
AlAm SemeStA 
dalam 

Buku Sakumu

Buku ini milik:

(Tulislah namamu di sini)



AlAm SemeStA adalah segala sesuatu 
yang ada: planet, bintang, galaksi, dan segala objek 
lainnya di luar angkasa.

GAlAkSi adalah sekumpulan bintang-
bintang yang banyak sekali beserta gas, debu, dan 
materi-materi lainnya. Galaksi tempat kita tinggal 
dinamakan Bimasakti.

BintAnG adalah bola gas yang amat besar dan 
berpijar, yang tetap berbentuk bulat karena adanya 
gravitasi.  Bintang terdekat dengan kita adalah 
Matahari.

PlAnet, seperti misalnya Bumi atau Jupiter, 
adalah objek sangat besar yang mengelilingi sebuah 
bintang. Planet tidak memancarkan cahayanya 
sendiri.

Beberapa objek di alam semesta :



Cara 
BeRSenAnG-SenAnG 

dengan buku ini:
1. Kreatif
2. Jangan takut salah
3. Menulis dan 

menggambarlah 
sesukamu!

mUlAi!



PeRGilAh ke lUAR. Ceritakan dan 
gambarkan apa saja yang kamu lihat tadi!





Malam ini coba lihat ke luar jendela dan 
amati Bulan. Apakah kamu bisa melihatnya?

Kalau kamu tidak bisa melihatnya, 
coba lagi di lain malam sampai kamu 
bisa melihatnya, lalu gambarlah 
Bulan.

Kalau kamu tidak bisa melihatnya, 
mengapa?

YA! tidAk...





Perbandingan ukuran beberapa 
anggota Tata Surya:

Sabuk 
Asteroid

Bumi

Merkurius

Venus

Jupiter

Mars



Warnai Tata Surya kita!

Matahari

Uranus

Saturn
us

Neptunus



Para astronom telah menemukan 
ratusan PlAnet yang tidak berada di 
dalam Tata Surya kita. Planet-planet 
itu mengelilingi bintang-bintang lain 
yang ada di Galaksi kita.   



Bayangkan ada PlAnet-PlAnet 
yang mengelilingi suatu bintang 
yang jauh tempatnya. Apa warna 
bintang itu? Ada berapa planet yang 
mengelilinginya? Coba gambarkan!

Bintang



Tulislah sebuah puisi tentang 
planet favoritmu.

judul:





Kamu telah menemukan planet baru yang keren 
banget. Nah, gambarlah planetmu itu! Apa nama 
planetmu? Apakah ada binatang dan tumbuhan yang 
tinggal di sana?



Sketsa yang dibuat ilmuwan tentang planet :

(tulislan nama planet itu disini)  yang baru saja ditemukan.



BUAtlAh komik emPAt 
kotAk YAnG  menCeRitAkAn 
PeRjAlAnAnmU ke PlAnet mARS!









RASi adalah gambaran-gambaran di 
langit malam yang melukiskan benda, 
binatang, dan manusia yang dibuat 
dengan menghubungkan bintang-bintang 
menggunakan garis khayal.

ursa mayor 

(bidu
k bes

ar)
ser

pen
 

sco
rp

io 



Berikut ini beberapa contoh rasi. Coba 
kenali mereka di langit malam!

ursa mayor 

(bidu
k bes

ar)

can
is m

ayo
r

gemini

cancer
leo 

hydr
a 



Berikut ini sketsa beberapa bintang di langit.



Hubungkan titik-titiknya supaya terbentuk 
RASi-RASi. Akan kamu namai apa rasi-
rasi itu?
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