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Mengenal Alam Semesta

� Mikrokosmos: Sel�inti sel�Gen�DNA

� Robert Hooke (1665): mikroskop sederhana�gabus�sel-sel
kotak

� Friedrich Miescher (1869): memisahkan zat (DNA) dari inti sel� Friedrich Miescher (1869): memisahkan zat (DNA) dari inti sel

� Maurice Wikins (1950): kritalografi X-ray�menyingkap
struktur DNA

� James Watson dan Francis Crick (1953): menemukan struktur
DNA yang berupa double helix



� Makrokosmos: Bumi�tatasurya�galaksi�alam
raya
� Galileo Galilie (1564-1642)�teleskop�menyingkap benda
langit

� Awal abad 20 ada teori: planet-planet terbentuk dari bagian
matahari yang terlempar keluar yang disebabkan oleh adanyamatahari yang terlempar keluar yang disebabkan oleh adanya
bintang-binatang lain yang mendekati matahai sehingga
terjadi gaya tarik.

� Imanuel kant dan Laplace disempurnakan GP Kuiper dan CF 
van Wiszacker: mula-mula ada kabut gas dan debu (nebula), 
karena mendingin lalu menyusut berputar makin lama makin
cepat, lalu berbentuk bulat dan pipih seperti cakaram. Bahan
yanga da di tengah-tengah membentuk matahari dan yang 
terlempar keluar membentuk planet-planet



� Menaksir waktu
� Henri Becquerei (1896): menemukan gejala radioaktif
uranium

� Curie menemukan raidokatif lain

� Lord Rutherford (1907): laju pelabukan zat-zat sangat teratur
dan dinyatakan dalam waktu paruh.dan dinyatakan dalam waktu paruh.

� Uranium melapuk meninggalkan 8 atom helium, bila laju
pelapukan diketahui maka umur suatu batuan dapat
ditentukan, yaitu dengan mengukur uranium dan helium yang 
terbentuk

� Wilard F. Libby (1946): tumbuhan mengandung C, C14 
membeku ketika tumbuhan mati dan melapuk secara
radioaktif. Proses pelapukan ini digunakan untuk menentukan
umur tumbuhan tersebut.



� Umur alam semesta:

� Ketika alam semesta terbentuk, belum ada unsur radioaktifitas
sehingga tidak valid bila menggunakan radioaktifitas

� Efek Dopler: alam semesta mulanya mampat lalu
mengembang… jarak antar pengembangan ini menjadi ukuranmengembang… jarak antar pengembangan ini menjadi ukuran
umur. Yaitu dengan membagi jarak dan kecepatan
pengembangannya.

� Gaya Newton: Alam terbentuk dari ledakan. Hasil ledakan
adalah alam memuai, karena adanya gaya tarik antar galaksi
maka menghentikan pemuaian bahkan mengembalikan
kepada kondisi semula (mengkerut), lalu ada ledakan lagi… 
begitu seterusnya. Jadi alam semesta ini merupakan proses
pengulangan.



Teori Terbentuknya Alam Semesta

� Teori Ledakan Besar (Big Bang theory):
� Adanya massa yang yangat besar dengan BJ yang sangat besar.
� Reaksi inti massa tersebut menyebabkan ledakan hebat
� Massa inti berserak mengembang menjauhi pusat ledakan
� Setelah berjuta-juta tahun massa yang berserak membentuk

kelompok2 yang dinamankan galaksi.
� Galaksi-galaksi ini terus bergerak menjauhi pusat ledakan hingga� Galaksi-galaksi ini terus bergerak menjauhi pusat ledakan hingga

saat ini masih berlangsung.

� Teori Ekspansi dan Kontraksi (Steady state Theory):
� Asumsi: adanya siklus alam semesta�ekspansi dan kontraksi.
� Siklus ini berlangsung dalam waktu 30 milyar tahun
� Pada masa ekspansi terbentuk galaksi, terjadi karena adanya energi

reaksi inti hidrogen
� Reaksi tersebut membentuk unsur-unsur lain yang terbentuk

menyusut dengan mengeluarkan panas yang tinggi



Teori Terbentuknya Tatasurya

� Hipotesis nebular:
� Dikemukakan oleh Laplace (1796).

� Tatasurya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut
gas panas.

� Pada saat kondensasi ada sebagian yang memisah dan
merupakan cincin yang mengelilingi pusat.merupakan cincin yang mengelilingi pusat.

� Pusat menjadi matahari, bagian yang memisah pada saat yang 
sama terjadi kondensasi dan menjadi planet dan satelit

� Keberatan hipotesis ini adalah adanya dua bulan Jupiter dan 1 
bulan Saturnus yang bergerak berlawanan arah dengan rotasi
planetnya. Ini menunjukkan bahwa satelit tersebut bukan
merupakan satelit planet yang bersangkutan berdasarkan teori
ini.



� Hipotesis Planetisimal:
� Dikemukakan pertama kali oleh Chamberlin dan Moulton 
(1905).

� Titik tolaknya sama dengan teori nebular.

� Planet terbentuk bukan hanya dari satu materi, tetapi bisa dari
bintang lain yang mempengaruhi gaya tarik matahari kita. bintang lain yang mempengaruhi gaya tarik matahari kita. 
Kemudian mendingin dan terbentuklah planet.

� Teori ini dapat menjawab keberatan pada teori nebular

� Teori Tidal:
� Dikemukakan oleh James jean dan Harold Yupiter (1919)

� Planet terbentuk karena percikan (tidal) matahari.

� Tidal yang besar terjadi karena ada 2 matahari yang bergerak
saling mendekat, maka jadilah planet.



Teori Terbentuknya Bumi

� Teroi Kant-Laplace (Nebular):

� Di alam sudah ada kabut gas yang berputar dan mendingin
sehingga gerak putar makin cepat. 

� Terjadi penimbunan materi di sisi katulistiwa dan pendataran
pada sisi kutub.pada sisi kutub.

� Pada sisi katulistiwa tidak stabil sehingga terlepas satu persatu
dari putaran dan terbentuklah planet termasuk bumi, massa
awal membentuk matahari.

� Teori Planetisimal

� Idem dengan pembentukan tatasurya.



� Teori Jean dan Jeffreys:
� Alam semesta memiliki bintang yang jauh lebih besar dari matahari.

� Bintang besar menarik massa matahari sehingga ada juluran lidah
api dari matahari.

� Juluran tersebut mengalami pemadatan dan terpecah-pecah maka
terbentuklah planet-planet yang tetap berputar dalam garis edarnyaterbentuklah planet-planet yang tetap berputar dalam garis edarnya
mengelilingi matahari.

� Proses pendinginan masing-masing planet tidaklah sama.

� Bulan terbentuk karena adanya bagian bumi yang terlepas ketika
bumi masih dalam bentuk padatan gas panas (stadium bintang)

� Ada teori yang mengatakan bulan terbentuk setelah bumi memiliki
kerak, samudra pasifik terbentuk karena bagian bumi tersebut
terlepas membentuk bulan sehingga kerak-kerak bumi labil: gempa
dll.



� Teori Continental Drift (pergeseran benua):
� Dikemukakan oleh Alfred Wegener (1915)

� Benua-benua yanga da sebenarnya merupakan Super 
Benua yang disebut dengan PANGEA.

� 200 jt th yll, pangea mulai pecah dan bergeser terus
sampai mencapai posisinya spt sekarang.sampai mencapai posisinya spt sekarang.

� 180 jt yll terbentuk rift (lembah dalam memanjang) 
yang memisahkan Amerika dan Afrika.

� 50 th yll rift ini melebar mendalam membentuk
cekungan membentuk Samudra Atlantik.

� Rift juga berkembang ke utara dan memisahkan
Greenland dengan Eropa.



� Akibat pergeseran Pangea maka:

� Menimbulkan pelipatan kerak bumi sehingga terbentuk jalur
pegunungan dan lembah.

� Terbentuknya benua dan pulau-pulau

� Pergeseran kerak yang berlawanan arah dapat menimbulkan� Pergeseran kerak yang berlawanan arah dapat menimbulkan
cekungan

� Menyebabkan retakan atau patahan kerak bumi, sehingga
menyebabkan gerakan magma ke atas melalui gunung-
gunung.


