata Surya yang paling besar, karena 98% massa 

Tata Surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, 

matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari 

terdiri dari inti dan tiga lapisan kulit, yaitu fotosfer, kromosfer dan korona. Untuk 

terus bersinar, matahari, yang terdiri dari gas panas menukar zat hidrogen dengan 

zat helium melalui reaksi fusi nuklir pada kadar 600 juta ton, dengan itu 

kehilangan empat juta ton massa setiap saat. 

 

Matahari dipercayai terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu. Kepadatan massa 

matahari adalah 1,41 berbanding massa air. Jumlah tenaga matahari yang sampai 

ke permukaan Bumi yang dikenali sebagai konstan surya menyamai 1.370 watt 

permeter persegi setiap saat. Matahari sebagai pusat Tata Surya merupakan 

bintang generasi kedua. Material dari matahari terbentuk dari ledakan bintang 



generasi pertama seperti yang diyakini oleh ilmuwan, bahwasanya alam semesta 

ini terbentuk oleh ledakan big bang sekitar 14.000 juta tahun lalu. 

Menurut perhitungan para ahli, temperatur di permukaan matahari sekitar 6000ºC, 

namun ada juga yang menyebutkan suhu permukaan sebesar 5500 ºC. Jenis batuan 

atau logam apapun yang ada di Bumi ini akan lebur pada suhu setinggi itu. 

Temperatur tertinggi terletak di bagian tengahnya yang diperkirakan tidak kurang 

dari 25 jutaºC, namun disebutkan juga kalau suhu pada intinya 15 jutaºC. Menurut 

JR Meyer, panas matahari berasal dari batu meteor yang berjatuhan dengan 

kecepatan tinggi pada permukaan matahari. Sedangkan menurut teori kontraksi H 

Helmholz, panas itu berasal dari menyusutnya bola gas. Ahli lain, Dr Bothe 

menyatakan bahwapanas tersebut berasal dari reaksi-reaksinuklir yang disebut 

reaksi hidrogen helium sintetis. 

 

Matahari berputar 25,04 hari bumi setiap putaran dan mempunyai gravitasi 27,9 

kali gravitasi Bumi. Terdapat julangan gas teramat panas yang dapat mencapai 

hingga 100.000 kilometer ke angkasa. Semburan matahari 'sun flare' ini dapat 

mengganggu gelombang komunikasi seperti radio, TVdan radar di Bumi dan 

mampu merusak satelit atau stasiun angkasa yang tidak terlindungi. Matahari juga 

menghasilkan gelombang radio, gelombang ultra-violet, sinar infra- merah, sinar-

X, dan angin matahari yang merebak ke seluruh tata surya.  

 

 

C. Planet 

 

Planet adalah bintang berpindah atau pengembara dan letak planet berubah - ubah,  

karena  planet  bergerak  mengedari  matahari. Planet tidak  dapat memancarkan  

cahaya  seperti  matahari  dan  bintang.  Cahaya  yang  dipancarkan planet  berasal  

dari  cahaya  matahari yang dipantulkannya, sehingga pada malam hari  planet  

dapat  dilihat  dengan  mata  telanjang  karena  tampak  terang  seperti bintang. 

Setiap planet mempunyai lintasan orbitnya sendiri-sendiri. Lintasan orbit planet 

berbentuk elips. Pada awal abad ke-17 Johanes Kepler(1571-1630) membuktikan 



bahwa lintasan orbit planet-planet berbentuk elips (lonjong) dan matahari berada 

di salah satu titik fokus elips.  

