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TATA SURYA 
 

A. PENGANTAR 

Cobalah Anda menengadah ke angkasa pada malam hari. Benda-benda apa saja yang 
terlihat olehmu? Tentu saja kamu akan melihat ribuan benda langit. Benda-benda langit 
yang berkedip-kedip disebut bintang, tetapi ada juga yang tidak berkedap-kedip yang 
disebut planet. Pada bab ini Anda akan mendiskusikan sistem tata surya kita. Selain itu 
kalian juga akan mempelajari rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan serta 
dampaknya bagi kehidupan di bumi. Pada bagian akhir kalian dapat menghasilkan produk 
terkait dengan materi tersebut. 
 

Untuk materi Tata Surya, Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa SMP: 

3.11  Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, 

serta dampaknya bagi kehidupan di bumi  

4.11 Menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan 

di bumi, berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi  

  

SKL UN SMP yang terkait dengan materi tata surya adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dapat memahami tentang: tata surya. 

2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: tata surya. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan yang harus dicapai antara lain 

  
1. Peserta Diklat mampu menguasai materi tentang sistem tata surya, rotasi dan revolusi 

bumi, rotasi dan revolusi bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi  

2. Peserta Diklat mampu merumuskan indikator setara ujian nasional untuk kompetensi 

yang berkaitan dengan  sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi 

bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi 

3. Peserta Diklat mampu menyusun butir soal setara ujian nasional sesuai dengan rumusan 

indikator.  

 

C. URAIAN MATERI 

Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai 

pusatnya dan planet-planet, meteorid, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. 

Susunan tata surya terdiri atas matahari, delapan planet, satelit-satelit pengiring planet, 

komet, asteroid, dan meteorid. Peredaran benda langit yang berupa planet dan benda 

langit lainnya dalam mengelilingi matahari disebut revolusi. Sebagian besar garis edarnya 

(orbit) berbentuk elips. Bidang edar planet-planet mengelilingi matahari disebut bidang 
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edar, sedangkan bidang edar planet bumi disebut bidang ekliptika. Selain berevolusi benda-

benda langit juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi, sedangkan waktu untuk 

sekali berotasi disebut kala rotasi.  

 

 
Gambar 1. Komponen penyusun tata surya 

Sumber: fisikazone.com 

 
1. ANGGOTA TATA SURYA 

a.  Matahari  
 

 
Gambar 2. Bagian- bagian matahari 
Sumber: ehamidah.wordpress.com 

 
Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya.  
 
Bagian-bagian matahari : 
a. Fotosfer, bagian dari tepi cakram matahari yang dapat dilihat, memiliki 

temperatur sekitar 6000°C. 
b.  Limb, bagian tepi dari cakram matahari. 
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c.  Granulasi, bagian permukaan yang lebih panas yang  muncul dari bagian dalam 
matahari. Sebuah granula berukuran 300-1.300 km dari tepi ke tepi, dan 
bertahan sampai 10 menit. 

d. Kormosfer, atmosfer bagian dalam dari matahari, merupakan sebuah lapisan 
hidrogen yang lebarnya sekitar 8000 km, terletak diantara fotosfer dan korona. 

e.  Korona, lapisan luar atmosfer matahari terdiri atas partikel-partikel subatomis. 
f.   Angin matahari, suatu aliran partilkel-partikel subatomis bergerak kedalam ruang 

angkasa dengan kecepatan 350 hingga 800 km/detik merupakan perluasan 
bagian korona. Aliran angin matahari telah terdeteksi hingga bagian luar planet 
saturnus. 

g. Prominesa, merupakan awan-awan hidrogen yang sangat besar dengan tinggi 
kira-kira 200.000 km. Awan-awan ini dapat meledak dalam waktu singkat atau 
diam tenang selama berbulan-bulan. 

h. Flare, merupakan gangguan pada baigan bawah korona yang terilhat sebagai 
kilatan-kilatan cahaya yang cemerlang. 

i. Spikula, merupakan kelompok-kelompok pancaran hidrogen, dengan ketinggian 
8000/10.000 km. Spikula berasal dari kromosfer, setiap spikula dapat bertahan 
sampai 15 menit. 

