
BINTIK BUTA DAN HUBUNGAN ANTAR INDRA 

Nama Siswa/ No Absen: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, 

proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem regulasi manusia (saraf, 

endokrin dan indra) 

2. Pengalaman Belajar  

Mengetahui adanya bintik buta dan mengetahui 

hubungan antara indra pembau dan pengecap  

3. Alat dan Bahan  

1) Kain penutup mata 
2) Alat penjepit hidung 
3) Alat tulis 
4) Berbagai macam buah dan bawang putih 
5) Penggaris 

 

4. Langkah Kerja  

Cara kerja secara lengkap terdapat pada lembar 
lampiran Student Worksheet   

 
5. Data Hasil Pengamatan  
Tabel Pengamatan bintik buta 

Uraian Jarak mata dengan kertas (cm)  

Ketika tangan menuju mata  

 

Ketika tangan meninggalkan mata  

 

 

Tabel Hubungan antara indra pembau dan pengecap 

Nama Bahan 
Rasa dalam keadaan 

Mata tertutup Hidung dijepit 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 



6. Analisis Data Hasil Pengamatan 

1) Apakah bintik buta mata kiri dan kanan sama? 

2) Apakah bintik buta setiap orang sama? Berapa reratanya? 

3) Mengapa benda tak tampak pada waktu bayangan jatuh pada bintik buta? 

4) Apakah hasil langkah kerja pada nomor 2 dan 3 (pada lampiran point B) 

menghasilkan data yang sama? 

5) Adakah hubungan antara indra pembau dan indra pengecap? Jelaskan?  

7. Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari  

Bagian retina pada mata, terdapat fotoreseptor. Fotoreseptor berhubungan dengan badan 

sel-sel saraf yang serabut-serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai 

ke otak. Bagian retina yang dilewati berkas urat saraf yang menuju keotak tidak memiliki 

reseptor dan tidak peka terhadap sinar. Apabila sinar mencapai bagian ini, kita tidak dapat 

mengenali cahaya, bagian inilah yang disebut sebagai bintik buta. Sel saraf optik yang 

memanjang sampai ke otak sangat penting peranannya bagi penglihatan kita. Oleh karena 

itu, jagalah kepala kita dari benturan keras. Mencabut gigi juga sebaiknya ke dokter gigi, 

karena saraf optik tersebut dapat mengalami gangguan.   

Pada indra pembau dan pengecap memiliki hubungan yang erat. Masakan atau bahan lain 

dapat dirasakan kenikmatannya karena adanya kerja sama antara alat pengecap dan 

pembau. Apabila salah satu alat itu terganggu, maka kenikmatannya berkurang. Orang yang 

terkena flu (pilek) kurang dapat merasakan kenikmatan masakan karena pada ujung saraf 

pembau terganggu.  

8. Kesimpulan  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



lampiran cara kerja praktikum  

BINTIK BUTA DAN HUBUNGAN ANTAR INDRA 

A. Bintik Buta 

1. Gambar kedua tanda + dan – (jarak keduanya ±5 cm) pada kertas  

2. Peganglah gambar tersebut di depan mata dengan menggunakan tangan kanan 

dengan posisi tanda + terletak di depan mata sebelah kanan  

3. Tutup mata kiri dengan tangan kiri  

4. Pusatkan pandangan mata pada tanda +, meskipun tanda – masih terlihat 

5. Gerakkan tangan kanan menuju mata secara perlahan-lahan sampai tanda – 

menghilang. Ukurlah jarak antara mata dengan kertas gambar  

6. Gerakkan kembali kertas gambar menjauhi mata sampai tanda – tampak kembali. 

Ukurlah kembali jarak antara mata dengan kertas gambar 

7. Lakukan prosedur kerja yang sama dengan mata kiri dan catat data yang 

diperoleh dalam tabel data 

 

B. Hubungan antara indra pembau dan pengecap 

1. Tutuplah kedua mata temanmu (dengan kain penutup) yang berperan sebagai 

responden  

2. Potonglah setiap bahan (bawang dan buah) yang telah kamu siapkan, kemudian 

berikan satu persatu bahan tersebut untuk dimakan. Setelah itu mintalah 

responden tersebut menyebutkan nama buah yang dimakan 

3. Kemudian, jepitlah hidung responden tersebut, kemudian berikan bahan yang 

telah kalian siapkan untuk dimakan responden. Setelah itu mintalah responden 

tersebut menyebutkan nama buah yang dimakan 

4. Masukkan data yang diperoleh kedalam tabel data pengamatan 

 


