
Bintang Dan Rasi Bintang

Dari Bumi, dengan mata telanjang kita dapat melihat taburan bintang pada langit malam. Bagaimana kita bisa 

menentukan arah dengan melihat bintang? Apakah bintang selalu sama? Mari kita membuat alat pandang rasi bintang 

dan belajar lebih jauh tentang hal ini. Kami juga akan tunjukkan alasan mengapa bintang tidak dapat dilihat pada siang 

hari. Silakan unduh pola rasi bintang dan penjelasan eksperimen dalam format PDF dari situs berikut:  

http://www.gub-bw.de/img/uploads/literatur/Sterne%20und%20Sternbilder_Beschreibung_Video.pdf
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Persiapan

Jika kita menatap langit malam, kita akan melihat langit yang bertabur bintang. Bisakah kita mencari arah dengan 

membaca posisi bintang? Sejak masa prasejarah, manusia telah menghubungkan bintang-bintang, kemudian 

membuat bentuk-bentuk tertentu. Hari ini, terdapat 88 rasi bintang yang telah ditetapkan secara resmi dan yang bisa 

membantu kita menemukan arah. Kita pun dapat membuat alat pandang rasi bintang agar kita mudah melihat 

bentuk-bentuk tertentu di langit.

Alas/bantalan kain felt

Jarum jahit atau paku payung11
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Langkah-langkah

Cat karton tisu dengan warna hitam; idealnya, kedua sisi 

luar dan dalam karton diwarnai. Setelah cat kering, 

baringkan karton. Buat irisan sepanjang lebih dari 

separuh lingkar karton. Berikan jarak 1 cm dari tepi atas 

karton.

Berikutnya, cetak gambar titik-titik bintang. 

Masukkan lingkaran ke dalam gulungan dan ma-

suklah ke ruangan tertutup, kemudian matikan 

lampunya. Sinari senter ke arah gulungan; soroti 

dinding yang kosong. Rasi bintang muncul pada 

dinding. Saat nanti kita mengamati langit ma-

lam, cobalah mencari rasi bintang seperti yang 

kita lihat di dalam ruangan.

Taruh karton dalam posisi berdiri di atas kertas 

putih, lalu buat lingkaran mengikuti pola karton. 

Sekarang, kita bisa menggambar rasi bintang di 

dalam lingkaran ini. Pilihlah contoh rasi bintang 

dari buku, internet, atau kita bisa membuat rasi 

bintang versi kita sendiri. Selanjutnya, tempelkan 

gambar dengan lem pada kertas hitam dan gun-

ting lingkarannya. Atau, silakan pilih dari beberapa 

contoh rasi bintang yang ada di akhir penjelasan 

ini—gunting dan tempelkan.

Berikutnya, kita bisa menguji apa  yang terjadi jika 

rasi bintang sedang disinari ke dinding, kemudian 

lampu ruangan dinyalakan. Rasi bintang pun hilang. 

Masih ada, tetapi tidak terlihat seperti tadi. Cahaya 

ruangan yang terang mengalahkah cahaya senter, 

sehingga rasi bintang secara optik tak lagi ada.

Latar belakang

Pada siang hari, matahari bersinar sangat terang, sehingga cahayanya menutupi seluruh cahaya bintang. Saat hari mu-

lai gelap, barulah kita dapat mulai melihat gemerlap cahaya bintang. Dengan kata lain, bintang tetap bersinar di langit 

pada siang hari, hanya saja tidak terlihat oleh mata.

Selain itu, pada malam hari, cahaya bintang yang lebih redup pun “disembunyikan” oleh cahaya dari lampu-lampu kota. 

Dengan mata telanjang, ada sekitar 2.000 hingga 6.000 bintang yang bisa terlihat, tetapi di kota, atau di tempat-tem-

pat sekitar kota, hanya kurang dari 1.000 bintang yang dapat dilihat. Ada yang menyebut fenomena ini sebagai “polusi 

cahaya”. Sebab ini pula, sebagian besar observatorium astronomi terletak jauh dari kota besar. 

Secara total, alam semesta diperkirakan memiliki sekitar 100 miliar galaksi dan setiap galaksi memiliki 100 miliar bin-

tang.

Sejak masa prasejarah, para pengamat langit telah menghubungkan bintang-bintang, kemudian di dalam benaknya 

menciptakan bentuk tertentu. Bangsa Yunani kuno menghubungkan kisah-kisah mitologinya dengan rasi bintang. Ki-

sah-kisah ini masih dapat dibaca hingga sekarang. Pada awal abad ke-20, barulah langit malam dipelajari secara resmi 

oleh sebuah badan internasional dan dibagi menjadi 88 rasi yang masih diakui hingga hari ini.
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