Matahari merupakan bola raksasa yang terbentuk oleh gas hidrogen. 
Atom-atom gas hidrogen kemudian bersatu membentuk gas helium,yang dikenal 
dengan reaksi penggabungan inti (reaksi fusi). Proses ini menghasilkan energi 
yang sangat besar dalambentuk energi panas, energi cahaya, dan energi 
gelombang. Matahari berjarak kira-kira 150 juta kilometer dari bumi. Jarak dari 
bumi ke matahari ditetapkan sebagai 1 satuanastronomi (1 SA). Jarak matahari 
ini sama dengan 1/546.000 kali jarakbintang yang paling terang, yaitu Sirius. 
Meskipunmatahari kita tergolong bintang yang ukurannya sedang,tetapi ukuran 
ini sudah sama dengan 109 kali diameterbumi (diameter bumi 12.756 km). 
Seandainya matahariitu berongga, kamu dapat memasukkan satu juta bumi 
kedalamnya. 

Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima 
Sakti. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat celsius yang dipancarkan ke luar 
angkasa hingga sampai ke permukaan bumi, sedangkan suhu inti sebesar 15-20 
juta derajat Celsius.  

 
b. Planet 

Berdasarkan kriteria IAU, planet adalah benda langit yang:  
i. mengorbit Matahari  
ii. bentuk fisiknyanya cenderung bulat  
iii. orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain  
Planet-planet yang berada dalam sistem Tata Surya adalah : Merkurius, Venus, 
Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus,dan Neptunus.  
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Gambar 3. Perbandingan ukuran planet penyusun Tatasurya 

Sumber: fisikazone.com 
 

Sejak bulan Agustus 2006, Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai planet karena 

kriteria ke-3 dari tiga kriteria di atas tidak dipenuhi oleh Pluto. Pluto memiliki orbit 

yang memotong orbit Neptunus sehingga dianggap orbit Pluto belum bersih dari 

benda angkasa lain. Ukuran Pluto tidak lebih besar dari Bulan dan jika dilihat dengan 

teleskop maka akan tampak benda angkasa lain yang ukurannya hampir sama 

dengan Pluto yaitu yang diberi nama Charon. 

Merkurius merupakan planet anggota tatasurya terkecil dengan diameter sekitar 

4.879 km. Venus memiliki diameter sekitar 12.100 km dan Bumi 12.700 km, 

sedangkan diameter Mars hanya 6.800 km. Jupiter merupakan planet terbesar 

dalam tata surya kita dengan diameter sekitar 142.980 km. Perbandingan volume 

Jupiter dengan volum Bumi, yaitu 1.300 : 1. Saturnus merupakan planet terbesar 

kedua setelah dengan diameter sekitar 120.540 km. Uranus memiliki diameter 

sekitar 51.120 km sedangkan Neptunus sekitar 49.530 km. 

Secara umum planet-planet bergerak dari barat ke timur, kecuali Venus dan 

Uranus. Setiap planet mempunyai kala revolusi dan kala rotasi yang berbeda-beda. 

Planet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri tetapi hanya memantulkan cahaya 

yang diterima dari matahari. Ukuran antara planet satu dengan yang lain berbeda. 

Begitu pula jaraknya terhadap matahari. Planet yang terdekat terhadap matahari 

mempunyai kala revolusi terkecil.  
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c. Komet 

 
Gambar 4. Komet 

Sumber: spaceplace.nasa.gov/cometwordfind 

 

Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kometes yang artinya berambut 

panjang. Komet menurut istilah bahasa adalah benda langit yang mengelilingi 

matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat 

dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet menyemburkan gas 

bercahaya yang dapat terlihat dari bumi.  

Bagian-bagian komet, antara lain:  

1) inti komet, yaitu bagian komet yang kecil tetapi padat tersusun dari debu dan gas.  

2) koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti.  

3) ekor komet, yaitu bagian yang memanjang dan panjangnya mampu mencapai 

satu satuan astronomi (1SA = jarak antara bumi dan matahari).  

Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Hal itu dikarenakan ekor komet 

terdorong oleh radiasi dan angin matahari.132Kebanyakan komet tidak dapat 

dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus dengan menggunakan teleskop. Komet 

yang terkenal adalah komet Halley yang ditemukan oleh Edmunt Halley. Komet itu 

muncul setiap 76 tahun sekali. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. 

 
d. Asteroid 

 
Gambar 5. Sabuk Asteroid 

Sumber: http://spaceplace.nasa.gov 
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Asteroid adalah benda langit yang mirip dengan planet-planet, yang terletak di 

antara orbit Mars dan Yupiter. Asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. 

Lintasan pergerakan asteroid dalam mengelilingi matahari berbentuk lingkaran, 

tetapi kadang jugabeberapa asteroid mempunyai lintasan pergerakan yang lonjong. 

Letak lintasan/orbit asteroid dekat dengan ekliptika. Pada dasarnya asteroid 

tidak mempunyai angkasa. Asteroid terbesar adalah Ceres dengan diameter 750 

kilometer yang ditemukan oleh Giussepe Piazzi (astronom Italia). Asteroid bergerak 

mengelilingi mtahari mempunyai kala revolusi rata-rata 4 sampai 6 bulan.Ada 

sebuah asteroid yang berorbit lonjong dan pernah mendekat ke laut bumi, 

yaitu asteroid Icarus . Sebagian besar asteroid terkumpul atau berkerumun di orbit 

Mars dan Jupiter. Sekumpulan asteroid ini disebut sabuk asteroid.  

e. Meteoroid  

 
 

Gambar 6. Meteor (a), Meteorit (b), Kawah meteorit di dekat winslow, Arizona 
Sumber: politrics.myninjaplease.com 

 
Meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang 

di angkasa luar. Batuan-batuan ini banyak mengandung unsur besi dan nikel. 
Batuan-batuan ini masuk ke atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. 
Gesekan dengan atmosfer bumi menghasilkan panas yang membakar habis batuan-
batuan itu sebelum sempat mencapai permukaan bumi. Batuan-batuan atau benda 
langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai di 
permukaan bumi disebut meteor. Adapun batuan-batuan yang tidak habis terbakar 
dan sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Ada sebuah meteorit yang jatuh di 
Arizona USA dengan ukuran yang sangat besar hingga membentuk sebuah kawah. 
Kawah tersebut dinamakan Kawah Barringer. Contoh meteorit dapat dilihat di 
Museum Geologi, Bandung.  
 

f. Bulan 

Bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi. Karena bumi mengitari 

matahari, maka bulan juga mengitari matahari bersamaan dengan bumi. Selain itu, 

bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Dengan demikian bulan mempunyai tiga 

gerakan sekaligus. Benda-benda langit yang berada di dalam tata surya tersusun 

secara rapi. Selama bergerak benda-benda itu tidak saling bertabrakan. Hal itu 

terjadi karena adanya gaya gravitasi pada masing-masing benda langit. Dengan 

(a) (b) (c) 
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demikian, dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan gerakan benda-benda langit 

teratur adalah gaya gravitasi.  

 

2. BUMI SEBAGAI PLANET 

Bumi adalah salah satu planet yang diketahui dengan adanyakehidupan sampai saat ini. Sifat-sifat bumi 
sering digunakan sebagaiacuan untuk memahami sifat-sifat planet yang lain. 

 
a. Bentuk Bumi 

Kebanyakan orang zaman dahulu menyatakan bahwa bentuk bumi bukan bulat seperti yang 
diketahui sekarang ini. Merekaberpendapat bahwa bumi merupakan dataran yang sangat luas. 
Padatahun 1522, Magelhaen mampu membuktikan bahwa bumi ber-bentuk bulat. Bukti ini didapatkan 
ketika ia mengadakan pelayarandengan arah lurus, kemudian ia kembali ke tempat awalnya berlayar. 
Bentuk bumi sebenarnya tidak benar-benar bulat, tetapi agak sedikit lonjong. Diameter bumi jika diukur 
dari kutub sampai kekutub yang lain akan lebih pendek dibandingkan diameternya jikadiukur dari 
khatulistiwa. 
b. Rotasi Bumi 

 
Gambar 7. Arah Rotasi 

Sumber: www.scribd.com 
 

Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasibumi memerlukan waktu 23 jam 56 
menit. Arah rotasi bumi daribarat ke timur. Rotasi bumi menyebabkan hal-hal berikut. 
1) Gerak semu harian matahari 

Sepanjang pagi hingga petang hari, matahari seolah-olahbergerak. Matahari terbit di sebelah timur, 

lama-kelamaan bergerak dan tenggelam di sebelah barat. 

