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Alat-Alat Optik 

Alat optik merupakan alat yang berkaitan dengan cahaya atau bekerja dengan 

cahaya. Alat tersebut dapat berupa mata, lup, kamera, mikroskop, dan lain-lain. 

A. Mata 

  Mata adalah alat optik manusia dan hewan 

lainnya. Mata manusia terpasang pada tulang rongga 

mata dengan tiga pasang otot-otot mata berfungsi 

untuk menggerakkan bola mata ke kiri, kanan, atas 

dan ke bawah.  

Bagian-bagian mata tampak pada Gambar. 

Kornea, merupakan selaput yang bening yang 

tembus cahaya. Iris atau selaput pelangi, merupakan bagian yang mempunyai warna 

di belakang ruang depan. Pupil pada tengah lensa dapat mengecil dan membesar. 

Satu sumbu dengan pupil adalah lensa mata. Lensa tergantung pada otot-otot polos 

yang berkontraksi sehingga lebih pipih atau lebih cembung.  

Kita dapat melihat benda bila benda tersebut memantulkan cahaya. Cahaya 

yang dipantulkan masuk ke pupil. Bila cahaya terlalu kuat pupil akan menyempit dan 

sebaliknya, bila kurang kuat akan melebar. Agar dapat terbaca oleh penerima 

rangsang cahaya, maka bayangan harus tepat jatuh pada retina mata.  

Lensa mata dapat mencembung dan memipih 

Bayangan dapat jatuh ke retina karena adanya 

pengaturan kecembungan lensa mata. Perubahan cembung dan pipihnya lensa mata 

disebut akomodasi. Makin jauh benda yang dilihat, makin pipih lensa mata. 

Sebaliknya, makin dekat benda yang dilihat, makin cembung lensanya. 
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Mata yang normal bayangan jatuh tepat di bintik kuning pada retina. 

Berdasarkan jatuhnya bayangan pada retina, cacat mata dibedakan menjadi miopi, 

hipermetropi, presbiopi dan astigmatisma.  

Mata rabun jauh disebut miopi terjadi karena lensa 

mata terlalu cembung, sehingga bayangan jatuh di depan 

bintik kuning. 

 Mata rabun dekat atau hipermetropi terjadi karena 

lensa mata terlalu pipih, dan bayangan jatuh di belakang 

bintik kuning.  

 Presbiopi, terjadi akibat turunnya daya akomodasi mata 

saat usia lanjut. Lensa tetap pipih karena otot penggantung lensa 

tak dapat bekerja dengan baik. Astigmatisma terjadi karena 

bentuk bola mata tidak merata. Cacat mata ini dapat ditolong 

dengan kacamata silindris. Namun, bila astigmatisma tidak teratur, 

lensa silindris pun tidak dapat menolong. 

Cacat mata seperti hipermetropi dan presbiopi dapat ditolong dengan 

kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Lensa positif membuat objek tampak 

leboh besar dan lebih jauh dari objek sebenarnya. Kelainan berupa mata miopi dapat 

ditolong dengan kacamata berlensa cekung (negatif). 

B.Lup 

Lup adalah alat yang digunakan untuk melihat atau 

mengamati benda-benda yang kecil supaya tampak 

lebih besar dan jelas. Lup merupakan lensa cembung 

yang diberi pegangan agar mudah digunakan. Lup sering digunakan tukang saat 

memperbaiki arloji. 
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C. Kamera 

Kamera adalah alat yang digunakan untuk 

membidik suatu objek dan menyimpannya dalam 

bentuk film. Terdapat beragam bentuk kamera 

ada kamera klasik yang membutuhkan flat film 

dan ada kamera digital yang menyimpan film dalam bentuk file. Kamera digital dan 

nondigital memiliki struktur yang berbeda di bagian dalam namun memiliki kesamaan 

pada bagian lensa pembidiknya. Lensa pembidik dari kamera inilah yang merupakan 

alat optik saat membidik suatu objek. Objek dapat dibuat seperti ukuran asli atau 

pun diperbesar dengan menggunakan zoom. Alat zoom pada kamera merupakan 

serangkaian lensa cembung yang dapat diatur dan diputar saat diperlukan. 

D. Mikroskop 

Pengamatan terhadap gejala alam dapat kita amati dengan mata telanjang 

atau pun dengan menggunakan alat tertentu. Pengamatan komponen biotic di 

laboratorium sering menggunakan alat yang kita sebut sebagai mikroskop. 

Mikroskop merupakan alat yang didisain untuk melihat objek kecil seperti sel atau 

bakteri.  

 

Bagian-bagian mikroskop tampak pada Gambar Lensa 

Okuler merupakan bagian mikroskop yang berfungsi sebagai 

pembesar dan pembalik bayangan yang dihasilkan oleh lensa 

objektif. Lensa okuler ada yang dapat memperbesar 50, 100, 

450, dan 1000. Lensa okuler terletak dekat mata kita saat 

digunakan. Lensa yang terletak dekat objek yang kita amati 
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disebut lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar objek yang 

kita amati. Lensa objektif menempel pada alat yang bisa diputar yang disebut 

revolver. Lensa objektif dan lensa okuler terletak dalam satu tabung yang disebut 

tabung mikroskop. Tabung mikroskop dihubungkan dengan pengatur fokus. Pengatur 

fokus berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan lensa objektif sampai objek 

terlihat jelas. Dalam mikroskop terdapat rangkaian lensa dan cermin sehingga sinar 

pantulan dari objek yang diamati berkali-kali mengalami proses pemantulan dan 

pembesaran. 


