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Pendahuluan

 Pada mulanya orang beranggapan bahwa benda di

sekitar dapat terlihat oleh mata, anggapan ini didukung

oleh Plato dan Euclides.

 Pendapat tersebut akhirnya ditentang oleh Aristoteles

karena pada kenyataannya kita tidak bisa melihat

dalam kegelapan.

 Selanjutnya pada abad pertengahan Alhazan dari Mesir

berpendapat bahwa benda dapat kita lihat karena

benda tersebut memancarkan atau memantulkan

cahaya, kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam

mata.



PENGERTIAN 

 Topik dalam fisika yang membahas mengenai cahaya, sifat 

cahaya, alat optik dan peranannya dalam penglihatan 

maupun gangguannya. 

 Mata merupakan sistem optik alami yang terintegrasi 

dengan sistem persarafan untuk memberikan kemampuan 

menangkap dan mempersepsikan bayangan objek. 



Bidang ini meliputi :

a. Optika geometris (cermin, lensa dan alat-alat optik)

- Berpangkal pada penjalaran cahaya dalam medium 

secara garis   lurus.

- Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan 

cermin dan lensa dalam bentuk matematika. 

Misal: untuk rumus cermin dan lensa 



b. Optika fisis (dispersi, difrakksi, interfrensi, polarisasi).

Cahaya memiliki sifat materi (partikel) dan sifat gelombang.

Sir Isaac Newton  

“Cahaya itu menggambarkan peristiwa cahaya sebagai 
sebuah aliran dari butir kecil (teori korpuskuler). “

Plank 

“ Cahaya itu terdiri atas kwanta atau foton-foton”

c. Aplikasi bidang kesehatan

Cth Mikroskop 



 Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang 

elektromagnetik, yang gelombang yang tidak memerlukan 

medium sebagai media perambatannya

 Misalnya, pada siang hari tampak terang karena cahaya 

matahari menerangi bumi. 

 Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber 

cahaya

CAHAYA 



Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan 
sumber cahaya buatan. 

Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang 
menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat,contohnya 
matahari dan bintang 

Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang 
memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia, dan tidak 
tersedia setiap saat, contohnya lampu senter, lampu neon, dan 
lilin



 cahaya memiliki sifat-sifat gelombang, diantaranya:
a. cahaya merambat lurus,

b. cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan diantara dua medium 

c. cahaya dapat dipantulkan. 

Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya 
akan dipantulkan secara teratur, atau dinamakan pemantulan 
teratur (cahaya mengenai cermin)

cahaya dipantulkan oleh permukaan yang kasar, atau biasanya 
dinamakan pemantulan baur (cth :matahari )



Cermin
Benda yang dapat memantulkan cahaya

Ada 3 jenis cermin :  datar, cekung dan
cembung.

1.  Cermin datar ( f = ~ )
- Memantulkan berkas cahaya
berbentuk paralel
- Bayangan yang dibentuk bersifat
maya , tegak, sama besar.
- jarak bayangan ke cermin = jarak
benda ke cermin



2. Cermin Cekung ( f = + )

- Cermin yang bidang pantulnya
melengkung ke dalam

 Bila berkas sinar sejajar sumbu utama 

dijatuhkan ke sebuah cermin cekung, 

maka sinar pantulnya akan mengumpul 

(konvergen). 
- Sifat bayangannya nyata terbalik

diperkecil
- Cth : pemantul senter,lampu sorot,
sendok



Sinar istimewa cermin cekung :

a. sinar datang sejajar sumbu dipantulkan menuju titik fokus
cermin
b. sinar melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu
utama.
c. Sinar melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan
kembali ke arah semula



3. Cermin Cembung ( f = - )

- cermin yang bidang pantulnya 

melengkung keluar.

 Bila berkas sinar sejajar sumbu 

utama dijatuhkan pada cermin 

cembung maka berkas sinar akan 

dipantulkan menyebar (divergen) 

seolah-olah berasal dari titik fokus.
- Bayangan yang dibentuk bersifat :  

maya, tegak, diperkecil



- Sinar istimewa cermin cembung :

a. sinar datang sejajar sumbu utama cermin

dipantulkan seolah-olah berasal dari titik

fokus cermin.

b. sinar datang menuju titik fokus cermin

dipantulkan sejajar sumbu utama.

c. sinar menuju pusat kelengkungan cermin

dipantulkan ke arah semula.



Lensa Sferis

 Lensa sferis penting sekali dalam biooptik.

 lensa sferis adalah lensa yang memiliki bentuk irisan bola

baik cembung pada bagian luar maupun bagian dalam.

Gambar: Lensa sferis merupakan irisan bola



 Ada beberapa macam lensa sferis, yaitu:

1. Lensa konveks/lensa cembung

(mengumpulkan berkas sinar), yang terdiri atas: 

- Lensa Bikonveks (cembung ganda)

- Lensa Plankonveks (cembung datar) 

- Konkaf Konveks (cembung cekung)



Sifat lensa cembung:
- Sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan

menuju titik fokus lensa.
- Sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar

sumbu utama.
- Sinar datang menujun titik pusat optik diteruskan tanpa

membias.

Sifat bayangannya tergantung pada letak bendanya



2. Lensa cekung (divergen) 

Lensa negative atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian 

tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. 