2) Terjadinya siang dan malam serta perbedaan waktu 

Kala rotasi bumi lebih kurang 24 jam, sehingga tiap jam ber-beda bujur sebesar 
    

  
    . 

Daerah-daerah yang garis bujurnyasama mempunyai waktu yang sama pula.  

3) Pembelokan arah angin 

Pembelokan arah angin berdasarkan hukum Buys Ballot yang berbuny ii :  udara bergerak dari 

tempat yang bertekanan tinggi ke tempatyang bertekanan rendah, di belahan bumi 
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selatan, angin membelok ke kiri, sedangkan dibelahan bumi utara angin membelok 

ke kanan. 

4) Pembelokan arah arus laut 

Gerak pembelokan arah angin dan arus laut disebut efek Coriolis. Arus laut memang disebabkan 

oleh angin. Di belahan bumiutara, arus laut membelok searah jarum jam, sedangkan di 

belahanbumi selatan, arus laut membelok berlawanan arah jarum jam.Akibat rotasi bumi, bentuk 

bumi tidak bulat sempurna, tetapiagak lonjong (elips). Diameter bumi di daerah kutub sebesar 

12.714 km, sedangkan di daerah khatulistiwa 12.757 km. 

 
c. Revolusi bumi  

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari.Revolusi bumi 

memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Padasaat mengelilingi matahari, bumi 

memiliki bidang orbit yang disebutekliptika. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan 

perputaran jarum jam. Revolusi bumi menyebabkan hal-hal berikut. 

1) Terjadi gerak semu tahunan matahari. 
Matahari tidak setiap saat berada di khatulistiwa. 
 

 

Gambar 8. Gerak semu matahari 
Sumber: www.scribd.com 

 
2) Terjadi perbedaan lamanya siang dan malam 

Adanya kemiringan sumbu bumi 23,5 0    menyatakan per-bedaan lama siang dan malam. 
3) Pergantian musim 

Adanya kemiringan sumbu bumi 23,50 mengakibatkan kecon-dongan arah sumbu bumi berubah-
ubah, sehingga mengakibatkan juga terjadinya pergantian musim. 

 
3. BULAN SEBAGAI SATELIT BUMI 

Bulan adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi dan juga merupakan satelit bumi. 
Bulan beredar mengelilingi bumidengan arah dari barat ke timur. Bulan tidak dapat 
memancarkancahaya sendiri melainkan hanya memantulkan cahaya matahari. 



MODUL PPMG – IPA – SMP  | 9 dari 14 

 

 
Gambar 9. Bentuk Bulan 

Sumber: IPP, 2002; Jendela Iptek ,2 0 0 1  

a. Bentuk Bulan 

Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Pada permukaanbulan terdapat banyak kawah. 

Permukaan bulan yang menghadapbumi selalu sama. Bentuk permukaan bulat sebenarnya 

datarankering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungandan dataran tinggi.Di bulan 

tidak terdapat atmosfer, sehingga sering terjadi peru-bahan suhu yang sangat drastis, bunyi tidak 

dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup dan sangat gelap. 

b. Gerak Bulan 

Bulan melakukan tiga gerakan sekaligus, yaitu gerak berputarpada sumbunya (rotasi), gerak 
mengelilingi bumi dan gerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari.Ada hal yang menarik pada 
gerak bulan, yaitu kala rotasi samadengan kala revolusi terhadap bumi. Akibatnya, permukaan 
bulanyang menghadap ke bumi selalu sama.Adanya gerakan bulan, akan menimbulkan hal-hal 
sebagaiberikut. 
1) Pembagian Bulan Sideris dan Sinodis 

 

Gambar 10. Peredaran sideris dan sinodis 

Sumber: www.scribd.com 

Untuk sekali berputar mengelilingi bumi, bulan memerlukanwaktu 27,33 hari yang disebut 

satu bulan sideris. Karena bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari, bentuk 

muka bulan belum tampak, seperti semula walaupun bulan sudah selesai dalam sekali putaran. 

