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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha

Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Ny4 yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat

menyelesaikan prosiding Seminar Nasional Lintas Budaya Nusantara ini.

Penyusunan prosiding ini hadir karena bantuan dari berbagai pihak

sehingga dapat memperlancar pembuatanny4unfuk itu kami menyampaikan

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Terlepas dari semua ihr, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena

itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan lcitik dari pembaca

agar kami dapat memperbaiki prosiding ini.

Akhir kata kami berharap semoga prosiding ini bermanfaat untuk

masyarakan dan dapat menjadi inpirasi terhadap pembaca

Makassar, 5 Desember 2016

Panitia
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SAMBUTAN
KETUA PROGRAM STT]DI PENDIDIKAN SENI RUPA

PROGRAM PASCASARJANA UNTVERSITAS I\EGERJ MAKASSAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, tidak henti-hentinya kami

mengajak kepada kita semua untuk mempersembahkan rasa syukur kita ke hadirat

Allah SWI Tuhan Yang Maha Esa,, bahwa kita dikaruniai kesehatan yang baik,

berkesempatan untuk hadir dalam acara Seminar NasionaldanPameran Seni

dengan tema 'Lintas Budaya Nusantara", yang terselenggaraatas kerjasama

Program Studi Pendidikan Seni Rupa PPs Universitas Negeri Makassar dengan

Program Studi Pendidikan Seni PPs Universitas Negeri Semarang

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para

penulisyang menyumbang ide, gagasan dan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan

inovatif serta kepada penerbit yang telah berkenan menerbitkan prosiding ini

untuk digunakan secara luas oleh para pendidik dan pemerhati seni di seluruh

Iodonesia.

Prosiding ini sebagai rangkuman tulisan dari para pembicara dan

pemakalah Seminar Nasional Lintas Budaya Nusantara yang dilaksanakan di

Gedung Program Pascasa{ana Universitas Negeri Makassar. Diharapkan bahwa

prosiding ini akan lebih baik untuk menyahrkan setiap hrlisan sehingga pemilik

buku ini memanfaatkannya sebagai sumber belajar.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung diterbitkannya prosiding

ini. Kepada para pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih.

Makassar, 6 Desember 2016

Dr. Pangeran Paita Yunus, M.Sn.
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PENGEMBANGAi{ BAHAN AJAR MATA KULIAH GAMBAR
PERSPEKTIF DALAM UPAYA MENGOBTIMALKAI\

KESEIMBA}{GAN DAN SINERGI OTAK X,IXAX OAX OTAK KIRI
MAIIASISWA PRODI PENDIDIKAN SENI RTJPA

Muhammad Rapi
Universitas Negeri Makassar

Penelitian 16 bertujug menghasilkag bahan ajar sebagai penunjang
mengakrifkan dan memaksimarkan frrngsi otak secara keseluruhL ig* i^pit
berfungsi secara obtimal dalam memJcahkan -J"r, melarui mata kuliah
gambar perspektif, baik secara individual maupun secara sosial.

mencapai tujuan yang dimak;d, p"rrJii *"ngg*akan metodepenelitian dan pengembangan fn 
-e 

Ol. aipiiiirnyir metode 
- 

penelitian dan
pengembangan adalah bahwa dengan pengemlangan bahan ajar akan
Srylfltan suatu produk.yan_g dapat diaplik'asikan ?dam mengembangkan
kedua belahan otak manusia. Di samping' itu m;asiswa diberikan ratihan
menyelesaikan aktivitas bereksperesi melalui sket dan bagan gambar yang
membutuhkan kemampuan imajinasi, intuisi, dan kreativitas yan! merupakai
tugas/peranan otak kanan. Dengan demikian tedua belahan otat litat n; aan
otak kanan) dapat beke{a secara_ simultan yang akan rn"tut i.tu, perkembangan
yang seimbang antara kedua betahan otak slhirigga dapat bekerja secara obtiJal.
Target khusus dalam penelitian ini adatah 

-ierwujudnya 
bahan ajar yang

T"3ryd$. kontribusi nyata dalam mengobtimalkai peranan kedua belahan
otak (otak kiri dan otak kanan) mahasiswa program pendidikan Seni rupamelalui peneTpan prinsip ilrnu perspektif ai"r, berkarya seni rupa
(menggambar dan melukis).

Hasil peneJitian yan_g merupakan tujuan dan target khusus yang telah
d*emukakan, adalah; terjadi sinergi keaktifan kedua berahan otak peierti aidit
dengan menerapkan prinsip ilmu perspektif melalui latihan dan tugas secara
mtenslt dalam menyelesaikan kegiatan mengambar konstruksi p"r.fiktif y_g
membutuhkan kemampuan menganalisis, -menghitung 

dalam mewujudkai
gambar, yang dalam hal ini merupakan fungsi atau 

"perani 
otak kiri. Berdasarkan

hasil nenelitian dan analisis data dan p"irbuh*urr, d*i p"rr".up- bahan ajar
gambar perspektif hasil penelitian dan pengembang* <ifA oj menunjukkan

ll-Y} btT ajar hasil 
.pengembangan f[ a oj mcmiliki pengaruh yang

slgmtlkan 
.dalam mengembangkan kedua belahan otak mahasiswa *tut duput

meningkatkan kemampuan berpikimya (ra-"io) dan kemampuan berperilaku/aiau
bersikap (emosi) yang baik melalui aktivi:as berkarya gambar perspei<tif.

