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PRAKATA
lnstitusi pendidikan merupakan pilar utama dalam metnbenruk karakter gemrasi

rnudu, rn"iutui pendidikan diharaptan dapat melahrrkan Sumber Daya Manusia (SDM)

vans keatif dan siap berkompetiii secara global' Untuk nrencipakan SDM Y.'ang keatif

ilil;;;i;jruJ p""aiai[., mengalaii banvak tanrangan dan har,batan vang harus

il;. U;;)" erutu".i, p",b"ik- "durr perubaha' terhidap pola pendidikan 
. 
sudah

r"r*.o.Vi iJ*. aibenahi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman Dalam beberapa

bulan rerakhir wacana rentang reviilisasi Ler,,baga Pendidikan Tenaga Kependidikan

iipKi t"a-g hangat diperbilncangkan, bahkan upiya-revrtalisasi tersebut sedang dalan

;;osesil;saia;,'tr,r.*nvu bugfuerguuan dnggi LPTK di seluruh Lrdonesia'

Sejalan dengan o'u"u* i..'."bit, pendid-iLn. seni budaya sebagai bagran d{
institusi pendidikau sebaiknya mempersiapkan d1".fo:l"lYt upaya revitalisasi l"ltTil
.""rru -'.oyau-fu'dari jenjang Setotat' Oatar' Sekolah. Menengah Pertama' S€lolah

il;;;gJ i;r, hingg ke Perg-uruan Tinggi' Upaya penelrtian dan pengkajian tertadap

^".a"[ v-g ai"urn]--aan-sousl yang ttarris-alaturan perlu.terus digalikt'an guna bahan

masukan- dan penyempunaao bagi penguatan pendidikan seni budaya di masa

;;;;;s.;"rfi"'p"JaiaL* ."J uuauvu vang profesional dan kompeten' maka

p"fr-g Gn* Irrianirian SOtvl treatif dan kompetitif menjadi lebih mudah'
' - 

M.Iuloi SDM kreatif diharapkan dapai melahirkan gagasan baru yang ingvltif

khususnya dalam bidang seni budaya, sehingg-a- !ya1 berkontribusi positif terhadap

;;;* identitas da-n jati diri bangsa. 
- SDM keatif iuga diharapkan dapat

;;;"o-b-g;lnJust i keatif secara nasional' Aneka ragam seni tradisi yang menyebar

di ieluruh 
-pelosok 

nusantara merupakan sumber inspirasi tak terhingga unork

,n"og"-U*giuo berbagai usaha kreitif khususnya sub sektor seni rupq keraSinan'

J"rui"n, ,.ni"p..tunjukan dan seni tari, serta seni musrk. Sudah menjadi tanggunglawab

;;;il;# pelaku pendidikan ,"'i buduvu di lndonesia- unmk membenahi diri dan

L-U"g" 'p""aiaitrr, .ioi buduyu agar dapar berpanisipasi aktif dalam mengembangkan

Iaeatifi'tai masing-masing, kreatif mengembangkan kurikulum dan model pembelajaran

,."i a* a*"i. ,irupun f,eatif dalam merrgembangkan potensi industri keatif sesuai sub

."kq1$ldeng keilmuan seni budaya yang digeluti

Ak"tri*ya, panitia pelaksana sininar nasional "Revitalisasi Pendidikan seni dan

Desarn Sebagai iuro n"ogi*b*gan SDM Kreatif' mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kep-ada pemakalah utamal pelnakalah pendamping, pesena seminar' dan seluruh

pii,ut i""g i.lt , Uerkontribusi hingga prosiding ini tersusun dan dapat diterbitkan'

Makassar. [i November 2016
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FAKTOR.FAKTOR YANG NTEI\{ PENGARUHI PENENTUAN
PILIHAN STUDI KHUSUS MAHASISWA PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN SENI RUPA FSD UNNI I\{AI'{SSAR''6

Muhammad RapirtT
Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassdr

ABSTRAK

Studi khusus pada program studi pendidikan Seni Rupa FSD LINM Makassar
adalah merupakan salah satu bidang str:di/mata kuliah yang wa.lib diikuti oleh setiap
mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa' FSD UNM Makassar. Mata kuliah
studi khusus ini merupakan mata kuliah yang menimbulkan permasalahan bagi maha
siswa dalam hal penennran pilihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi
tu-iuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penentuan piliharl stridi khusus mahasisu'a Program Studi Pendidikan Seni Rupa
Fakulras Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar.

Untuk mencapai tujuan yang telah dikemukalan, metode panelitan yarg
terdiri atas jenis peneliti4 prosedur penelitian, jenis dal jumlah variabel, definisi
operasional variabel, model rancangan penelitiarq populasi dan sampel, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data akan dipaparkan sebagai berrkut: Penelitian
ini merupakan jenis penelitian survey, deskiptif kualitatif dalam mengeksplorasi
faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan studi khusus mahasiswa Program surdi
Pendidikar Seni Rupa FSD UNM Makassar.

Seluruh indikator yang ada, menunju-kkan bahwa: Pemyataan l), 2), dan 3)
adalah positif, artinya" faktor: mendukung pengembangan ketrampilan, memicu
penguasaan teknik berkarya, dapat menghambat percepatan penyelesaian studi,
Pemyataan 4) dan 5) adalah menuniukan keraguan/skeptik; dapat menemukan karakter,
dan bingung menentulan pilihan, Pemyataan 6), 7), 8), 9), l0), I l) da:: 12), juga positif
artinya; (faktor membutrtkan biaya yang memadai, lebih leluasa berekspresi dan

berkeasi, memilih teknik tertentu sesuai kemampuan, seni lukis lebih trend
dibandingkan dengan bidang studi yang lain, seni patung larna prosesnya, ilustrasi
membutuhkan kecakapan teknik menggambar obyek- sesuai balat dan kemampuau da

sesuai kecenderungan persepsi dan apresiasi masyarakat) Pernyataan 13, menr.njuka
sikap negatif, yaitu faktor; keperibadian pembimbing. Artinya penentuan pitihan, faktc
kepribadian pembimbing tidak menjadi masalah.

