
GALAKSI 

 

Galaksi merupakan sekumpulan bermiliar-miliar bintang dan debu-gas antarbintang yang terikat 

oleh gaya gravitasi. Diperkirakan alam semesta mengandung 100 miliar galaksi yang masing-

masing rata-rata terdapat 100 miliar bintang. Galaksi katai hanya mengandung beberapa miliar 

sedangkan galaksi raksasa terdiri dari ribuan miliar bintang. 

Sekitar dua miliar tahun setelah ledakan besar, galaksi dari awan gas yang berhamburan dan 

materi primordial. Pada mulanya gravitasi mulai menarik materi ke pusat. Awan lambat laun 

mulai berotasi. Setelah mengalami keruntuhan, awan mulai membentuk cakram dengan pusat 

yang menonjol dimana bintang-bintang baru dilahirkan. Dari waktu ke waktu, cakram semakin 

memipih, dan pada akhirnya lengan spiral terbentuk. 

Ragam bentuk galaksi: 

• Galaksi elips 

• Galaksi lentikular 

• Galaksi spiral 

• Galaksi tidak beraturan 

Galaksi Bima sakti adalah galaksi kita di alam semesta. Bentuknya berupa spiral. Jika dilihat dari 

bumi, terlihat seperti awan tipis panjang yang membelah langit malam dari satu sisi ke sisi yang 

lain. 

Galaksi bimasakti terdiri dari lebih 100 juta bintang yang membentuk cakram besar dengan 

lengan-lengan spiral, berusia 10 juta tahun. 

Bimasakti, galaksi kita merupakan bagian dari gugus yang disebut Grup Lokal yang terdiri dari 

sekitar 30 galaksi. Galaksi Bimasakti dan galaksi Andromeda merupakan anggota terbesar, 

sebagian besar lainnya merupakan galaksi ellips dan tidak beraturan yang kecil. Keseluruhan 

grup lokal merentang hingga 6 juta tahun cahaya. 



Kelompok galaksi atau gugus, terdiri dari beberapa hingga ribuan galaksi. Gugus kaya 

merupakan konsentrasi besar galaksi, umumnya membentuk struktur tertentu (bentuk bola atau 

elipsoid). Sedangkan gugus miskin dengan bentuk tidak beraturan dan terdiri dari galaksi yang 

lebih sedikit.  

Super gugus lokal merupakan struktur maharaksasa merentang hingga lebih dari 100 juta tahun 

cahaya dan terdiri dari banyak gugus dan ribuan galaksi.   

Terdapat keluarga galaksi yang spesifik dan berlainan (termasuk galaksi radio, galaksi Seyfert, 

dan quasars) yang disebut galaksi aktif. Galaksi aktif selalu memiliki bentuk yang berbeda. 

Mereka umumya memancarkan energi yang lebih besar dari galaksi kita. 

 

Sumber: Visual  -Ilmu Dan Pengetahuan Populer Untuk Pelajar Dan Umum- 

 


