
MUATAN IPA TEMA 5 SUB TEMA 2



Cara Kerja Mata :
Cahaya yang dipantulkan benda akan masuk ke mata melalui kornea, kemudian 
diatur banyak sedikitnya oleh pupil. Selanjutnya cahaya diteruskan ke lensa untuk 
difokuskan agar terbentuk bayangan tepat di retina. Bayangan yang terbentuk di 
retina diteruskan ke otak oleh syaraf mata, sehingga kita bisa melihat benda.      



● Sklera : bagian mata yang paling 
luar. Berguna untuk melindungi 
bola mata. Di bagian depan sklera 
terdapat bagian yang bening yang 
disebut kornea.

● Kornea : berguna sebagai jalan 
masuknya cahaya ke dalam mata 
(seperti jendela kaca di rumah 
kita).

● Koroid : bagian mata yang banyak 
mengandung pembuluh darah . 
B e r f ung s i  un t uk  mensupp l y 
(menyalurkan) oksigen dan nutrisi 
bagi mata. Di bagian depan koroid 
terdapat iris (selaput pelangi).

Bagian Mata & Fungsinya



● Iris : berguna untuk memberi 
warna pada mata. Warna pada 
mata k ita tergantung pada 
keturunan (ras) . Orang Asia 
(termasuk Indonesia) biasanya 
memil iki warna mata hitam 
atau cok la t .  D i  t engah i r i s 
terdapat pupil (anak mata).

● Pupil (bulatan kecil di tengah 
mata) : berguna untuk mengatur 
banyak sedikitnya cahaya yang 
masuk ke dalam mata .  Pupil 
dapat membesar dan mengecil. 
Jika di sekitar kita cahaya cukup 
banyak, pupil akan mengecil, 
sebaliknya jika hanya ada sedikit 
cahaya, pupil akan membesar. 



• Lensa : berguna untuk memfokuskan 
cahaya supaya bayangan benda yang 
terbentuk jatuh tepat di retina. Jika 
cahaya jatuh tidak pas di retina, maka 
benda akan terlihat kabur/tidak jelas. 
Lensa mata dapat mencembung 
(menebal) dan memipih (menipis), 
disebut sebagai daya akomodasi.

• Retina (selaput jala) : tempat 
terbentuknya bayangan pada mata. 
Sifat bayangan yang terbentuk adalah 
nyata, terbalik, diperkecil. Pada retina 
ada bagian yang sangat peka terhadap 
cahaya yaitu bintik kuning.

• Syaraf mata : berfungsi untuk 
meneruskan bayangan yang terbentuk 
di retina ke otak.

• Otot mata : berguna untuk 
menggerakkan bola mata.



SELAMAT BELAJAR, TERIMA KASIH...

TUGAS :

1. Pelajari buku Tematik halaman 18-19!

2. Bu Guru akan mengirimkan file yang berisi gambar 
mata dan bagian serta fungsinya, silakan kalian print 
atau kalian gambar lagi di buku catatan. Jika sudah 

selesai kalian kerjakan, foto tugas kalian dan kirimkan 
ke link google form yang Bu Guru berikan.