ABSTRACT

Special studies on education courses UNM Arr FSD Makassar is one of the
subject areas / subjects that musl be followed by eu-e4' 51v4sn1 of Fine Arts Educalion
Program FSD UNM Malnssar. This particular stud)' subjecls are subjects that pose
problems.[or the Most students in determining choice. ln lhis regnrd, it is the purpose of
rcsearch is to reveal thc .factors thal affect the detcrmination of a special study options

students ofArt Education Facul0'ofArts and Design Lhh,ersi0'o.f Makassar.

"u Dibiayai oleh dana PNBP Universitas Negeri Makassar Tahun 2016 Kontrak No
l799trN36rPL,'201(r Tanggal l2 Mei l0l6
rr- Dosen pada Prograrn Studi Pendidikan Seni Rupa FSD Lh-M Makassar
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To achieve the goals that have been raised, methods panelitan cvnsisting of the

4,pe ofresearch is conducted. the re'search procedure' lhe ry'pe ond number ofvariables,

tie operational dertniion of variables, the model studl' design, population and sample'

tlata collection techniques and dala analr-sis techniqttes will be presented as follows:
This studt is 4,pe of sunq'rcsealTh, qualilattue descriptive in exploing thefactors that

in{luence lhe choice of specialized study program students stud)' Art Etlucation FSD

UNM Makassar.
All indi.calors that lhere rs, indicates thal: Stotement I )' 2) and 3) is positit'e, thal

is. .factors: supporting skills dettelttpmenl. 'iggeing mastety of technique v'on', can

inhibir lrc acceleration of the completion of the srudv, Stotement 4) and 5) is atpressed

Lloubr / skeptic; canfnd the charucter. and confused lhe choice, Statement 6)' 7)' 8),9).

10), I1) and l2), atso positive meaning: (Foctor costs werc adequate, more.fi'eedom of
etpression and, creativitl', choosing a Parlicular technique occording to abili4" paining
is more trend compared with the .freld of sndy rc onother' sallplure long process,

illustrations requiris Lnow-how draving obiects, according talents and abilities, and a

coresponding lenden.y percePtion and appreciation of the communi$) Slalement l3'
sho*id a nigative axiiude, which is o .factor; supenising personalirv* That is the

deten ination of selection, personali$'faclors supervising not be a problem'

A. PENDAHT]LUAN

l. Latar Belakang

Studi khusus pada program studi pendidikar: Seni Rupa FSD LI-NM Makassar

adalah merupakan salah satu bidang studiimata kuliah yang wa-iib diikuti oleh setiap

mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM Makassar. MaIa kuliah

srudi khusus iti memiliki banyak jenis pilihan yang dapat dipilih salah satunya oleh

mahasiswa. Jenis mata kuliah pilihan pada studi khusus tersebut terdiri atas: seni lukis,

seni patung, seni ilustrasi, seni grafrs, seni kriya, dan batik'-Mahasiswadalammenentukanpiliha.nnyaitu,memilikiotoritaspenuh'sehingga

dosen pembina mata kuliah pilihan yang terdiri atas beberapa mata kuliah pilihan itq
tidali memiliki keu,enangan untuk menginten'ensi mahasiswa untuk menentr:kan

pililrannya, Tugas setiap dosen terhadap nrahasisu,a berdasarkarr piliharrnya itu hanyalah

_.ng-ul,t un ilengor&si. membimbing dan menenfukan layak atau tidak layaknya

karya mahasisu'a untuk diparnerkan.
Hasil sludi khusus mahasisua (hasil karya) adalah karya yang dipersiapkan

unruk diparnerkan yang iunlah milimalnya ditentukan oleh pihak pro$am studi (hasil

t"r"putorun para dtsei prodil. Apabila iumlah dan laralitas karl'anya rnemenuhi syarar

mini*al yarg ditenmkan oleh doien penibirnbing studi kiusus. maka mahasisu'a dapat

-.rrlp"rriuptinn dti untuk berpameran. Di dalam memperiapkan pameran karya hasil

srudi khusus itu melibatkan beLerapa komponen pendukung' Komponeu pendukung itu

terdiri atas, ruang pameran, smnd karya/easel- baliho, katalogus, buku tamrl seremonial

pernbukaan pamerarL spanduk, pamflet' dan lain-lain'- 
Pelaksanaan pameran itudi khusus bagi mahasisu'a' merupakan aktivitas yang

cukup komleksiru,rii korena selain membutuhkan biaya yang agak n-remadai' iuga

memerlukan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan semua komponen yang berkaital

J.rrgu, k"gi"tu, pame.uo it,i Kegiatan sh-rdi khusus dan pameran ini bagr mahasisu'a

p.oii p.ndidik* seni rupa rnernifiki perlakuan khusus, yang tidak meniadi pers!?ratan

mutlak bagi scmua prograln studi 1-ang ada di UN\4' Setiap mahasissa protram Studi

C
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Pendidikan Seni rupa tidak akan keluar dari almamaternya menjadi sariana) sebelum

melakukan pameran kary'a seni rupa ini. Kegiatan pam€ran ini adalah kegiaan kedua

dari yang terakhir ditempuh oleh mahasiswa sebelum ujian meia (ujian skripsi).

Mahasiswa program sudi pendidikan seni rupa, masing-masing memiliki
kecenderungan pada suatu ienis pilihan, sehingga dalam menjatuhkan pilihan studi

khususnya inr, mempakan hasil pilihanyang telah dipikirkan rnatang-matang. Bagi

mahasiswa, kegiatan rnenyelesaikan studi khusus dan pameran ini memeliki nilai seiarah

dalam hidupnya, karena melalui pameran ini. Mahasisu'a mulai belajar berinterak i

dengan masy:arakat luas, yalg nlungkin sebelurnnya belum pernah dialani'

N{engelola/nren, enei sebuah kegiatan pameran, merupakan kegiatan -vang langkah

hanya segelintir orang saja yang melaL:ukannya.- 
irot", penciptaan karya berdasarkan pilihan bagi mahasiswa, kadang-kadang

membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa mahasiswa yang setelah

menentukan jeni studi khusus pilihanny4 ditempuh dalam waLtu dua atau tiga semester,

Walaupun siorang mahasiswa sudah bebas dari seluruh mata kirliah yang lair4 kecuali

pameran dan sliripsi (tugas akhir). Keterlambatan mahasiswa menyelesaikan studikhusus

d- pu-e.arrnya ini menjadi perhatian khusus bdgi beberapa pihak, baik dosen

pembimbing, pimpinan program studi, pimpinan fakultas, maupun orang tua mahasiswa

yang bersangkutan bahkan sampai kepimpinan universitas.

