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PROSES PENGLIHATAN

spektrum warna

• Cahaya merupakan salah 

satu dari suatu spektrum 

gelombang 

elektromagnetik

• Panjang gelombang 

cahaya adalah 400-

700nm yang dapat 

merangsang sel batang 

(rod cell) dan kerucut 

(cone cell) 

• Gelombang cahaya antara 

400-700nm ini akan 

terlihat sebagai suatu 

spektrum warna
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Rangsang cahaya masuk ke mata melalui  dari 

kornea, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous 

humor dan terakhir retina



10/6/2011

3

• Rangsang diteruskan ke bagian saraf penglihat /saraf optik yang 

berlanjut dengan lobus oksipital sebagai pusat penglihatan pada 

otak besar

• Bagian lobus osipital kanan akan menerima rangsang dari mata kiri 

dan sebaliknya lobus osipital kiri akan menerima rangsang mata 

kanan

• Di dalam lobus oksipital ini rangsang  diolah kemudian 

diinterpretasikan

MENJAGA KESEHATAN MATA

• Hindarkan sering membilas mata dengan cairan sembarang

• Buanglah cairan obat mata yang keruh, berubah warna, 
atau lebih 3 bulan setelah dibuka

• Hindarkan pengobatan sendiri

• Hindarkan mengucek mata

• Cuci tangan sebelum menyentuh mata

• Gunakan kacamata pelindung bila bekerja penuh resiko

• Gunakan kaca mata gelap bila berada ditempat 
terang/menyilaukan

• Jangan membuang benda asing dari kornea, tutup mata 
dan pergi ke diokter

• Jikalau kelilipin bilas/irigasi mata
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PERTOLONGAN PERTAMA CEDERA 

MATA

CEDERA TINDAKAN

Luka bakar: kimia, 

api

Bilas segera dengan air dingin / cairan non toksik, 

periksa dokter

Kena debu, 

insekta

Irigasi mata, jangan di kucek, periksa mata

Benturan, 

ekimosis, leserasi

Kompres dingin (buka karena leserasi), pada 

leserasi balut mata, periksa dokter

Ketusuk benda Jangan angkat benda, tutup mata dengan paper 

cup, tutup mata non cedera untuk menghindari 

gerakan yang berlebihan, periksa dokter

GEJALA SUGESTIF PENYAKIT MATA
GEJALA PENYAKIT MATA

Konjungtiva merah Konjungtivitis, bleparitis

Discharge keruh Konjungtivitis, bleparitis

Nyeri okular Benda asing, infeksi akut, glaukoma, keratitis, uveitis

Sensasi benda asing Benda asing, erosi kornea, bleparitis, konjungtivitis kronis

Bleparospasme Keratitis, ulcer kornea

Kilat Retinal detevhment, perdarahan intra okular, retinopati DM

Fotofobi Uveitis, keratitis, glaukoma, abrasi kornea

PERUBAHAN 

PENGLIHATAN

Kabur Kesalahan refraksi

Ganda Starbismus

Melihat sinar bulat Glaukoma

Blind spots Perdarahan, koroiditis

Gelap mendadak Sumbatan vena/arteri  retina