Berdasarkan gambar, posisi bulan awalnya di titik S, sehingga supaya bulan tampak seperti semula, 

bulan harus berada di titik P. Pergerakan bulan dari titik S ke titik P memakan waktu lebih kurang 2 

hari. Oleh karena itu, fase bulan baru berikutnya memerlukan waktu 29,5 hari. Periode bulan ini 

disebut satu bulan sinodis Periode sinodis dijadikandasar untuk penghitungan tahun Komariah 

(tahun Bulan) atau tahun Hijriyah. 
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2) Fase-Fase Bulan 

Akibat revolusi, bentuk bulan yang menghadap ke bumi selaluberubah-ubah. Perubahan 
bentuk bulan yang terlihat dari bumi disebut fase bulan. 
 

 
Gambar 11. Fase- fase Bulan 

Sumber: Ilmu Pengetahuan Populer, 2002 
 
Kedudukan 1: Pada kedudukan ini matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. 
Bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari menghadap ke bumi. Akibatnya, bulan 
tidak terlihat dari bumi. Pada kedudukan ini disebut bulan baru (bulanmuda). 
Kedudukan 2: Pada kedudukan ini, separuh bagian bulan yangterkena sinar matahari hanya 
seperempat, sehingga yang terlihatdari bumi juga seperempat. Akibatnya, kita bisa melihat bulan 
sabit. 
Kedudukan 3: Pada kedudukan ini, bagian bulan yang terkenasinar matahari kira-kira 
separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga sepenuhnya. Akibatnya kita bisa melihat 
setengah bulatan yang disebut bulan separuh (kuartir pertama). 
Kedudukan 4: Pada kedudukan ini, bagian bulan yang terkena sinar matahari tiga 
perempatnya, yang terlihat dari bumi hanya tiga perempat bagian bulan. Akibatnya, kita bisa 
melihat bulan cembung. 
Kedudukan 5: Pada kedudukan ini, bagian bulan yang terkena sinar matahari semuanya, begitu 
juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita bisa melihat bulan purnama (kuartir kedua). 
 

3) Terjadinya Gerhana 

Gerhana adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bumiatau bulan sehingga bumi 
atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana disebabkan adanya bayangan yang 
dibentuk bumi atau bulan yang terletak dalam satu garis. Gerhana dibedakan menjadi dua, yaitu 
gerhana bulan dan gerhanamatahari. Gerhana bulan terjadi, jika bulan memasuki bayangan 
bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila 
bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam 
daerah umbra (bayangan inti) bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Gerhana matahari terjadi 

1 

2 

3 

4 

5 



MODUL PPMG – IPA – SMP  | 11 dari 14 

 

jika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Pada gerhana matahari ini, posisibulan 
berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganyaterletak dalam satu garis.  

 
Gambar 12a. Gerhana Bulan   Gambar 12b.Gerhana 

Matahari 

Sumber: Jendela Iptek, 2001 

4) Pasang Surut Air Laut  

Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa 
turunnya permukaan air laut. Pasangsurut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan 
gravitasi bulan.  Akibat bumi berotasi pada sumbunya, makadaerah yang mengalami pasang surut 
bergantian sebanyak dua kali. Pasang air laut dibedakan menjadi dua, yaitu pasang purnama dan 
pasang perbani.  Pasang purnama terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan terjadi pada 
malam hari pada saat bulan baru (bulan purnama). Pasang ini akan menjadi maksimum apabila 
terjadi gerhan amatahari karena air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari dengan 
arah yang sama (searah). Pasang perbani terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari 
paling kecil. Pada pasang perbani, permukaan airlaut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi 
pada saatbulan kuartir pertama dan kuartir ke tiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan 
dan matahari saling tegak lurus. 

 
 

                             Gambar 13a. Pasang purnama  Gambar 13b. Pasang perbani 

                      Sumber:www.scribd.com 
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D. CONTOH INDIKATOR, SOAL, DAN PENYELESAIAN 

Gunakan kata kerja yang sesuai di SKL UN (kolom pertama). Indikator yang dimaksud di sini 

adalah “indikator soal”, meliputi: kondisi, audiens, behavior, dan derajat pencapaian (C, A, 

B, D).  