Secara teknik, menyelesaikan mata kuliah studi khusus ini bagi mahasiswa,

cukup bervariasi, ada mahasisrva yang sangat ulet / tekun dan disiplin, ada yang santai'

ada yang pamlq bahkan ada yang stress dan putus asa- Secara teknik, dalam

menyelesaikan studi khusus ini, pengaruh bimbingan dan pengarahan dari dosen

pembimbing studi khusus sangat menentukan. Namun' kadang-kadang mahasiswa

Lurang memanfaatkan kesempatan yang baik untuk memperoleh bimbingan dari dosen

pembimbing-
Penentuan pilihan seora:rg mahasiswa terhadap salah satu cabang seni rupa

unnrk diwujudkan dalam benruk karya yang berkepribadian khusus (karakteristik)

menirnbulkan tanda tanya besar yang memerlukan penelitian atau kajian ilmiah untuk

memperoleh jawaban, mengapa dar: falitor apa yang menjadi alasan seorang mahasiswa

memilih suatu cabang seni rupa dan bukan yang lain dari pilhannya itu. Fenomena yang

menjadi sorotan banyak pihak adalah, terjadinya ketimpangan dan ketidak seimbangan

frekuaensi dan persentasi iumlah mahasiswa terhadap bidang-bidang yang ada,

maksudlya; kadang-kadang persentasi jumlah mahasiswa vang menentukan pilihannya

pada suu.ienis karya seni rupa jauh lebih tinggi dari.iurnlah mahasis*'a yang mernilih

ienis seni rupa ,vang lain dari beberapa pilihan itu.
Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas. yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Rumusan l\{asalah

I. Fakor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa dalarn menentukan pilihan
jenis studi khusus yang akan digarap?

2. Apa yang rneniadi kendala bagi kelambatan penyelesaian studi khusus bagi

mahasisu,a program studi pendidikan Seni Rupa FSD UNIr4?

3. Bagaimana persepsi dan apresiasi mahasisrva terhadap kepenadan studi khusus

pada Program Studi Seni Rupa?
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4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Masalah yang dikenrukakaq yang menjadi tuiuan dalam penelitian
ini adalah

L Untuk mendapatkan data dan pendangan dari mahasiswa, faktor-faktor apa yang
rnempengaruhi mahasisu'a dalam menentulian pilihan jenis studi khusus yang

akan drgarap.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi kelambatan penyelesaian

studi khusus bagi mahasisu'a program studi pendidikan Seni Rupa FSD UNM.
3. Untuk mendapatkan infonnasi bagaimana persepsi dan apresiasi mahasiswa

terhadap keperiadan studi khusus pada Program Studi Seni Rupa.

5. Urgensi Penelitian
Sebagaimana lelah diketahui bersama bahwa studi khusus merupakan mata

kuliah r.r,a.iib pilihan yang harus diselesaikan mahasiswa pada senmeste{ akhir. Hal ini,
penting diamati karena berkaitan dengan karaktenstik setiap mahasisu'a telah berhasil
menyelesaikan programnya pada Program Pendidikan Seni Rupa. Surdi khusus memiliki
pengaruh dan kontribusi yang tinggi, dan sangat penting untuk dipahami sebagai suatu

hasiVwujud aspek psikomotorik mahasisu'a, yang dapat menunjang peofesinya kelah di
masyarakat. Dengan meneliti factor-faktor yar:g mempengaruhi penentuan pilihan studi

khusus bagi mahasiswa, maka para pembimbing dan dosen pembina mata kuliah studi

khusus akan lebih mudah mengarahkan dan mendampingi mahasiswa dalam berkarya-

Manfaat penelitian ini, selain ditemukanr:ya hal-hal yang mempengaruhi

mahasiswa dalam mencntukan pilihanny4 iuga dapat menjadi sarana atau wadah tmtuk

mengembangkan, memahami, meningkatkan dan mengaplikasikan konsep-konsep

yang berkaitan dengan pilihannya. Penepsi dan apresiasi mahasiswa terhadap karya

sejeiis pilihannya itu akan lebih berkembang dan akan lebih, fol:us pada suatu jenis

karya sent rupa yang bervariasi, bark teknik maupm kaidah-kaidahnya'

A. KAJIAN PUSTAXA
1. Konsep Kurikulum

studi t h.,sus adalah satah satu mata kuliah penunjang kurikulum program studi.

Landasan filosofis kurikulum bekenaan dengan studi khusus yang digunakan dalam

mengernbangkan dan mengarahkan mahasiswa perlu kaiian mendalam Aspek filosolts

-enlrrn ko,r' permasalahan yang diidentifikasi dan merumuskan .iawabannya' Oleh

karena itu dari aspek filosofis ini rerlihat apakah kurikulum tersebut dikembangkan

untuk mcnjau'ab kebutuhan rnasyaralat dalam pengembangan ilmu' teknologi,

pennasalahan sosial budaya, seni, dan sebapinya
pilihan yang fundamental. studi khusus memegang peranan penting dalam

pror., p"ng"nlbungin sunlber dava malusia' sebagai calon guru profesional Melalui

rnaa L:uliah studi khusus ini mahasiswa dapat meningka&an ketrampilan dan

kecekatannya dalam berkarya dan menemukan konsep-konsep baru yang keatif dan

rnovatif.
2. Studi khusus dan Tnjuan Kurikulum.

Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan dan pengembangan

kepribadian manusia. yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, Dengan

demikian, arah dan tujuan pendidikan yang tercanturn dalarn kurikulunr harus selalu

rnengarah pada peningkatan ketiga ranah itu.
-r"ng..b*g*ketigaaspekitudiarahkanagarkehidupannranusialebihbaik.