Abstrak

Kata Kunci: Perspektif, Obtimalisasi, Belahan Otak,

282
L



A. PENDAHULUAI\

l. Latar Belakang

Manusia secara uhrh terdiri atas beberapa aspek; yaitu secara

fisik/biologis, dan aspek psikis. Secara fisik dan biologis, manusia terbangun

dari unsur-unsur bumi (mineral, protein, vitamin, air' oksigen dll). Secara

psikis/jiwa, manusia memiliki rasio, karsa dan rasa. Rasio manusia berpusat

pada otak yang ada di kepal4 sedangkan rasa dan karsa berpusat pada hati yang

ada di dada,[rati.

Manusia sebagai mahluk ciptaan nrhan yang paling sempuma, dibekali

dengan akal pikiran, perasaan, dan kemauan. Perasian manusia merupakan

sarana yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan mahluk ciptaan tuhan

lainnya, terutama terhadap sesama manusia. Karsa adalah sarana untuk

melakukan pembaharuan, pdrubahan dan peningkatan kualitas hidup, sehingga

manuSia selalu berkembang 'ke arah yang lebih- baikJsempurna- Akal pikiran

yang diibaratkan sebagai panglima yang mengatur, mengarahkan, dan

mengontrol peras.urn, kemauan/karsa" memiliki kedudukan yang paling penting

dalam hidup dan kehidupan.

Manusia adalah khalifah atau wakil nrhan di muka bumi. Penciptaan

manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia

bertanggung jawab atas keselamatan bumi ini. Kemakmuran, pelestarian, dan

kesejahtraan bumi ini adalah tanggung jawab yang diamanahkan kepada

manusia. Manusia berbeda dengan mahluk Tuhan yang lain, mahluk Tuhan yang

lain tidak dibebani tanggung jawab dan tidak akan dimintai

pertanggungjawaban di hari kemudian, sedangkan manusia akan dimintai

pertanggungawaban atas segala perbuatan, saran4 dan fasilitas hidup yang

digunakan selama hidunya.

Manusia bukan hanya hidup untuk makan dan berkembang biak saja,

tetapi manusia wajib melakukan amal bakti, baik terhadap Tuhan sebagai

pencipta, maupun terhadap manusia dan alam sebagai ciptaan Tuhan' Manusia

dituntut unnrk selalu mengembangkan diri ke arah yang lebih sempurna, baik

secara bathiniah maupun secara lahiriah. Secara bathiniah manusia wajib

menuntut ilmu seluasluasnya melalui pendidikan. Secara lahiriah manusia

dituntut selalu beramal, bekerja keras untuk meperoleh rezeki yang halal, guna

memenuhi kebutuhan hiduPnYa.

Perkembangan fisik dan psikis manusia memerlukan pembinaan dan

pendidikan untuk sampai ke tingkat yang lebih sempurna' Namun demikian'

manusia kadang-kadang melakukan sebaliknya, yaitu; melakukan hal-hal yang

negatif yang sangat bertentangan dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah

atau wakil Tuhan/Allah Swt. di muka bumi ini'

dul

sel

pik

per

yar

aka

yar

dib
Sec

sub

tin<

inte

afel

ban

mal

berp

Men

ketri

perti

mus

emo

holis

untu

indit
b".p
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Manusia diberikan akal pikiran (otak) sebagai sarana berpikir yang
dapat meningka&an kemampuan mengelola alam semesta ini. Mahluk lain,
seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, tidak dibekali oleh Tuhan dengan akal
pikiran sehingga hidupnya mulai dari zaman awal sampai akhir zaman tidak
pemah berubah.

Manusia" walaupun dibekali dengan akal pikiran, masih banyak manusia
yang tidak memanfaatkan secara maksimal, bahkan sering 'nenyalahgunakan
akalnya ke hal-hal yang negatif, seperti menipu, berbuat jahat, berbuat maksiat,
yang konm produktif dengan tujuan penciptaannya. Binatang dan manusia

dibekali dengan otak, tetapi hanya manusia yang.diberikan kemampuan berpikir.
Secara biologis manusia memiliki otak yang terletak di kepala" tetapi secara

substantif otak bukanlah satu-satunya yang menentukan sifat, sikap, dan

tindakan manusia. .

Aspek-aspek yang p€rlu dikembangkan pada diri manusia adalah;

intelekhralnya, eniosinya dan ketrampilannya. Secara konseptual, yaitu; kopitif,
afehii dan psikomotor. Secara biologis otak manusia berada di kepal4 dan

banyak ahli yang telah menyelidiki fungsi otak, baik sebagai sarana berpikt,
maupun sebagai sarana pengatur aktifitas fisik dan mental manusia.