 

Susunan  8  buah  planet  dalam tata surya, mulai dari yang jaraknya paling 

dekat dengan  matahari  adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, 

Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan jaraknya dengan matahari, Merkurius, Venus, 

Bumi, dan Mars disebut planet dalam atau planet inferior, sedangkan Yupiter, 

Saturnus, Uranus, dan  Neptunus di sebut planet  luar atau  planet superior. Kedua 

kelompok ini dipisahkan oleh sabuk asteroid 

 

Selain  bergerak  mengelilingi matahari, kesembilan  planet  juga  berputar pada  

porosnya  atau berotasi. Arah  sumbu  pada  porosnya  berbeda-beda,  tetapi 

hampir  semuannya  berputar  ke arah yang sama. Gerak  rotasi planet menentukan 

pergantian  siang  dan  malam pada permukaan planet. Gerak sebuah planet dalam 

orbitnya  mengitari  matahari disebut revolusi, sedang perputaran planet mengitari 

porosnya  sendiri disebut  rotasi. Periode  revolusi  adalah  waktu yang diperlukan 

oleh  sebuah  planet  untuk  beredar  satu  kali  mengitari  matahari.  Untuk  Bumi 

periode   revolusi  didefinisikan  satu  tahun. Periode  rotasi  adalah  waktu  yang 

diperlukan oleh sebuah planet untuk berputar satu kali mengitari porosnya sendiri. 

Untuk Bumi, periode rotasi didefinisikan satu hari. 

 Sebuah benda langit bisa mendapatkan status sebagai planet apabila 

memenuhi criteria sebagai berikut: 

1.  mengorbit matahari 

2.  mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga 

mempunyai bentuk yang relatif bulat 

3.  tidak membagi orbitnya dengan benda lain yang relatif sama ukurannya 

selain satelitnya sendiri 



Dengan definisi baru tersebut, Pluto tidak berhak menyandang nama planet karena 

tidak memenuhi syarat yang ketiga. Orbit Pluto memotong orbit planet Neptunus 

sehingga dalam perjalanannya mengelilingi Matahari, Pluto kadang berada lebih 

dekat dengan Matahari dibandingkan Neptunus. Pluto kemudian masuk dalam 

keluarga baru yang disebut planet kerdil atau planet katai (dwarf planets). 

Keluarga ini beranggotakan Pluto dan benda-benda langit lain di Tata Surya yang 

mirip dengan Pluto, termasuk di dalamnya asteroid terbesar Ceres, satelit Pluto, 

Charon, dan beberapa benda langit lain 

 

D. Asteroid dan Sabuk Asteroid 

Asteroid, pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, adalah benda 

berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid, 

umumnya terdapat di bagian dalam Tata Surya (lebih dalam dari orbit planet 

Neptunus). Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet 

menampakkan koma ("ekor") sementara asteroid tidak. Asteroid pertama yang 

ditemukan adalah 1 Ceres, yang ditemukan pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. 

Kala itu, asteroid disebut sebagai planetoid. 

Sudah sebanyak ratusan ribu asteroid di dalam tatasurya kita diketemukan, dan 

kini penemuan baru itu rata-rata sebanyak 5000 buah per bulannya. Pada 27 

Agustus, 2006, dari total 339.376 planet kecil yang terdaftar, 136.563 di antaranya 

memiliki orbit yang cukup dikenal sehingga bisa diberi nomor resmi yang 

permanen. Di antara planet-planet tersebut, 13.350 memiliki nama resmi (trivia: 

kira-kira 650 di antara nama ini memerlukan tanda pengenal). Nomor terbawah 

tetapi berupa planet kecil tak bernama yaitu (3360) 1981 VA; planet kecil yang 

dinamai dengan nomor teratas (kecuali planet katai 136199 Eris serta 134340 

Pluto) yaitu 129342 Ependes  

Kini diperkirakan bahwa asteroid yang berdiameter lebih dari 1 km dalam sistem 

tatasurya tatasurya berjumlah total antara 1.1 hingga 1.9 juta. Astéroid terluas 



dapam sistem tatasurya sebelah dalam yaitu 1 Ceres, dengan diameter 900-1000 

km. Dua asteroid sabuk sistem tatasurya sebelah dalam yaitu 2 Pallas dan 4 Vesta; 

keduanya memiliki diameter ~500 km. Vesta merupakan asteroid sabuk paling 

utama yang kadang-kadang terlihat oleh mata telanjang (pada beberapa kejadian 

yang cukup jarang, asteroid yang dekat dengan bumi dapat terlihat tanpa bantuan 

teknis; lihat 99942 Apophis). 

Massa seluruh asteroid Sabuk Utama diperkirakan sekitar 3.0-3.6×10
21

 kg, atau 

kurang lebih 4% dari massa bulan. Dari kesemuanya ini, 1 Ceres bermassa 

0.95×10
21

 kg, 32% dari totalnya. Kemudian asteroid terpadat, 4 Vesta (9%), 2 

Pallas (7%), dan 10 Hygiea (3%), menjadikan perkiraan ini menjadi 51%; tiga 

seterusnya, 511 Davida (1.2%), 704 Interamnia (1.0%), dan 3 Juno (0.9%), hanya 

menambah 3% dari massa totalna. Jumlah asteroid berikutnya bertambah secara 

eksponensial walaupun massa masing-masing turun. Dikatakan bahwa asteroid ida 

juga memiliki sebuah satelit yang bernama Dactyl. 

 

E.Komet 

Ada kepercayaan yang mengaitkan kedatangan komet dengan munculnya 

bencana, seperti wabah, peperangan, dan paceklik. Dalam rekaman Babad Tanah 

Jawi dikisahkan pertarungan keris pusaka Kyai Sangkelat dan Kyai Condongcatur 

milik kerajaan Majapahit. Ternyata, Kyai Condongcatur kalah dan ujung kerisnya 

patah. Kemudian oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit waktu itu, keris itu 

diperbaiki dengan cara ditempa. Sesaat akan dipalu, Kyai Condongcatur melesat 

ke langit, berubah menjadi komet dan mulai melakukan balas dendam dengan 

menurunkan bencana.  

Beberapa contoh yang mengaitkan komet dengan bencana adalah peristiwa 

kedatangan Komet Ikeya-Seki pada tahun 1965 dengan G30S PKI. Lalu, 

kejatuhan kerajaan Normandia pada tahun 1066 oleh kerajaan Inggris.  



Kehadiran ilmu pengetahuan modern menjadikan manusia bisa memandang 

kedatangan komet secara rasional. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah 

dari mana asalnya komet itu?  

Seorang astronom Belanda, Jan Oort mengemukakan teori bahwa Tata Surya 

dikelilingi awan dengan jari-jari antara 50.000 SA-100.000 SA. Awan ini tersusun 

dari materi berukuran kecil yang menjadi tempat pembentukan dan kemunculan 

komet. Untuk menghormati Jan Oort, awan itu lalu dinamai Awan Oort, dengan 

perkiraan populasi komet sekitar seratus triliun dan bermassa total 10-100 kali 

massa Bumi. Akibat gangguan bintang-bintang sekitar Matahari terhadapnya, 

sebagian materi awan jatuh ke bidang Tata Surya, selanjutnya tertarik oleh 

gravitasi Matahari dan bergerak ke pusat Tata Surya.  

Fred L Whipple, astronom dari Universitas Harvard, mengusulkan pertama kali di 

tahun 1950 mengenai struktur komet yang berupa gumpalan es kotor (Dirty 

Snowballs) berdiameter 1-10 kilometer karena tersusun dari beragam senyawa 

seperti karbondioksida, sianida, amonia, metana, air, serta berbagai macam logam 

yang bercampur dengan debu dan batuan.  

Ketika komet bergerak mendekati Matahari pada jarak kurang dari 3 SA, 

muncullah selubung gas dan debu yang berukuran 100.000 hingga 1 juta 

kilometer, yang dinamai Coma. Dalam bahasa latin Coma berarti 'rambut'. Dari 

kata inilah sebutan komet berasal. Gas dalam Coma beragam seperti CO, CO, 

HCN, CH, CN, air dan formaldehid. Coma ini diselubungi oleh awan hidrogen 

berukuran jutaan kilometer yang muncul dari disosiasi radikal hidroksil (OH) 

akibat radiasi Matahari pada materi yang ada di Coma.  