Contoh indikator untuk tata surya: 

1. Diberikan pernyataan tentang rotasi planet, peserta didik dapat menjelaskan arah rotasi 

planet secara tepat. (pemahaman) 

 

Format penulisan: 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

Diberikan pernyataan tentang rotasi planet, 

peserta didik dapat menjelaskan arah rotasi 

planet secara tepat. (pemahaman) 

Planet yang memiliki  arah  rotasi  

berlawanan dengan planet lain adalah .... 

a. Yupiter       c. Neptunus 

b. Venus         d. Saturnus 

 

 Penyelesaian: 

B 

Venus merupakan satu-satunya planet yang arah rotasinya berlawanan dengan planet-

planet lain. Planet yang tidak mungkin ada kehidupan ini berotasi sangat lama bila 

dibandingkan dengan bumi, 1 hari di venus bagaikan 243 hari di bumi. Venus memiliki 

radius 6.052 km dan diameter 12.104 km. 

 

Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

Diberikan beberapa pernyataan tentang 

posisi bulan, bumi dan matahari, peserta 

didik dapat mendeskripsikan posisi ketika 

terjadi gerhana bulan dengan benar. 

(aplikasi) 

 

Gerhana bulan terjadi ketika … 

a. Bulan berada di antara bumi dan 

matahari 

b. Matahari berada di antara bumi dan 

bulan 

c. Posisi bulan, matahari, dan bumi 

membentuk sudut 900 

d. Posisi bumi berada di antara matahari 

dan bulan pada satu garis lurus 

Penyelesaian: 

D 

Gerhana bulan akan terjadi ketika bulan tidak dapat cahaya matahari akibat terhalang 

bumi. 
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Contoh Indikator Contoh Soal Sesuai Indikator 

Diberikan beberapa pernyataan tentang 

akibat rotasi dan revolusi bumi, peserta 

didik dapat mengananlisis akibat dari 

revolusi bumi dengan tepat. 

 

Yang bukan merupakan akibat dari revolusi 

bumi .........  

a. adanya gerak semu tahunan matahari      

b. terjadinya perubahan lamanya siang 

dan malam 

c. pembelokan arah angin 

d. terlihatnya rasi bintang yang berbeda 

setiap bulan 

Penyelesaian: 

C 

Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Pengaruh revolusi bumi adalah: 

1. Terjadinya pergantian musim 

2. Terjadinya perubahan lamanya siang dan malam 

3. Terjadinya gerak semu tahunan matahari 

4. Terlihat rasi bintang yang berbeda setiap bulan 

  

E. SOAL-SOAL LATIHAN 

1. Perhatikan pernyataan tentang planet berikut. 

1. Merkurius merupan Planet paling kecil. 

2. Sabuk Asteroid terletak antara palnet Mars dan Bumi. 

3. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. 

4. Uranus terkenal sebagai planet bercincin. 

Pernyataan yang benar adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 2 dan 4 

2. Perhatikan data berikut! 

 (1) Dikenal sebagai planet merah 

 (2) Mempunyai cincin yang indah 

 (3) Dihuni oleh makhluk hidup 

 (4) Letaknya dekat dengan bumi 

 Pernyataan diatas yang termasuk ciri- ciri planet mars adalah... 

a. (1) dan (3) 

b. (1) dan (4) 
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c. (2) dan (3) 

d. (2) dan (4) 

 

3. Fenomena alam berikut yang kita rasakan dalam kehidupan sehari- hari: 

(1) Gerak semu matahari dari utara ke selatan 

(2) Perbedaan waktu di garis bujur bumi 

(3) Terjadi siang dengan malam 

(4) Gerak semu benda langit dari timur ke barat 

(5) Pergantian musim 

Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah... 

a. (1), (2), (3) 

b. (1), (2), (5) 

c. (2), (3), (4) 

d. (2), (4), (5) 

4. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya... 

a. Perbedaan waktu 

b. Pergantian musim 

c. Pergantian siang dan malam 

d. Gerak semu matahari 

5. Ciri kenampakan planet yang tepat adalah. ... 

 

 
 

F. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL 

Berdasarkan SKL materi tata surya yang dicantumkan pada bagian pengantar di atas, 

rumuskan indikator dan kembangkan butir soal untuk mengukur indikator tersebut.  
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