Otak kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri.
Kedua struktur ini sangat kompleks, akan tetapi teori modem
mengatakan bahwa masing-masing bagian ini berperan untuk berbagai

macarn jenis pemikiran. Sangat sulit untuk memisatrkan kedua strukhr
otak ini, akan tetapi percobaan telah menunjukkan bahwa satu sisi

bagian otak memiliki jenis pemikiran tertentu yang lebih banyak dari
pemikiran sisi bagian otak yang lain. Hal ini juga melrunjukkan bahwd

masing-masing dari kita lebih menyukai satu mode pemikiran daripada

yang lain.
. com/arti -otak-kiri

L4
otak-kanan .html#sthash.lUoUF KIS.douf

Percobaan telah menunjukkan bahwa kedua sisi otak yang berbeda,

berperan untuk perilaku dan berpikir yang berbeda pula : Peranan otak kiri :

Mengontrol tubuh bagian kiri, ketrampilan angka-angka, matematik4

ketrampilan ilmiah, menganalisis, obyektifitas, menulis, berbicara' logik4 dan

pedmbangan. Otak kanan; Mengontrol tubuh bagian kanan, bentuk 3 dimensi,

musik dan selera seni, penyatuan, subyeltifitas, imajinasi intuisi, keatifitas, dan

emosi.

Menurut teori ini, otak kanan bertanggung jawab secara acak, intuitif,

holistik, menyatukan dan pemikiran subyektif. Sementara otak kiri berperan

untuk berfikir logis, skuensial, rasional, analitis' dan obyektiL Kebanyakan

individu memiliki preferensi berbeda dalam menggunakan salah satu gaya

berpikir ini. Jadi seseorang mungkin lebih cenderung nrenggunakan otak kiri'
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dan yang lain mungkin lebih cenderung ke otak kanan, didasarkan pada

bagaimana mereka menggunakan otak kanan dan otak kiri untuk memecahkan

masalah.

Kurikulum : Agar lebih utuh dalam menggunakan otak pada orientasi
individu, pendidikan harus memberikan bobot yang sama dengan
mengajarkan seni, kreativitas, dan keterampilan imajinasi.
Instmksi : Untuk menumbuhkan lebih banyak pengalaman skolastik
pada kedua sisi otah pendidik hanrs menggunakan teknik instn'ksi yang
terkait dengan preferensi kedua sisi otak. Kelas di sekolah bisa
meningkatkan kegiatan belajar otak kanan dengan mengikutkan lebih
banyak pola, metafora, analogi, bermain peran, visual dan gerakan

membaca, perhitungan, dan kegiatan analitis.
Penilaian : Untuk evaluasi yang lebih akurat, pendidik harus
mengembangkan bentuk-bentuk penilaian banr yang mengembangkan

bakat dan keterampilan dengan menggunakan otak kanan.
.com/ -otak-kiri-dan-

11

Identifikasi perbedaan antara firngsi otak kanan dan otak kiri pertama

kali dibuat sebagai upaya awal unhrk mengidentifikasi penyebab masalah

berbicara. Hasil otopsi dari pasien yang mengalami gangguan berbicara yang

parah menunjukkan adanya tumor besar di sisi otak kiri. Tumor ini

menyebabkan pasien kehilangan kemampuan berpikir secara logis, meskipun

tetap memiliki kemampuan unnrk berbicara. Penelitian lebih lanjut

mengungkapkan korelasi antara daerah aktivitas otak dan jenis tugas spesifik'

Daerah penelitian sudah cukup berkembang, karena melalorkan langkah

rehabilitasi dan pengobatan cedera otak menjadi lebih penting.

Perbedaan Fungsi Otak Kanan & Otak Kiri

Gambar Ilustrasi Fungsi Otak

Kanan& Otak Kiri

://www.carakhasiatmanfaat. corl/artikel /perbedaan

T

,

I

httr)

kanan.html#sthash. I UcUFKI8.dpuf lrll
-otak-kiri-dan-otak-
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lmplementasi hasil penelitian fungsi kedua belahan otak manusia itu,
adalah suatu upaya yang sangat penting diterapkan pada perkembangan

intelektual dan perkembangan emosional, terutama keperibadian dan sikap

mahasiswa. Di dunia akademik disadari atau tidak disadari, pada kenyataannya

otak kiri lebih dominan perkembangamya. Indikatomya adalah dapat dilihat
pada ujian-ujian akhir tahun, dan ujian akhir semester yang banyak berperan

adalah firngsi otak kiri, kognisi (rasio), yaitu pemahaman, pengetahuan,

penerapan ilmu pengetahuan, analisis sintetis dan evaluasi, yang biasa disebut

Cl sampai C6, sedangkan belahan otak kanan yaitu yang berkaitan dengan

emosi/si-kap seolah-olah terlupakan. Padahal kesempumaan dan keutuhan dalam

hidup adalah adanya keseimbangan dan sinergi antara peran otak kiri dan otak

kanan, yaitu koknitif, afektit dan psikomotor.

Mata kuliah gambar perspektif, secara tekni\ dapat diwujudkan dalam

bentuk konsauksi yang memerlukan analisis, perhitungan, dan

kecermatan/ketelitian yang tinggi, karena harus dibuat secara terukur dan akurat.

Sedangkan dalam bentuk secara sket atau spontanitas, menggambar ekspresi

diperlukan imajinasi, kreativitas, dan intuisi yang tajam yang tentu saja secara

teoritis memerlukan peranan otak kanan.