Saat jarak komet kian dekat ke Matahari muncullah ekor komet akibat partikel-

partikel yang dipancarkan Matahari (embusan angin Matahari) menguapkan 

materi yang menyelubungi inti komet. Ada dua jenis ekor Matahari, yaitu ekor ion 

yang arahnya selalu menjauhi Matahari (segaris arah Matahari-komet), dan ekor 

debu yang berarah melengkung ke Matahari, akibat tarikan gravitasi Matahari. 



Meskipun ekor itu sedemikian panjang, kerapatannya amat kecil, bahkan lebih 

kecil dari kerapatan ruang hampa yang mampu dibuat di Bumi.  

Semakin dekat ke Matahari, maka ekor komet kian panjang. Materi yang hilang 

pun kian banyak. Sebaliknya, ketika menjauhi Matahari, ekor komet memendek. 

Komet pun kembali ke bentuk semula, namun dengan massa yang telah 

berkurang, ketika berada jauh dari Matahari menuju ke tempat asalnya. 

Namun, tidak semua komet memiliki nasib seperti itu. Ada komet yang 

ditakdirkan hancur akibat gravitasi Matahari seperti Komet West yang ditemukan 

pada tahun 1976. Selain gravitasi Matahari, juga ada yang tertarik oleh gravitasi 

planet raksasa, Yupiter, yaitu Komet Halley. Komet yang terkenal ini dihitung 

elemen orbitnya oleh astronom Inggris, Edmund Halley, pada tahun 1705 dan 

ditemukan periode orbitnya yaitu setiap 76 tahun sekali. Komet yang juga 

mengitari planet raksasa akan memiliki bentuk orbit yang amat eksentrik, 

kelengkungannya besar.  

Dalam catatan sejarah, pengamatan komet sudah dilakukan ratusan tahun lalu. 

Seiring perkembangan teknologi pengamatan, penemuan komet semakin banyak. 

Sudah ada ribuan komet yang ditemukan sekarang ini. Sering komet diberi nama 

sesuai dengan nama penemunya, baik seorang, dua atau lebih, bila ditemukan 

secara serentak. Contohnya Komet Shoemaker-Levy 9 yang sebagian materinya 

menabrak Yupiter pada tahun 1994. Komet itu ditemukan oleh pasangan Eugene 

dan Carolyn Shoemaker serta David H Levy pada 23 Maret 1993. Tata cara 

penamaan lainnya adalah menurut tahun ditemukan dan diikuti huruf kecil pada 

tahun ditemukannya. Misalnya, komet ketujuh yang ditemukan pada tahun 2004 

adalah 2004g.  

 

 

 



E. Meteor dan Meteorit 

a. Meteor Kilat 

Meteor kilat adalah cahaya terang yang muncul sebentar di langit. Para 

pengamat sering menyebut meteor atau bintang jatuh bintang jatuh karena 

mereka terlihat seperti bintang jatuh dari langit. Orang-orang kadang-kadang 

panggilan bola api meteor cemerlang. meteor akan muncul ketika sebuah 

partikel atau potongan bahan logam atau batu yang disebut Meteoroid 

memasuki atmosfer bumi dari luar angkasa. gesekan udara memanaskan 

Meteoroid sehingga bersinar dan menciptakan jejak bersinar gas dan partikel 

Meteoroid meleleh. Gas termasuk bahan Meteoroid menguap dan gas-gas 

atmosfer yang panas ketika Meteoroid melewati atmosfer. Kebanyakan meteor 

cahaya untuk sekitar satu detik. 