Cahaya yang datang sejajar pada seolah-olah dari titik focus 

kedua yang berada pada sisi datang lensa. 



- Lensa Bikonkaf (cekung 

ganda)        

- Lensa Plankonkaf (cekung 

datar)

- Konveks Konkaf (cekung 

cembung)



Sinar istimewa lensa cekung:

a) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan
seolah-olah berasal dari titik fokus lensa.

b) Sinar datang menuju titik fokus lensa, dibiaskan
sejajar, sumbu utama lensa.

c) Sinar datang menuju pusat tidak dibiaskan.

Bayangan yang terbentuk selalu bersifat
maya,tegak,diperkecil.



M a t a

Ada 3 komponen dasar penglihatan

- Mata memfokuskan bayangan pada retina

- Sistem syaraf mata memberi informasi ke otak

- Korteks penglihatan menganalisis pengelihatan.



Bagian- bagian Mata

Bagian Mata

- Kornea

- Agueous humor

- Pelapis lensa

- Pusat lensa

- Vitreous humor



Daya Akomodasi

 Dalam hal memfokuskan objek pada retina,

lensa mata memegang peranan penting.

 Kornea mempunyai fungsi memfokuskan objek

secara tepat

 Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan

objek disebut daya akomodasi.



Jika benda terlalu dekat ke mata, lensa mata tidak
dapat memfokuskan cahaya pada retina dan
bayangannya menjadi kabur.

Titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan
suatu bayangan pada retina disebut titik dekat
(punctum proksimum).

 Benda dekat lensa mata menebal, titik dekat mata
normal 25 cm.



 Daya akomodasi ini tergantung kepada umur.



 Usia semakin tua daya akomodasi semakin 

menurun, hal ini disebabkan elastisitas lensa 

semakin berkurang.

 Jarak terjauh benda agar dapat dilihat 

dengan jelas, dikatakan benda terletak 

pada titik jauh (punctum remotum). 

 Pada saat ini mata tidak berakomodasi.

 Benda jauh lensa mata menipis, titik jauh mata

normal tak terhingga.



Jenis Mata dan Teknik Koreksi

Emertropi 

Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak 
terhingga. 

Hypermetropi

- Lensa mata tidak dapat menebal → tidak dapat melihat
dekat (bayangan jatuh di belakang retina).

- Rabun dekat memiliki titik dekat lebih dari 25 cm (> 25 cm), 
dan titik jauhnya pada jarak tak terhingga. 

- Koreksi :lensa cekung



Hipermetropia 



Myopi

- Disebut juga mata terang dekat, memiliki titik
dekat kurang dari 25 cm (< 25 cm) dan titik
jauh pada jarak tertentu.

- Lensa mata tidak dapat menipis → tidak
dapat melihat jauh (bayangan jatuh didepan
retina).

- Teknik koreksi : menggunakan lensa negatif.



Myopia 



Presbiopi

- Jenis mata ini bukan termasuk cacat mata, disebabkan
oleh daya akomodasi yang berkurang akibat bertambah
usia.

- lensa mata tidak dapat menebal atau menipis (tidak dapat
melihat dekat atau jauh).

- Teknik koreksi : menggunakan lensa rangkap /bifocal.



Astigmatisma

- Cacat mata ini disebabkan oleh kornea mata yang tidak 
berbentuk sferis.

- Penderita astagmatisma, dengan satu mata akan melihat 
garis dalam satu arah lebih jelas daripada kearah yang 
berlawanan.

- Penderita astagmatisma dapat diatasi dnegan 
menggunakan kacamata berlensa silindris.



Astigmatisme 



Ketajaman Penglihatan

(Visual Acuity)

 Definisi : nilai kebaikan sudut terkecil dimana sebuah
benda masih kelihatan dan dapat dibedakan .

 Di klinik→ visus ,  di fisika→ resolusi mata
 Secara matematik visus dinyatakan dengan :

V = d / D     dengan
d : jarak yang dilihat penderita
D : jarak yg dapat dilihat oleh mata normal

Contoh : V = 20/30 ini berarti penderita dapat
membaca huruf pada jarak 20 ft, sedangkan bagi
mata normal pada jarak 30 ft. 



Medan Penglihatan

Mata dapat melihat kearah horisontal secara maksimal dan dapat

melihat ke arah vertikal secara maksimal di sebut Medan Penglihatan.

Untuk mengetahui besar/kecilnya medan penglihatan di gunakan alat

“parimeter”.

Dengan alat parimeter medan penglihatan vertikal 1300, Sedangkan

medan penglihatan horisontal + 1550.



•
Alat di gunakan untuk mengamati benda - benda renik 

supata tampak lebih besar.
Mikroskop mempunyai dua lensa yaitu : 

 - Lensa objekti (lensa +)

 - Lensa okuler (lensa +)

 Panjang Mikroskop (d) yaitu:

 d = S’ob + Sok - berakomodasi maksimum

 d = S’ ob + fok - tidak berakomodasi

 Syarat :

MIKROSKOP



 Bayangan yang dibentuk oleh mikroskop:

- Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif   

yaitu: nyata, terbalik dan diperbesar

- Bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler yaitu:  

maya, tegak dan diperbesar

- Bayangan yang terbentuk oleh mikroskop yaitu: 

maya, terbalik dan diperbesar
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