Iebih bermikna. din lebih beradab. sehingga pada gitirannva setiap manusia lerdidik

t

t

i
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dapat mengubah dan mengembangkan kebudalaannla sesuai dengan nilai-nilai yang
dimiliki masyarakat.

Studi khusus sebagai bagian dari system kurik'ulum memiliki nilai, harus
menjadi dasar dalam menentukan tujuan kurikulum. Maksudnya adalah pandangan
hidup yang dianggp baik oleh suatu masyarakat akan tercermin dalam tujuan
pendidikan yang harus dicapai yang tercanturq dalam kurikulum.

Di Indonesia, systern nilai yang berlaku adalah pancasila. Oleh sebab itu
membangun manusia yang pancasilais merupakan tujuan dari segala aktifitas berbagai
level dan jenis pendidikan. Dengan demikian. isi kurikulum yang disusun harus
mencerminkan nilai-nitai yang terkandung dalarn pancasila. Coba kiu perhatikan tujuan
pendidikal nasional yang tercantum dalam UU No.20 tahrm 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi p€serta didik agar menjadi manusia
yang berirnan dan benaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif. mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
benanggung iawab.

Dari tujuan pendidikan nasional di atas, dapat dipahami, bahwa setidaknya
dalam implementasi kurikulum, dapat diharapkan agar terwujudnya manusia lndonesia
yzng memiliki nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila dalam pancasila yang tergambar
dari tujuan di atas.

Jadi tu.juan pendidikan nasional adalah tujuam umum yang sangat sarat dengan

muatan filosofis. Suanr bangsa tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir
yang harus dijadikan. pedoman oleh setiap usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan
penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan

rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal,
inforrnal mupun nooformal.

Jadi setiap rumusan tujuan pembelajaraq idealnya tiga ranah sebagaimana

disebutkan di muka, harus berialan secara seimbang. Terlalu menekankan pada salah

satu aspek saja, sepeni aspek kognitif saja, alau afektif saia, atau psikomotorik saja'

tidah akan membentuk manusia yang berkembang secara utuh seperti yang digambarkan
dabm tujuan pendidikan nasional. Pencapaian ketiga ranah tersebut secara seimba::g

harus menjadi acuan dan target setiap guru dalam proses pembelajaran.

3. Studi khusus dan MateriAsi Kurikulum
Bahan atau maten kurikutum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus

dipahami dalam upaya mencapai tuiuan kurikulum- Bahan atau materi kurikulum

berhubungan dengan pertanyaan filosofis tentang: apakah yang harus diajarkan dan

dipahami pesena didik'l Materi kurikulum merupakan salah sanr komponen dalam

pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus

dimiliki mahasisu'a. Isi kurkulum im nrenyangkut semua aspek baik berhubungan

dengan pengetahuan atau materi pelajaran maupun kegiatan mahasiswa. Materi

kurikulum harus bersumber pada riga hal yaitu, nrasyarakat besena budayanya, anak

didik dan ilmu pengetahuar (Wina. 2009: I l4).
Sekolah U-rfun-qsi untuk mcmpersiapkan anak didik untuk dapat hidup di

masyarakat. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan masyafiakat harus menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan isi kurikulum.
Mahasiswa merupalian salah satu sumber dari isi kurikulum karena tugas dan

fungsi pendidikan adalah untul mengernbangkan seluruh potensi yang ada pada

mahasiswa. Maka tidak heran kebutuhan peserta didik harus meniadi salah satu sumber

nuteri kurikulum
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Snrdi khusus sebagai salah satu materi hrrikulunr- dan ini merupakan salah satu
sumber terpenting dari isi kurikulum. Pilihan yang tepat bagi mahasisu,a merupakan
indikator keberhasilan mahasiswa dalam meraih suatu ketrampilan yang pada prinsipnya
agar mereka memiliki seiumlah pengelahuan, sikap dan ketrampilan yang memadai.
Oleh sebab itu *'ajar kalau ketrarnpilan dan kecekatan, sikap serta pengetahuan bemerta
perkembangannya harus menjadi sumber materi dan perumusan tujuan kurikulum.

4. Studi Khusus dan Strategi Pembelajaran
Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilak-ukan dalam rangka pencapaian

tujuan. Dengan kata lain strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaan

1'ang harus dikerjakan pendidiic dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat
diartikan se.bagai suatu perencanann yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang
didesain untuk mencapai rujuan pendidikan tertentu.
Ada beberapa istilah yang hampir memiliki makna dan keterkaitan dengan strategi,
misalny4 metode, p€ndekatan eknik dan taktik.

Metode merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun
dalam kegiatan nyata agar tuiuan yang telah disusun tercapai secara optimal.

Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses
pembelajara4 dan sifamya masih sangat umum. Misalnya pendekatan yang berpusat
pada siswa (student centred approach) dan pendekaun yang berpusat pada guru (teacher
centred approach).

Selanjutnya teknik merupakan cara yang digunakan seorang guru dalam
mengimplemehtasikan suatu metode. Dan taktik merupakan gaya seorang pendidik
dalam melakanakan suatu rcknik atau metode tertentu-

Dari pengertian-pengenian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu
strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik akan tergantung pada pendekatan
apa yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan
berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran,
pendidik dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan meiode, dan
penggunaan setiap teknik itu setiap pendidik memiliki talaik yang mungkin berbeda
antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lain.

5. Studi Khusus dan Evaluasi Kurikulum
Evaluasi sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan.

Evaluasi merupakan proses ]-ang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal.
Evaluasi digunakan untuk meniarvab penanyaan filosofis: bagaimana menentukan tolok
ukur keberhasilan suatu proses pendidikan. Margapa kurikulum perlu dievaluasi bagi
pendidik? Evaluasi dapat menentukan efektifitas kinerianya selama kegiatan
pembelajaran. Sedangkan bagi pengembang kurikulur,r, eraluasi dapat memberikan
informasi untuk perbaikan kurikulum yarg sedang berialan.

Jadi evaluasi kurikulum merupalan suatu proses mencari informasi, tentang
sejauh mana nrjuan pendidikan yang tercantum dalam krrrikulum telah tercapai, materi
yang terkandung dalam kurikulurn telah dikuasai peserta didik bagaimana strategi
pembelajran yang telah ditentukan telah optirral, dan bagaimana elaluasi itu sendiri,
apakah sudah efektifatau perlu ada perbaikan-perbaikan.
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6. Konsep Persepsi
Dalarn kajian ilmu psikotogi_dikenal istilah persepsi. Persepsi nerupakan proses

akhir dari pengamatan vang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya
stimulus oleh alat indra, kemudian ada perhafian, lalu diteruskan ke otak, dan baru
kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinan.rakan persepsi. Dengan
persepsi individr menyadari dapat rnengerti tentang lingkungan yang ada di sekitamya
maupun tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang
ada dalam diri individu yang bersangkutan. Jadi. persepsi dapat dianikan sebagai proses
diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga
individu mampu mengetahui. mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati,
baik yang ada di luar maupun di dalam diri individu.
Berikut ini pengertian persepsi dari beberapa ahli: ,

Pengertian Persepsi Menurut Bimo Walgito: Persepsi adalah proses
pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh
organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan
merupakan aktivitas yang iltegrated dalam diri individu.
Pengertian Persepsi Menurut Maramis: Persepsi ialah daya mengenal barang

kualitas atau hubunga4 dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati,
mengetahui, atau mengartikan setelah pancaindranya mendapat rangsang.
Pengenian Persepsi Menurut Desirato: Persepsi adalah pengalaman tentang
objetq peristiw4 atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan- Pesan dapat dikatakan sebagai
pemberian makna pada stimuli indrau,i (sensory stimuli).
Pengertian Persepsi Menurut Joseph A. Devito: Persepsi ialah proses menjadi
sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita. @onnelly. 1997)

Gibson -luga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses 
.pemberian 

arti
terhadap ling:kungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti
kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi
seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Walgito (1993) mengemukakan bahu'a persepsi seseorang merupakan proses
aktif yang memegarg peranaa, bukan hanya stimulus yanu rnenoenainya tetapi
juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamanny'a,
motivasi sefia sikapnya vang relevan dalam menanggapi stimulus. Indir.idu
dalam hubungann),a dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk
dapat mengartikan mngsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan
sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar. proses
pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang
cukup baik dan perhatian rnerupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalarn mengadakan pengarnatan. Persepsi dalam afii umum adalah pandangan
seseorang lerhadap sesuatu vang akan rnembuat respon bagaima.na dan dengan
apa seseorang akan bertindak. Persepsi berarti analisis rnengenai cara
mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan
kesan-kesan atau konsep yang sudah ada. dan selan-jutnya mengenali benda
tersebut
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Dari pendapat tersebut dapat disirnpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan
suatu proses penginderaan. srimulus yang direrilna oleh individu melalui alat indera
vans kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memaharni dan mengeni



7. Konsep Apresiasi
Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris aprecialion, -1'arg berasal dari kata

kerla to Apreciate; yang menuut kzrmus Oxford berarti to iudge value of; understand or
enjo1, fiilly in the ight way; dan menurut kamus webstem adalah to estimale lhe qualily
of to estimale righlb' lobe sensilevell' aware o/ Jadi secara umnm mengapresiasi adalah

mengerti serta menyadari sepenuhnya, sehingga mampu menilai secara s€mestinya.

Dalam kaitannya dengan kesenian, apresiasi berani kegiatan mengartikan dan

menyadari sepenuhnya seluk belul karya seni sena menjadi sensitif terhadap gejala

estetis dan artistik sehingga mampu menihnati dan menilai karya tersebut secam

semestinya. Dalam apresiasi, seotmg penghayat sebenamya seda,rg mencari

pengalaman estetis. Sehingga molivasi utama yang muncul dari diri penghayar seni

adalah motivasi untuk mencari p€ngalaman estetis.

Pengalaman estetis menurut Albert R. Candler adalah kepuasan konterrplatif
atau kepuasan intuitif. Sedangkan Yalob Sumardjo menielaskan pengalaman

seni adalah keterlibatan aktif dengan kesadaran yang melibatkan kecendekiaart

emosi, indera dan intuisi rnanusia dengan lingkungan (benda seni) (2000).

Dalam proses pengalaman estetis unsur perasann dan intuisi lebih menoniol

dibandingkan nalar: ihJlah sebabnya maka dalam proses tersebut penglayat seni seolah

kehilangan jati dirinya karena seluruh kehidupan perasaarmya laruI ke dalam obyek seni,

dan inilah yang disebut dengan empari. Proyeksi perasaan tersebut bersifat subyelaif dan

sekaligus obyektif. Artinl'a subvektif karena penghayat menemulian kepuasan atau

kesena:rgan dari obyek seninya dan obyektif karena prol'eksi perasaan itu berdasarkan

nilai-nilai yang melekat pada benda seni tersebul. Kualitas seni yang ada dalart karya

tersebut mengalirkan pengalaman sccara dinamis dal akllmya mendatangkan kepuasan.

Kualitas suatu karya biasanya muncul karena adanya pola yang ielas yang terialin pada

unsur/blemen seni sehingga metubentuk scbuah sm:ktur. Dalam seni rupa strukur

tersebut ada pada rasa utlttr', balancc. hormont. t1'thttl, proportton, point of interesl,

conlt'asl don discord.
Seorang apresiator dalam nrelakukan penghav-atan dan penilaian rcrhadap

sebuah kalya tidak bisa dilepaskan dari persoalan persepsi yang muncul ketika

berhadapan dengan kar,'a lersebut.
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tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses urenginterpretasikan stimulus ini
biasanya dipengaruhi pula oleh pengalamal dan proses belajar individu.