Kebanyakan    meteoroid   hancur     sebelum  mencapai   bumi.  Tetapi   

beberapa meninggalkan  jejak  yang berlangsung beberapa menit. Meteoroid 

yang mencapai bumi disebut meteorit.  

Jutaan meteor terjadi di atmosfer bumi setiap hari. Sebagian besar meteorid 

yang menyebabkan meteor adalah tentang ukuran kerikil. Mereka menjadi 

terlihat antara sekitar 40 dan 75 mil (65 dan 120 kilometer) di atas bumi. 

Mereka hancur pada ketinggian 30 sampai 60 mil (50-95 kilometer).  

Meteoroid perjalanan mengelilingi matahari dalam berbagai orbit dan pada 

berbagai kecepatan. Yang tercepat bergerak di sekitar 26 mil per detik (42 

kilometer per detik). Bumi bergerak di sekitar 18 mil per detik (29 kilometer 

per detik). Jadi, ketika meteoroid memenuhi atmosfer bumi pada kepala, 

kecepatan kombinasi dapat mencapai sekitar 44 mil per detik (71 kilometer per 

detik).  

 



b. Meteor Shower 

Bumi bertemu sejumlah aliran (jalan) atau kawanan (cluster) dari meteoroid 

kecil di waktu-waktu tertentu setiap tahun. Pada saat seperti itu, langit tampak 

diisi dengan hujan bunga api. Streaming dan kawanan memiliki orbit seperti 

yang komet dan diyakini fragmen komet.  

Meteor shower dikenal paling cemerlang berlangsung pada 12-13 November, 

1833. Ini adalah salah satu hujan Leonid, yang terjadi setiap November dan 

sepertinya datang dari arah rasi Leo.  

c. Meteorit 

Ada tiga jenis meteorit yaitu batuan, besi, dan batu-besi. Stony meteorit terdiri 

dari mineral kaya silikon dan oksigen, dengan jumlah yang lebih kecil dari 

besi, magnesium, dan elemen lainnya. Satu kelompok dari meteorit batuan, 

chondrites disebut, adalah potongan-potongan bahan yang sama dari mana 

planet terbentuk. Kelompok lain meteorit batuan, yang achondrites, dulu 

bagian dari tubuh induk, seperti asteroid, yang cukup besar untuk memiliki 

mencair dan terpisah menjadi inti besi yang kaya dan kerak berbatu. 

Achondrites berasal dari kerak luar; meteorit batuan-besi, dari dalam kerak, 

dan meteorit besi, dari inti logam. Besi meteorit sebagian besar terdiri dari besi 

dan nikel. Stony meteorit besi memiliki jumlah hampir sama dari batu berbasis 

silikon dan logam besi-nikel. 

Ukuran meteorit bervariasi. Sebagian besar dari mereka relatif kecil. Meteorit 

terbesar yang pernah ditemukan berbobot sekitar 66 ton singkat (60 ton 

metrik). Itu jatuh di Hoba West, sebuah peternakan dekat Grootfontein, 

Namibia. Namun, badan jauh lebih besar, seperti asteroid dan komet, juga bisa 

menyerang bumi dan menjadi meteorit. 

Meteorit mencapai permukaan bumi karena mereka adalah ukuran yang tepat 

untuk melakukan perjalanan melalui atmosfer. Jika mereka terlalu kecil, 



mereka akan hancur di atmosfer. Jika mereka terlalu besar, mereka dapat 

meledak sebelum mencapai permukaan bumi. Satu objek tersebut meledak 

sekitar 6 mil (10 km) di atas Sungai Tunguska di Siberia pada tahun 1908, 

meninggalkan area 20 mil (32 kilometer) dari pohon yang ditebang dan hangus.  

 

Ribuan meteorit kecil telah ditemukan di Antartika, menyediakan pasokan 

spesimen yang kaya bagi para ilmuwan untuk studi. Ilmuwan mempelajari 

meteorit untuk petunjuk tentang jenis bahan yang membentuk planet. 