Konsep dan prinsip ilmu perspektif pada mata kuliah gambar perspektif

ini, penerapannya dalam perwujudan gambar, baik sebagai bentuk desain

maupun dalam bentuk ekspresi diperlukan imajinasi dan keativitas serta analisis

dan ketelitian yang akurat. Dengan demikian, gambar perspektif ini dapat

digunakan unnrk melatih dan mengembangkan fungsi kedua belahan otak (otak

kiri dan otak kanan) secara simultan.

2. Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas diharapkan hasil

penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut;

I . Apakah dengan melalui aktivitas berkarya gambar perspekrif

pengembangan kedua belahan otak mahasiswa dapat meningkatkan

kemampuan berpikimya (rasio) dan kemampuan berperilakr"r/atau

bersikap (emosi) yang baik?

2. Bagaimana sikap dan pandangan mahasiswa Program Studi

Pendidikan Seni Rupa terhadap keperiadaan mata kuliah Gambar

Perspekrif sebagai sarana pengembangan fungsi otak kiri dan otak

kanan?

3. Apakah pengembangan bahan ajar mata kuliah Gambar Perspektif

sebagai suatu ilmu dapat dimanfaatkan untuk melatih dan
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mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan berpikir kreatif

bagi mahasiswa Pendidikan Seni Rupa ?

4. Kerangka Pikir

Mata kuliah gambar
persPektif

Brltn .irr SL.i/brs.. (im.jio"i' irtuili'
kr.livinll Ecot.r .Ldnt8 otrk l'nr!)

td.atifirrsi Awd tctt dsP PcodaDatr

Scb.lunoy! da Mitrofflpsi

P.oyuero.r Ptogrld P.ob.l. dr Slr&si
Pcnrbrhro frisfocrari

Oticntasi

M.Eb.ngu! Urtry K.f,t'gt'3 Konsclul

Tantanean

Aplikasi

v

v

Mcmb.cl grmb.r ProYcksi bcnd4

'trcnqnPdk8 
Posisi dcoatr

m('lcrltuker tintgi nut4 mcncnurktn

titk lcny.p, meicntukattjaral( mata k'
bidsng g$nbar (tsfcrccl)

ld.alifik si A$/al &tt dep Pco8etahutr

S.t lumnYa d.r MiskooscPsi

Pcnyustmlo ProgrrD P.Ebcl (h Srr!'lgi

Pc.ubata Mi*oo!',6i

Tantanean

Konflik Ko6itif drn Di!&lrsi K'las

Di

Dos€n m€mb€rikan
pengarahan/pcrnbclaj arafl kepada

mahasiswa

Diaplikasikan olch mahasisua

KcmamPuan imajinasi'
kcrativitas, intuisiKemamPuan aoalisis,

menghitung, kcakuratan
berkcmbang

l@

Gambar I . Skema peta j alan penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah berupa produk bahan ajar yang dapat

dijadikan sebagai acuan/referentf a"i"t 
'"tt"iajaran 

gambar perspektif' Isi dari

produk berupa buku bahan 

-":* 
irri b"'i'i rrut"ti pembelajaran yang dalam

penerapannya dapat memuerikan aktivitas berkarya (menggambar) yang

melibatkan peranan "of f'" 
a"" "'J t**' 

Otak kiri yang memiliki hrngsi

2A7

Divalidasi

Refleksi

B.h.!.i.r loD!t!ttif (.!'li!it pcrhiiu'gtq
l(.rlurrtr.)y.6! E.r.cl| tktifi'$ obl tiri

Aplikesi



Di

5. Uraian Kegiatan

Berdasarkan kerangka pikir yang dipaparkan pada bab pendahuluan

adalah bahwa mata kuliah gambar perspektif merupakan salah satu mata kutiah

pada program studi pendidikan seni rupa yang memiliki prinsip dalam

penerapannya dalam praktek menggambar maupun dalam kegiatan melukis.

Perspektif ini merupakan suatu ilmu yang memungkinkan seseorang dapat

mewujudkan gambar, baik secara terukur (dengan perhitungan, analisis, dan

menuntut keakuratan) maupun secara ekspresif (kreatif, intuitif, dan artistik)

melibatkan kedua belahan otak (otak kiri dan otak kanan).

Kegiatan penelitian ini, akan dilakukan pengembangan bahan ajar yang

dapat menjadi acuan dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

berpikir rasional dan berprikir kreatif secara seimbang, sehingga mahasiswa

akan menjadi insan yang selain memiliki kecerdasan intelektual dengan

berkembangnya otak kiri, juga akan memiliki kecerdasan emosional dengan

berkembangnya belahan otak kanan. Keseimbangan perkembangan otak kiri dan

otak kanan ini, akan menjadikan mahasiswa terbebas dari stress akibat tidak

seimbangnya perkembangan kedua belahan otaknya.

Sumbangsi dan kontribusi dari hasil penelitian ini dalam bidarg

penelitian dan pengabdian masyarakat adalah terwujudnya sebuah produk

berupa bahan ajar dengan segala perangkatnya yang sangat dibutuhkan oleh para

mahasisw-a, khususnya mahasiswa program pendidikan seni rupa dan desain.

l
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berpikit analisis, menghitung, mengontrol tubuh bagian kiri, ketrampilan angka-

angk4 matematik4 ketrampilan ilmiah, menganalis4 obyeklifitas, menulis,

berbicar4 logik4 pertimbangan, dan lain-lain diberikan materi gambar

konstruksi yang memerlukan perhitungan dan pengukuran yang akurat.

Sedangkan otak kanan yang memiliki firngsi imajinatif, kreatif, mengontol

tubuh bagian kanan, bentuk 3 dimensi, musik dan selera seni, penyatuan,

subyektifitas, intuisi, dan emosi diberikan materi berupa kemampuan menyeket

gambar-gambar yang bersifat ekspresif, yang menuntut kereativitas, intuisi, dan

kebebasan menyalurkan rasa keindahan.

Manusia yang perkembangan otaknya seimbang dan berfungsi dengan

baik akan melahirkan manusia yang bertanggung-jawab, cerdas, trampil, berbudi

pekerti dan berahlak mulia. Manusia yang perkembangan otaknya seimbang,

tidak akan melahirkan manusia bejat, bertindak dehumanisasi, rasionalistik dll,
akan tetapi at<an. miatrirtan manusia-manusia yang,.berkarkter, berbudi pekerti

luhur, bertaqwa kepada tuhan YME dan menjunj ,ng tinggi nilai-nilai

kemanusiaan.



B. METODE PENELITIAN

l. Jenis dan Tujuan Penelitian

Penelitian dan pengembangan (R & D) dipilih dengan tujuan dapat

menghasilkan produk berupa bahan ajar yang sesuai, efektif, valid, dan praktis.

Penelitian dalam dunia pendidikan, adalah kegiatan tak terpisahkan dari berbagai

unsur kegiatan pendidikan yang lain. Penelitian ini menggugunakan jenis

penelitian dan pengembangan.

2. Prosedur Penelitian

Di antara model pengembangan pembelajaran yang biasa dijadikan

acuan, dalam p€nelitian ini akan diikuti model yang dikembangkan oleh Borg

dan Gall (1983) dengan melalui langkahJangkah sebagai berikut:

. Secara'skematik dapat dipaparkan seperti gambar brerikut:

PETA JALAN PENELITIAN

Penyebar luasan
produk (dgr
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Pelaksanaan program penelitian berkaitan dengan bahan ajar

pembelajaran gambar perspektif berdasarkan langkahJangkah menurut pola

Borg dan Gall (1983) dapat diklasifikasi tahap-tahap pelaksanaannya

berdasarkan skema di atas sebagai berikut:

a. Tahap I (Pendahuluan)

Tahap I adalah tahap pendahuluan, yaitu kajian teori dan survey

lapangan. Tahap ini dilakukan dengan maksud mengidentifikasi fenomena yang

terjadi di lapangan, selanjutnya berdasarkan kajian di lapangan

peneliti/pengembang mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Informasi yang

komprehensip dan mendalam tentang fenomena/kondisi dan hasil analisis

kebutuhan, dibuatlah draf model desain yang akan digunakan (prototipe)'

selanjutnya melangkah pada tahap II. Draf yang dimaksud adalah komponen-

komponen batran yang terdiri atas; bahan ajar dan alat evaluasiny4 slide media,

petunjuk untuk dosen/silabus, dan petunjuk untuk mahasiswa

b.Tahap II @engembangan)

Pada tahap II adalah tahap pengembangan, yaitu validasi draf model'

monitoring dan evaluasi, dar revisi draf bahan ajar. Pada tahap ini dilibalkan

pakar yang kompoten dalam bidang-bidang yang berkaitan, seperti ahli materi,

ahli media dan ahli desain yang relevan. Pakar atau ahli ini menvalidasi

komponen desain bahan ajar, yang terdiri atas tiga orang . Draf bahan ajar pasca

monitoring dan evaluasi, dilanjutkan ke tahap III'
c.Tahap III (Penguj ian)

Pada tahap nI ini adalah tahap pengujian, secara s'stematik t'hap

pengujian ini terdiri atas langkah pertama dilalorkan pengujian, yaitu mtuk

melihat kemampuan awal yang dimiliki mahasiswa sebelum diberi perlakuan

(bahan ajar), setelah pengujian awal, dilalorkan pelaksanaan pembelajaran

berdasarkan draf yang telah dikembangkan. Setelah proses pembelajaran

dilakukan lalu diadakan postes. Bila draf buku yang telah dilakukan pereviasian

dianggap memenuhi kriteria yang diharapkan sesuai yang dikehendaki peneliti,

selanjutnya melangkah ke tahap IV.
d.Tahap IV (Implementasi)

Penelitian ini tidak wajib sampai pada tahap IV, yaitu tahap desiminasi

dan implementasi. Pada tahap IV adalah tahap penyebarluasan bahan ajar yang

telah dikembangkan. Dalam penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan berbagai

teknik, dan sebagai implementasi dari hasil pengembangan yang telah di uji

cobakan, diharapkan memberikan kontribusi maksimal pada pengguna

(mahasiswa, dosen, dan/atau siwa dan masyarakat luas)

Berdasarkan kelasifikasilpengelompokan tahap pelaksanaan penelitian

dan pengembangan menurut pola Borg dan Gall yang dimulai dari tahap

pendahuluan, lalu tahap pengembangan, tahap pengujian dan tahap



penyebarluasan, b€rikut ini penjelasan lebih rinci dari skema langkahJangkah

penelitiandanpengembanganmenurutBorg&Galladalahsebagaiberikut:

l) Penelitian dan pengumpulan informasi awal

Penelitian dan pengumpulan informasi, yang meliputi kajian pustaka,

pengarnatanatauobservasikelasdanpersiaparrlaporanawal.Penelitiarrawal
atau analisis kebutfian sangat penting dilalrukan guna memperoleh informasi

awal untuk melakukan pengembangan' Ini bisa dilakukan misalnya melalui

pengamatan kelas untuk melihat kondisi riil lapangan'

2) Perencanaan

Perencanaan, yang mencakup merumuskan kemampuan' merumuskan

tujuan khusus untsrk menentukan urutan baharu dan uji coba skala kecil' Hal

yung sarrgat u.gen dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin

ii""pa of"f, produk yang dikembangkan' Tujuan- ini dimaksudkan untuk

memberikan informasi yang tepat untuk mengembangkaq proglam-program atau

f;"JJ r"t f.eta program atau produk yang diujicobakan sesuai dengan tujuan

khusus yang ingin dicaPai'

3) Pengembangan format produk awal (materi)

Pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan bahan ajar

berupa buku materi ajar, Can alat-alat evaluasi' media' disain pembelajaran (SAP

san silabus). Format pengembangan program yang dirnaksud berupa bahan ajar'

u-* p-."r, atau prosedur yang dilengkapi dengan media (slide)'

4) Uji coba awal

Uji coba awal dilalorkan pada satu sampai tiga orang sebagai subyek'

Data hasil uji coba a*al, wawuncura' observasi dan angket dikumpulkan dan

dianalisis.
5) Revisi Produk

Revisi produk dilalcukan berdasarkan hasil uji coba awal' Hasil uji coba

lapangan tersebut diperoteh informasi kualitatif tentang program atau produk

yang dikembangkan'

6) Uji coba laPangan

Uji coba lapangan dilakukan pada kelompok kecil dengan meliba&an 6

suDjek. Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang

ingin dicaPai.

7) Revisi Produk
Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan' Hasil uji

coba lapangan dengan melibatkan kelompok subjek lebih besar' dimaksudkan

untuk menennrkan keberhasilan produk dalam mengumpulkan informasi' dan

pencapaian tujuan

8) Uji laPangan
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Uji lapangan meliba&an satu kelas sekitar 25 subjek' Pada uji lapangan

dilakukan, wawanc,r4 observasi dan penyampaian angket kemudian dilakukan

analisis.

9) Revisi produk akhir

Revisi produk akhir yang dilakr"rkan berdasarkan uji lapangan'

l0) Diseminasi dan imPlementasi

Diseminasi dan implernentasi, merupakan penyampaian hasil

-l

pengembangan (proses, prosedur' program, atau produk) kepada para pengguna

melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jumal, atau dalam bennrk buku

atzu hand book.

Sehubungan dengan langkah-langkah penelitian dan pengembangan

seperti yang dijJaskan di atas, juga uraikan mengenai tempat dan prosedur

p"irk;"-- Pe.nelitiao aan p",,g"mbungan' Adapun temnat dan prosedur

p",rg"-Ur"g* tahan ajar ini adalah pada nogram $tudi Pendidikan Seni Rupa

isJ UNU, ar" waktu pelaksanaarmya adalah pada semester ganjil tahun ajaran

2016-2017, dengan rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

l. Pelaksanaan uji coba draf bahan ajar' dilalarkan pada perkuliahan

mahasiswa dalam mata kuliah gambar perspektif'

2. Monitoring dan evaluasi draf bahan ajar dilaksanakan s€cara

simultan.

3. Sementara proses perkuliahan gambar perspektif berlangsung' dosen

mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap draf bahan ajar yang

dikembangkan' 
tbil melalokan proses

4. Perevisian draf bahan ajar dilaksanakan sam

pembelajaran, draf bahan ajar yang telah dikembangkaru sekaligus

merevisi hal-hal yang masih dianggap belum sesuai dengan

sistematika y*g aiingiofu"' Jadi sementara proses perkuliahan

berlangsung revisi bahan ajarjuga dilakukan'

5. Output p"n"tltia", Ue'd*utiu" t*gkuhJangkah yang dilalaftan pada

tahap pengembangan bahan ajar ini' menghasilkan suatu bentuk

hasil pengembani* ,-* nantinya akan di uji cobakan pada

kelompok peserta didik ., aag lebih besar'

Setelah dilakuk* monitotin!' revisi' dan menghasilkan OtT 
.uJ'

yang telah dikembangkan, maka tahap ini adalah tahap *lt"'.T:1t^T1,*t11
p"a" 

"fr", 
pendahuiuan dan tahap pengembangan' pada tahap penguJlan mr

terdiri atas beberapa komponen, y*g p"ifu dijelaskan yaitu: tujuan penelitian'

jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu pengujian' populasi dan

sampel, teknik pengumpulan dao' tetnit< pengujian validitas dan reliabilitas

dat4 teknik analisis data' dan out put penelitian'

Pada tahap diseminasi dan implementasi beberapa komponen yang

dilakukan berkaitan dengan proses pengembangan yaitu; (l)Tujuan tahap
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pengujian. pada tahap pengujian ini' rujuannya adalah.untuk melihat sampai di

lrri" 
"r"lri'rirr" 

bahan ajar dalam penerapannya di lapangan' apakah ada

*.U"ar ,*t sigrif*an dan positif antara hasil penggunaan sebelum dan hasil

;d"lr;-".Uangan (2) Jenis dan r'rncangan penelitian' untuk melihat

efekrivitas bahan ajar, pos+est dilalo'rkan pada mahasiswa dengan menggunakan

;";;; i"h* uj* ill Tempat dan waktu penelitian (pengujian), pengujian

dilalokao pada mahasiswa p'og'* studi pendidikan 
leni 

runa FSD UNM'

Sedangkan waktu pengujian aiie'ksanat<an pada akhir semester ganjil tahun

ajaran berjalan (2016- 20Lt (4)' Populasi.dan sampel (subyek penelitian)'

populasi dalam penelitian ii uaauft mahasiswa yang memprogtamkan mata

ttoii"t 
gu-u", perspektil terdiri atas dua kelas iraralel yang masmg-masrng

kelas berjumlah antara 30 s"_pJ aO ot*'' Berdasarkan data yang otentik

mahasiswa yang terdaftar pui-J*"t"' gu"ji t"tt* ajaran 2016-2017 adalah2

kelas paratel y"ito ma'iog-JIitt r"r* l-o+b-ot*g mahasiswa yang terdiri atas

' mahasiswa anckatan zoro -Ioiz:' iJah mahasiswa r6us e + Kelas B = 70

orang. Dengan p"ni-b-;;;o'"*it*' kemudahan mengadakan uji coba'

biaya dan wakt,, setta r<"miilpiil;;';r maka peneliti mengg,nakan sampel'

Sampel tersebut aiperotJi'at"* "k"* 
acak atau random' dengan

menentukan/memilih 25 ;;;Jau ** re!l. s.1nna tersebut merupakan

representasi a-i s.ru.ur, pffii'v*g ,a" (5) Teknik pengumpulan data, untuk

memperoleh dau vang ;ff;ffi;-dasalahan penelitian ini' penulis

menggunakan teknik, yaitu; u"gk"t' auo pretes-postes (evaluasi)' Angket

merupakan ttmft p"ng"ipd;'"; 
'*t ' 

ottt"1o"' untuk memperoleh

informasi dan data d"'i ;;;; dan responden. yaihr mahasiswa' dosen dan

pakar. Wawanc t'i*r rntrn'"t<lleh ketetungut' dan pendapat'

baik secara lisan maupun tertulis dari seseorang' Dalam suatu penelitian'

wawancara bertuj'* '"#;";;oulkan 
data dan' keterangan tentang kondisi

dan situasi dalam suatuiriittrli,?; pendapat-pendapat dan pendirian mereka'

Peneliti, walaupun dtb#';;h;;;' '** 
dapat diandalkan atau bersama-

sama di lapangan *"" ;;; i""'i"p"' aipi"tikan bahwa pasti tidak pemah

dapat meliput '"f"'f' 'fti''itl- '*rr* 
*Ul"f alT't** kelompok di suatu

tempat secara tru' t"'"''?r'-"lll"t u*t 
'nT 

ke hari' Itulah sebabnya

kekurangan aaurn autu vL* tt*'*'"t i'n'-Oul harus diisi dengan data dari

wawancara Peranan t"'J;"*";;i;;i;t dalam penelitian ini' sebab data

lebih banyak dig'ti d"'l;;"p'i''p"no*g- dan tansgapan seseorang yang

ttianggap memiliki p""'"tli"* dan wawasan yang cukup mengenai masalah

,** o"?tl 
.r_*stes. Untuk melihat manfaat hasil pengembangan bahan ajar

dilakukan pretes dan 
';:;' 

;;;t"; dilakukan untuk mengetahui kemampuan

mahasiswa U"ta^-f* 
"Uuiu" 

u1-"1"' dilakukan untuk melihat ketuntasan hasil

belajar mahasis*u a*i 
*tLii 

p"ng",nb*gun. Apahira nilai rata-rata postes
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mencapai kriteria belajar tuntas, maka pengembangan bahan ajar memiliki
manfaat (nilai guna), dengan demikian, materi hasil pengembangan itu dapal

disebarluaskan atau diimplementasikan kepada pengguna yang lebih luas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dan pembahasan, dari

penerapan bahan lajar gambar perspektif hasil penelitian dan pengembangan

@& D) menunjukkan bahwa, bahan ajar hasil pengembangan (R & D) memiliki

pengaruh yang cukup signifrkan dalam mengembangkan kedua belahan otak

mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemagrpuan berpikimya (rasio) dan

kemampuan berperilaku/atau bersikap (emosi) yang baik melalui aktifitas

berkarya garrbar perspektif. Berikut ini disajikan tabel frekuensi penilaian aspek

bentuk fisik paket oleh_ aili media.

Keperiadaan bahan ajar mata kuliah gambar perspektif, menunjukkan

bahwa, sikap dan pandangan mahasiswa terhadap Gambar Perspektif memiliki

pengaruh yang cukup sigrifikan dalam mengembangkan kedua belahan otak

mahasiswa unnrk dapat menjadi sarana dan upaya untuk pengembangan fi:ngsi

otak kiri dan otak kanan. Begitu pul4 pengembangan bahan ajar mata kuliah

Pengambilandatapadatahapiniadalahdenganmelaksanakantesawal
atau pretes, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 di Fakultas Seni

dan Desain Universitas Negeri Makassar, tujuannya adalah unnrk mengetahui

kemampuan mahasiswa dalain memahami gambar perspektif sebelum diberikan

pembelajaran melalui sebuah produk yang telah dikembangkan' Setelah

."rraup"** data dari pretes, langkah selanjutnya adalah memberikan

pembelajaran dengan menggunakan produk bahan ajar yang dikembangkan'
'setelah 

itu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa terhadap materi gambar

penpektif yang diberikan, maka dilalcukan postes untuk mengukur keefektifan

aari- latran alur yang dikembangkan' Postes dilaksanakan pada tanggal 7 Juni

2015 di Fakultas Seni dan Desain universitas Negeri Makassar, mahasiswa yang

dilibatkan se '- -r-yak 25 orang. Pengumpulan data hasil pretes dan postes

diperoleh dengan cara melakukan pengujian' Pengujian yang dilakukan adalah

desain one group pretes-po.sles, yaitu pengujian yang dilaksanakan terhadap satu

kelas tanpa kelas pembanding dengan memberikan tes awal (pre-tes) lalu

kemudian diberikan lagi tes akhir (pos-tes)'

Pengujian pre-tes dan post-tes dilakukan untuk mengetahui efektivitas

penggun; bahan ajar yang dikembangkan terhadap peningkatan prestasi dan

p"ng"ohr- pada pokok bahasan berkaitan dengan; posisi mata secara horisontal'

po.iri rnu* secara vertikal, prinsip gambar ruang, dan penentuan bayang-bayang

pada peserta mata kuliah gambar perspektif Program Studi Pendidikan Seni
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Rupa.
PadaTabeldiatasdapatdilihatbahwarerataskordarihasilpre-testadalah

54.63 dan rerata skor ati n*if post-test adalah Ll'43 
Dari hasil penilaian dan

analisis ditemukan uaurryu p"ruraur'yang sigrifrkan antara rata-rata skot pre-

tesl dengan rata-rata skor Pos'-'es'' yaitu terjadi peningkatan skor dengan rata-

rata 26.80 (dapat dilihat puau tut"f ii O*g* "a*ya 
peningkatan skor dari hasil

test tersebut maka dapat amt t , bahwa barran ajar yang dikembangkan sudah

efektif digunakan sebagai materi pembelajaran'

Data hasil pre- t"' a* p-o'-'t"' seperti yang terlihatpada tabel di atas' akan

dianaris secara statistic aengli qii ,. p*grii* Lrsebut dilakukan untuk melihat

iO" 
""r-uaao 

hasil pengembangan bahan ajar'

Tabel 3. Data hasil pre-tes dan post-tes

130.64

DYx
r30.4211.42'7t.4260I
522.1222.8571.4248.572
400.4020.0182.8662.85

3
1.064.0632.6286.8654.244 400.40

91.437t.42
5 293.7817.1468.5751.436 130.64I 1.4385.7174.287 8.128.577'1.r468.57

40020.0068.5748.5',19 32.715;1280.0074.28l0 8t6.247.5485.7157.14ll 78.324.8s71.4268.57t2
n.2811.4237.1413 130.64I 1.43

48.57l4 130.6016.43
15 t.175.8034.2991.4357.14l6

97 8.8031.2842-86t'l 203.9214.2894.2880.00l8
I l.4l91.14E5.71l9
14.28

5'1.1420

303.92
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Jurnlah SampelN= 25

Dengan menggund<an formula,

€-o st2.t3

N25

N

:20,51

Sambungan tabel

2-o

N

5L2,73

25

55273,39 - 420.66

SDo

= 131,73

11,48
11,48

4,90

8,76

2

2

SE nno

SE r.,ao : 2'34

MD
To: 

-
SE uo

20,51

2,34

2l 57.14 62.85 5.71 32.60

22 45.71 74.28 28.57 816.24

23 34.29 82.86 48.57 2.359.04

24 57.14 94.28 37.14 1.379.38

25 48.57 77.t4 20.57 8t6.24

2-x
1365.71
54.63.

2-y
2035.63

81.43

€-D
=512.73 '- D2= 13.E09.79

Ketentuan: Nilai t berdasarkan df
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D. Kesin:Pulan

Berdasarkan hasil analisis' t' jauh lebih besar dar tr pada laraf 5%

maupun pada taraf 1% yakni 2'06 dan 2'80' ini berarti dengan adanya

pengembangan bahan ajar gurnUu' p"t'p"t"tif ini dan1t dimplementasikan' dan

dipandang cukup efektif' r'"pftt"t*idari b:h::r.air gambar perspektif ini

dapat memicu perkepbqngarl fungsi otak (otak lri.dan 
otak kanan)' Gambar

Perspektif sebagai suatu if-"" aupot dimanfaa&ao . 
untuk melatih dan

mengembangkan t"*urnp*o-- i"rpikir rasional dan berpikir kreatif bagi
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