Pada dasamya persepsi muncul karena ada kesadaran terhadap lingkungan dan

melalui sebuah proses mental terjadilah interaksi antar obyek penginderaan dan makna"

sehingga dengan demikian kemunculan persepsi seseorang terhadap sebuah obyek

dipengaruhi oleh banyak faktor. Manusia mempersepsi stimulus yang diamali

berdasarkan struktur pengetahuan atau skema yang ada pada dirinya. Skema -vang
dimaksud adalah organisasi dan intelegensi pengeuhuan yang digunakan untuk
menginterpretasikan masukan yang datang- Skema setiap orang berbeda sesuai dengan

pengetahuan dan pengalaman masing masing.Jadi persepsi adalah kesadaran krta atas

dunia sekitar berdasarkan infomrasi yang datang lewat pengenderaan, atau sering juga

disebut sebagai kenyataan fakfual kelengkapan"manusia

I
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B. TUJUAN DAN M.ANFAAT PENELITIAN

2. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

.. 
Berkaitan dengan permasalahan yang telalr dikemukakan di aos, maka yang

menjadi tujuan penelitian adalah. untuk mengungkapkan fakor_faktor van!
lelqenearyhi penenruan pilihan srudi khusus mahasiswa program Studi pendid-ikai
Seni Rupa Fakutras Seni dan Desain universitas Negeri Makassir. Mahasisua program
Strirdi Pendidikan Seni Rupa .FSD L]NM Ma.kassar pada akhir sernester ria.iib
menentukan satu pilihan srudi khusus yang al<an d igarip secara khusus yang akan

lnenjadi karya yang dapat dipamerkan. pameran pada program studi pendiiikan seni
Rupa FSD UNM adalah merupakan maa kuliah \r,a.iib yang hr^. di tempuh oleh setiap
mahasiswa sebelum mengikuti ujian akhir (skripsi).

. lndi khusus bagi mahasiswa program Studi pendidikan kadang-kadang
meniadi hambatll untuk mengikuti. ujian akhr, .ada beberapa orang mahasiswa yani
menempu studi khusus ini sampai tiga bahkan simpai empat semester. pada hal mati
kuliah ini dapat saja di5elesaikan lebih cepat, yaitu hanya satu semesrcr.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa program Studi pendidikan Seni Rupa FSD
UNM Makassar pada akhir semester wajib menenrukan satu pilihan studi khusus yang
akan digarap secara khusus yang akan menjadi karya yang dapat dipamerkan. pamer;
pada program studi Pendidikan Seni Rupa FSD LINM adarah merupakan mau kuliah
yllb 1a"S harus di. tempuh oleh setiap mahasisu,a sebelum mengikuri ujian akhir
(skripsi).

Hal ini, penting diamati karena berkaitan dengan percepatan penyelesain studi
mahasiswa. Snrdi khusus memiliki karakteristik atau kekhususan, da, sangat penting
unruk dijadikan sebagai suatu hasil karya mahasiswa yang dapat menunja"g ka.ie, oa;
kua.litas mereka. Mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan
studi khusus mahasiswa Program studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Seni dan besain
Universitas Negeri Makassar sangat bermanfaat unruk melihat hal apa saja yang menjadi
kendala sehingga mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi khuius i,r den-gan tepat
waktu

Manfaat penelirian ini selain ditemukannva factor-faktor yang mempengaruhi
penentuan pilihan mahasiswa juga dapat nrenlidi u,ahana unruk mengenibanigkarl
menemukan cara, meningkatkan semanga! dan memberikan pembirnbingan yang-iebih
akual

C. METODE PENELITLA.N

- Untuk mencapai tujuan yang telah dikernukal<an pada bab pendahuluan
rnetode_ panelitaa yang terdiri atas jenis penelitin, prosedur penelitian, .ienii dan jumlah
variabel, definisi operasional variabel, model rancangan penelitian, populasi dan iampel,
teknik pengurnpulan data dan teknik analisis data akan dipaparkan sebagai berikut:

Sebelum dilal-ukarvpelaksaruan penelitian. secara operasional dibuatkan
rancangan berupa petunj uk yang akan digunakan dalar.n melakukan pengurnpulan,
penyajiaq analisis, dan penarikan kesimpulan sebagai hasil p"n"iiti*. 'Xrtau

diskemakan dapat dilihat pada benruk skema bcrikut:
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Pengunpulan data tentang
fakto r-fakto r mempengaruhi
pemilihan mata kuliah studi

khusus bagi mahasisu,a

Pcnyajian Data

Tabulasi Data
Kesimpulan

Analisis Dara

Deskipsi hasil
analis/Pembahasann

Gambar l, Skema rancangan penelitian

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA\
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari survey di kanca,lapangan melalui
questioner (angket), berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penenu:an
pilihan terhadap mata kuliah studi khusus bagi mahasisu'a Program Studi Pendidikan
Seni Rupa" maka berdasarkan angket tentang pandangan mahasis*'a Program Studi
Pendidikan Seni Rupa dari peranyaan-pertanyaan /pemyataan-pernyataan menunjukkan
kecenderungan positif, dan beberapa yang skeptik.

Pada bagian ini akan dibahas dengan nrendiskusikan hasil penelitian, konsep-
konsep yang berkaitan dengan batu mulia dan pandangan penelid sendiri.

Sebagai warga akademilq malasisu'a seyogiyanya memiliki pandangan,
persepsi lang mencerminkan pandangan dan apresiasi terhadap kepriadaan fenomena
akademik di Makilssar. Mahasiswa harus selalu memperlihatkan cara pandang,

interpretasi, sikap, dalam menghadapi fenomern itu. Mereka harus selalu
memperlihatkan cara pandang. penghargaaq serta koreksi terhadap hal 1,ang mungkin
dapar mempengaruhi seseorang .

Berdasarkan hasil survey di lapangan berkaitan dengan fenomena dan
kecenderungan mahasiswa Program Studi Pendidikan Senj Rupa sebagai warga
akademik, menunjukkan adanya kecenderungan positif terhadap kemunculan minat
dalam satu jenis seni rupa. Hal ini dapat dililut data-data 1'ang berkaitan dengan hal
tersebut

Pada tabel Ll di atas dapat dilihat.iumlah dan frekuensi responden terhadap
pemyataan bahwa; Studi Khusus bagi mahasisu.'a Program Srudi Pendidikan Seni Rupa
Sangat mendukung pengembangan ketrampilan berkarya.

Dari 30 responden sebagai sampel, 14 orang menyatakan sanqat setuiu (46.67. %1,

I I orang menyatakan seruju (36.67 %\. 3 orang ( l0 o,'o) menyatakan tidak setuju, daa 2
orang (6.6 o/o) mer.ryatakan sangat ddak setuiu.

Melihat prekuensi dan presentasi responden tersebut dengan pcmyataan; Studi
Khusus bagi mahasisu'a Program Srudi Pendidikan Seni Rupa Sangat mendukrmg
pengembangan ketrampilan berkarya.

Persentase yang positif terhadap pernyataan itu mencidikasikan bahua Studi
Klusus bagi mahasisu'a Program Studi Pendidikan Seni Rupa Sangat mendukunq
pengcmbangan kctrampilan berkarya. Begitu iuga pada tabel I. I di atas dapat dilihat



jumlah dan frekuensi responden terhadap pernyataan bahu,.a. Keperiadaan Studi Khusus
bagi mahasiswa Pro$am studi pendidikan Seru Rupa daprt'-er.,rcu penguasaan teknikberkarya.

"r, ,., ?1 ,O responden seb1eaf .ylnel, 13 orang menyarakan sangat setuju (43.33.
701 , ll orang menyatalan setuju (40 %), 3 orang (10 yo) nrenyatakan tidak seiuju dan l
orang. (6.67 %) menyamkan sangat tidak seru.iu.

._ M:liF, prekuensi dan perienrasi responden tersebut dengan pemyataan bahu,a

L<1ry,1aaaan 
Studi Khusus..bagi mahasiswa program Studi pendidikan S.rri itupa aafailremrcu penguasaan teknik berkarya, hal ini mengidikasikan keberadaan ai tenjan

masyarkat_ khtsusnya mahasisu.a, mernpunyai pengaruh positif terhadap ."r,.,*-gi
belajar mahasiswa.

.Demikian pula halnya pada tabel l. 3 di atasdapat dilihat.iumlah dan frekuensi
responden terhadap pemyataen bahwa; Dengan adanya Studi Khusus bagi ,rut u.ii*u
Program Studi Pendidikan Seni Rupa, dapat rienghamlat percepatan penl,elesaian Studi

Dari 30 rdsponden sebagai sampel, l0 ;;t ;;;;"krn ,rrgur ..*1, ti:.:i%) 9 o,r:11e-y?"!at4kan_ seruju (30%),6 orang (20 7"; -enyatat ao ridak semju dan 5orang (16.67 7o) menyaakan sangat tidak setuju. Melihat' prekuensi dan p;*;."ri
f:p,:rd.." 

tersebut dengan.pemyataan pada abei I. 3 di atas dapat dilihat jumlah &an

1:yp responden erhadap_ pem]ataan 
-bahu.a; 

Dengan adanya Studi Kiusus bagi
mahaslswa Program Sudi pendidikan Seni Rupa, dapat menghambu, p..""pu,u'o
penyelesaian Studi teruIama bagi mahasiswa program Studi pendi;ikan S*i nupa fruimerupakan indikasi positif terha$ap-_ keperiadaan Dengan adanya St,_,ai Xfrr.ul L"j
mahasiswa Program Studi pendidikan Seni Rup4 iapat menghambat percepata"n
penyelesaian Studi

. Sedangkan l. 4 di atas .juga dapat dilihat jumlah dan frekuensi responden
terhadap pemyataan bahwa; Dengan-adanya Studi Kiusus bagi mahasiswa nrog*
Studi Pendidikan Seni Rup4 dapat menemukan karakter dalam karva.

^ Dari 30 responden sebagai sampel, 7 orang menyatakan sangat setuju (23.33 %)
,-9 oranq 

^Teltyatakan 
setuju (30 y:), 8 orang (26.67 l"; -e.ryatakL tiaai setuju dan

6orang (20 %o) menyataka:r sangat tidak setuji.

^ Dari 30 responden sebagai sampel, T orang menyatakan sangat setuju (23.33 %)
, 9 orang lgnVatakan senrju (30 %), 8 orane ee .27 %i menyatakan tidak seo.riu dan 6
orang (20 9t) menyatakan sangat tidak setuju. Melihar prekuensi dan piesentasi
responden rersebut dengan pemFtaan pada tabel l. 4. Dengan adan-va Studi Klrusus
bag, mahasisu'a Program Srudi pendidikan Senr Rupa. dapar nrenenrrrkan karaker darar,
karya.

,Kenl 
ataan ini merupakan indikasi positif bahua Densan adan,,.-a Smdi Khusus

Dagl rrahasiswa Prograrn Srudi pendidikan Seni Rupa, dapat mene,rukan karakter dalam
karya.

H,al yang sangat berbeda dengan pemyataan pada tabel 5. Dengan adanl,a StudiKlusus bagi mahasiswa program Studi pendidikan Seni Rupal ,uy, ti,rg*g
menentukan pilihan.

- Dari 30 responden sebagai sarnpel. l0 orang menyatakan sangat setuiu (33.33
U."1, ! orang menyarakan semju (23.34%j, l0 orang (3 j_3-3'"/,) menl.atakan tidak serulu
dan 3 orang (10 %) menyatakan sangar tidak setuJu. Melihai prekuensi dan presentisi
responden tersebut dengan pemyataan pada tabel 1. 5. Den_sin adanya Studi Ktrusus
ba.gi ,rahasisu,a Program Studi pendidikan Seni Rupa, ,iyo U,nSrng- "r.r;rrk;qilhaq pemyataan. dari responden yang memperliha&an frek-uensi slongit ,.t6, yang
trngei. rnerupaken hal yang dapat nemberikan petuniuk bahu,a Dengair adany2 (tu6l
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Khusus bagi mahasisu,a Program Srudi Pendidikan Seni Rupa, saya bingung
menentukan pilihan.

Kenyalaan lain pada Tabel l. 6. Dengan Studi Klusus bagi mahasiswa
Program Studi Pendidikan Seni Rupa, membutuhkan biaya yang memadai, sehingga
berat bagi mahasisu'a yang kurang mampu. Dengan frekuensi yang tinggi laitui
menyatakan sangat setuju l5 (50 %) l0 orang menyatakan setuju (33.33%), 3 orang:(10
7o) menyatakan tidak setuju dan 2 orang (6.6 %) menyatakan sangat tidak setuju, ini
mengindikasikan bahwa Dengan Studi Khusus bagi mahasisu,a Program Studi
Pendidikan Seni Rup+ membutuhkan biaya yang memadai, sehingga berat bagi
mahasiswa yang kurang mampu Adapun kenyataan Tabel I .7- Saya memilih seni lukis
sebagai garapan saya karena lebih leluasa berekspressi dan berkeasi

Dari 30 responden, t2 orang (40 %) menlatakan sangat setuju, l3 orang (43.33
0/o) menyatakan setuju,4 orang (13.34 %) menyatakan tidal setuju dan I orang (3.33 %)
menyatakan sangat tidak setuiu. Melihat persentasi yang cenderung setuju dan sangat
setuju, maka hal ini mengindikasikan bahwa Saya memilih seni lukis sebagai garapan

saya karena lebih leluasa berekspressi dan berkreasi
Seperti halnya pada tabel 1.8. Saya memilih seni lukis sebagai garapan saya

karena dapat memilih teknik terteno yatrg sesuri kemampuan saya
Pada tabel 1.8 di atas frekuensi dan persentasi responden menunjukkan

kecenderungan positif terhadap pemyataan bahua; Saya memilih seni lukis sebagai
garapan saya karena seni lukis lebih trend dibandingkan dengan bidaog studi lain Dari
30 responden, 20 orang (66.67 %) menyatakan sangat setuju, l0 orang (33-33%)
menyatakan setuju dan tidak ada (0 %) menyatakan tidak setuiu dan sangat tidak serdju.
Tanggapan dan respon mahasiswa terhadap pernyataan bah*'a Saya memilih seni lukis
sebagai garapan saya karena dapat memilih teknik tenentu yang sesuai kemampuan saya

Pada tabel 1.9 juga dengan pernyataan bahwa, Saya memilih seni lukis sebagai
garapan saya karena dengan memilih seni lukis banyak teloik yang bisa diterapkan
Pada tabel 1.9 di atas frekuensi dan persentasi responden menunjukkan kecenderungan
positif terhadap pemyataan bahwa; Saya rnemilih seni lukis sebagai garapan saya
karena seni lukis lebih rend dibandingkan dengan bidang studi lain
Dari 30 respondeq l0 orang (33.33 %\ menyatakan sangat seuiu, l8 orang (60 %)
menyatakan setuju , 2 oran (6.67 %o) menyatakan tidak setuiu dan 0 To rnenyatakan
sangat tidak setuiu. Tanggapan dan sikap mahasisu,a terhadap pemyataan ini
menunjutlian adanya keinginan dan perhatian mereka terhadap Saya memilih seni lulis
sebagai garapan saya karena dengan memilih seni lukis banl'ak teknik yang bisa
diterapkan

Pemyataan yang menimbulkan tanda tanya adalah pada tabel 1.10. Sava

rnemilih seni lukis sebagai garapan sala karena dengan memilill seni lulis banyak
reknik yang bisa diterapkan.

Pemyaraan pada tabel l.l0 di 'atas fiekuensi dan persentasi responden
menur{,rkkan kecenderungan positif terhadap pernyataan ba}rwa: Sa1'a rnenrilih seni

lukis sebagai garapan saya karena dengan memilih seni lukis banyaii teknik yang bisa
diterapkan

Dari 30 responden, I0 orang (33.33 %) menyatakan sangat setuju. 15 orang
(50 %) menyatakan senrju , 3 oran ( l0 %) menyatakan tidak setuju dan 2 orang (6.67%)

menyatakan sangat tidak setuiu. Hal ini dapat dikatakan bahwa Saya memilih seni lukis
sebagai garapan saya karena dengan memilih seni lukis banyal: teknik yang bisa

diterapkan
Berbeda haln-'-a dengan pernyataan pada tabel l.ll. Sa,'"a tidak menrilih seni

panuru scbagai garapan saya karena latna prosesnya
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Pada tabel l.ll, di atas frekuensi dan persentasi responden menunjulkan
kecenderungan posirif terhadap pemyataan bahwa; Saya tidak memilih seni illusrrasi
karena membutuhkan kecakapan teknik rnembuat gambar bemtacam-macam obyek
(manusia, binahng, tumbuh-rumbuhar dan lain-lain

Dari 30 responden. l2 orang (40 %) menyatakan sangat setuju, l4 orang (46.67
oZ) menyatakan setuju, 2 orang (6.67 %\ menyarakan tidak setuju dan 2 orang 16.67ot 1

menyatakan sangat tidak serrju. Hal ini memberikan petunjuk bah$'a kecenderungan
mahasis*'a terhadap Saya tidal memilih seni patung sebagai garapan saya karena lama
prosesnya

Tanggapan yang kurang responsif dari pemyataan pada tabel l_12. penentuan
pilihan pada salah satujenis srudi khusus, karena melihat pribadi pembimbingnya

Dari 30 responden, l5 orang (50 9i,) menyatakan sangar setuiu, I I orang (36.67
%) menyatakan setuju, 4 orang (13.33 %) maryatakan tidak seruju dan 2 orang (6.67%;
menyatakan sangat tidak. setuju Hal ini mengindikasikan bahwa sikap dan perhatian
mahasiswa terhadap Penenruan pilihan pada salah saru jenis studi khusus, karena
melihat pribadi pemlimbingnya, ini dapat dimakluni bahwa mahasis*,a memiliki
kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Hal yang lebih menarik lagi adalah sikap mahasisu,a terhadap pernyataan pada tabel
I . l3 yaitu; Penentuan pilihan pada salah satu jenis studi khusus, karena sesuai bakat dan
kemampuan mahasiswa .

Dari 30 responden 5 orang (\6.61 %) menyatakan sangat setuju, 5 orang (16.67
%) menyatakan setuju, l0 orang (33.33 %) menyatakan tidak setuju dan l0 orarg
(33,33%) menyatakan sangat tidak setuju Ini menunjukan bahwa terhadap pernyaraan
tersebut mahasiswn spar"ggapi secara negati{ ini berarti pemyataan ini tidak sesuai
dengan sikapnya.

Kenyataan lain dari persepsi dan apresiasi mahasiswa terhadap pernyataan pada
tabel L14. bahwa; