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Waktu Kampanye 2012 Menggunakan Crux: 14‐23 Jan, 12‐21 Feb, 13‐22 Mar & 11‐20 April
Doronglah siswa untuk berpartisipasi dalam kampanye
pengamatan dan pencatatan magnitudo bintang yang
dilakukan warga ilmiah dunia untuk mengukur tingkat polusi
cahaya pada lokasi tersebut. Karena waktu pengumpulan
data dilakukan di malam hari, maka kegiatan ini dapat
menjadi kesempatan bagi orang tua untuk terlibat dalam
kegiatan anak mereka. Peserta akan mempelajari bagaimana
menemukan lokasi Rasi Crux / Rasi Layang‐Layang / Gubug
Penceng. Mereka akan mempelajari kalau bintang memiliki
tingkat kecerlangan yang berbeda dan informasi magnitudo
ini penting bagi ilmuwan untuk mempelajari polusi cahaya.
Dengan menggunakan informasi yang diberikan, siswa akan
dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dan membuat
laporan hasil kerja mereka untuk melengkapi basis data
online GLOBE at Night. Data tersebut akan dianalisa dan
dipetakan sehingga peserta dapat melihat hasil kampanye
global tersebut,
Anda dapat memilih untuk menjadikan GLOBAL at Night
sebagai bagian dari kurikulum atau kegiatan ekstra kurikuler.
Perlu diingat paket kegiatan serupa juga dirancang untuk
dilakukan bersama keluarga.
Tujuan Pembelajaran – Siswa akan dapat :
• Menggunakan koordinat lintang dan bujur untuk
melaporkan lokasi pengamatan mereka.
• Menemukan posisi Rasi Crux dengan peta bintang
• Menentukan magnitudo bintang paling redup yang tampak
di lokasi pengamatan mereka.
• Analisa data spasial yang diperoleh
• Menarik kesimpulan dari hasil pengamatan
Materi yang dibutuhkan:
• Paket kegiatan GLOBE at Night Guru atau Keluarga
• Kertas atau Karton untuk menulis
• Alat tulis (pensil, pulpen, spidol)
• Cahaya merah untuk membantu penglihatan. (cara buat:
Tutupi lampu senter dengan kantong kertas coklat, kertas
merah atau balon merah yang lehernya dipotong)
• Pilihan: ponsel pintar, GPS, atau peta topografi untuk
menentukan lintang & bujur pengamat.

Lima Langkah Mudah Memburu Bintang:
(www.globeatnight.org/observe.html)
1) Temukan lintang & Bujur pengamat dengan cara:
a. Gunakan alat interaktif yang ada di aplikasi web
www.globeatnight.org/webapp/. Jika menggunakan

ponsel pintar atau tablet, lintang dan bujur akan ditentukan
secara otomatis saat melaporkan hasil pengamatan. Jika
melaporkan menggunakan komputer, masukan alamat lokasi
pengamatan. Atau masukan kota anda; perbesar/perkecil
dan geser disekeliling area sampai ditemukan lokasi
pengamatan. Lintang dan Bujur akan ditampilkan.
b. Kunjungi eo.ucar.edu/geocode untuk alat serupa
c. Gunakan GPS di lokasi pengamatan. Laporkan detil
desimal dari lokasi yang diberikan oleh GPS.
d. Gunakan peta topografi area pengamatan.
2) Temukan Crux di langit setidaknya satu jam setelah
Matahari terbenam sekitar jam 8‐10 malam waktu setempat.
(catatan untuk lintang tinggi(>45 derajat Utara atau Selatan),
pengamatan dilakukan mendekati jam 9 malam dan bukan jam
8 malam.)
a. Temukan lokasi paling gelap dengan pergi ke tempat
dimana tampak banyak bintang di langit terutama di arah
Crux. Jika ada lampu luar, matikan lampu.
b. Tunggulah sekitar 10 menit sampai mata beradaptasi
dengan gelap.
c. Temukan Crux di langit. Untuk bantuan, gunakan Peta
Langit lokasimu untuk menemukan Crux. Lihat:
(www.globeatnight.org/observe_finder.html)
3) Cocokan peta langit malam‐mu dengan salah satu peta
magnitud yang kami sediakan (halaman 3‐4 atau kunjungi
peta online di :
www.globeatnight.org/observe_magnitude.html
a. Pilih peta yang mirip dengan apa yang kamu lihat
b. Perkirakan liputan awan di langit (berawan atau tidak)
c. Isi lembar pengamatan (hal 5).
4) Laporkan hasil pengamatan secara online (jika belum
dilakukan
sebelumnya
dengan
ponsel)
di::
www.globeatnight.org/report.html.
a. Ada 3 babak kampanye di tahun 2012 yang menggunakan
Crux: 14‐23 Jan, 12‐21 Feb, 13‐22 Maret dan 11‐20 April.
Selama tanggal tersebut, lakukan pengamatan dari berbagai
lokasi berbeda!
b. Hasil pengamatan dapat dilaporkan online kapanpun
sampai hari terakhir kampanye di bulan itu. (cth., 31 Januari,
29 Februari dan 31 Maret).
5) Bandingkan pengamatanmu dengan pengamat lainnya di
dunia di: www.globeatnight.org/analyze.html
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Waktu Kampanye 2012 Menggunakan Crux: 14‐23 Jan, 12‐21 Feb, 13‐22 Mar & 11‐20 April
Standar Edukasi U.S. :
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan standar pendidikan U.S :
Standar Pendidikan Sains Nasional
Standar Ilmu Bumi dan Antariksa‐
• K‐4: Obyek di langit
Sains dalam perspektif pribadi dan sosial
• K‐4: Perubahan di lingkungan
• 5‐8: Populasi, sumber daya, dan lingkungan,
Sains dan teknologi di dalam masyarakat
• 9‐12: Kualitas lingkungan, tantangan sains dan teknologi di
lingkungan lokal, nasional dan global.
Standar Matematika
Bilangan dan Operasi bilangan: memahami bilangan, cara
menyajikan bilangan, hubungan antar bilangan, dan sistem
bilangan
• Pre‐K‐2: Pemahaman berhitung dan mengenali “jumlah”
obyek dalam satu kelompok; Memahami pecahan seperti 1/4,
1/3 dan 1/2
• 3‐5: Membentuk pemahaman mengenai pecahan sebagai
bagian dari satu kesatuan, bagian dari satu kelompok, lokasi
dari baris jumlah dan bagian dari seluruh bilangan.
• 6‐8: Bekerja secara fleksibel dengan pecahan, desimal dan
persen untuk memecahkan masalah.
Geometri: Menggunakan visualisasi, penalaran spasial dan
pemodelan geometri untuk memecahkan masalah.
• Pre‐K‐2: Mengenali struktur dan bentuk geometris dalam
lingkungan dan menentukan lokasinya.
• 3‐5: Mengenali konsep dan hubungan geometris serta
menerapkannya dalam ilmu lain dan masalah‐masalah yang
muncul di kelas dalam kehidupan sehari‐hari.
• 6‐8: Mengenali dan menerapkan konsep dan hubungan
geometris di luar area matematika, seperti di seni, sains, dan
kehidupan sehari‐hari.
Geografi dalam Kehidupan: Standar Geografi Nasional :
Elemen Esensial 1: Dunia dalam istilah Tata Ruang
• Bagaimana menggunakan peta dan simbol geografis lainnya,
alat, and teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan,
memroses dan melaporkan informasi.
• Bagaimana menganalisa organisasi ruang untuk orang,
tempat dan lingkungan di Bumi.
Elemen Esensial 5: Lingkungan dan Masyarakat
• Bagaimana perbuatan manusia dapat mengubah lingkungan

Ingat Keselamatan Yang Utama!
Ingatkan siswa untuk mengikuti prosedur keselamatan berikut:
• Pastikan untuk meminta izin dari orang tua atau wali murid
untuk keluar rumah setelah gelap untuk melakukan kegiatan
ini. Kegiatan dirancang untuk dilakukan juga oleh keluarga,
karena itu undang seluruh keluarga untuk beraktivitas
bersama siswa.
• Tergantung lokasi. Tapi pastikan untuk mengenakan pakaian
yang sesuai dengan cuaca di malam hari (kenakan pakaian
berwarna terang)
• Ingat! Keselamatan harus diutamakan! Saat memilih lokasi
yang gelap untuk pengamatan. Pastikan lokasi tidak di dekat
jalan raya, di tepi balkon atau di dekat apapun yang
berbahaya!
Pengamatan Lebih dari 1 kali:
Kamu dapat melakukan pengamatan berkali‐kali dengan
berpindah‐pindah lokasi setidaknya 1 km dari lokasi awal.
Jangan lupa untuk mencatat lintang dan bujur lokasi
pengamatan yang baru. Pengamatan bisa dilakukan di
malam yang sama atau di malam lainnya selama waktu
kampanye.

Catatan untuk area lintang tinggi (>45 U or S): senja
astronom a.k.a astronomical twilight akan terjadi kemudian
dan Rasi Crux masih terlalu rendah di horison; karena itu
pengamatan sebaiknya dilakukan sekitar jam 9 malam dan
bukan jam 8 malam.
Peta di dokumen ini disiapkan oleh Jan Hollan,CzechGlobe
(http://amper.ped.muni.cz/jenik/astro/maps/GaNight).
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Orientasikan halaman ini dengan panah arah ke atas disesuaikan dengan lokasi pengamatan (contoh, di Belahan Utara,
Area Ekuator atau di Belahan Selatan).

Tampak dari Belahan Selatan
Magnitudo di bawah 1

Magnitudo1

Petunjuk: Crux tidak terlihat karena langit terlalu terang.
Bintang tunggal terang yang terlihat adalah
Alfa Centauri atau Toliman.

Petunjuk: Tiga bintang tampak di sekitar Rasi Crux : alfa
Crux atau Acrux, alfa Centauri dan bintang di antara
mereka, beta Centauri atau Hadar.

Tampak dari Area Ekuator
Magnitudo2

Magnitudo 3

Petunjuk: Dua bintang di Crux tampak selain Acrux, alfa
Centauri dan beta Centauri.

Petunjuk: Bintang utama keempat di Crux terlihat. Bersama
dengan ketiga bintang utama di Crux membentuk salib (di
Indonesia membentuk layangan). Tampak 3 bintang terang di
Centaurus yang mengeliilngi Crux.
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Orientasikan halaman ini dengan panah arah ke atas disesuaikan dengan lokasi pengamatan (contoh, di Belahan Utara,
Area Ekuator atau di Belahan Selatan).

Tampak dari Belahan Selatan
Magnitudo 4

Magnitudo 5

Petunjuk: Bintang terang kelima di Crux tampak (epsilon
Crucis) tepat di dalam “layang – layang”. Beberapa bintang
tampak di sekitar Crux dan gamma dan delta Centauri

Petunjuk: Beberapa bintang lagi tampak di sekitar Crux, dan
gamma dan delta Centauri.

Tampak dari Area Ekuator
Magnitudo 6

Magnitudo 7

Petunjuk: Bintang‐bintang tampak banyak di sekitar layang‐
layan atau Crux si rasi Salib Selatan.

Petunjuk: Kamu tidak dapat menghitung berapa banyak
bintang yang tampak!
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Hanya kolom yang ditandai dengan * yang diwajibkan.

* Tanggal: Maret / April (lingkari bulan pengamatan) ____________, 2012
* Waktu pengamatan: ____:____ PM waktu lokal (HH:MM)
*Negara: _____________________
* Lintang (dalam der/menit/det
_____ der ____menit_____det
(Utara / Selatan) lingkari arahmu
atau derajat desimal):
_________ derajat desimal
* Bujur (dalam der/menit/det
_____ der ____menit_____det
(Timur / Barat) lingkari arahmu
atau derajat desimal):
_________ derajat desimal
Komentar untuk lokasi : (cth. Ada cahaya lampu jalan dalam 50 meter yang menghalangi pandangan.)

* Cocokan waktu pengamatanmu dengan salah satu peta magnitudo:

 Bintang di Crux tidak
tampak

 Peta Magnitudo 1

 Peta Magnitudo 2

 Peta Magnitudo 3

 Peta Magnitudo 4

 Peta Magnitudo 5

 Peta Magnitudo 6

 Peta Magnitudo 7

Baca dari Pengukur Kualitas Cahaya Unihedron (jika ada): _________
Nomor Seri Pengukur Kualitas Cahaya Unihedron (jika ada): _________
*Perkiraaan liputan awan di langit:
 Cerah
 Liputan awan ¼ di langit

 Liputan awan ½ di langit

 Liputan awan > ½ di langit

Comments on sky conditions: (e.g. a little haze to the north)

Laporkan online www.globeatnight.org/report.html

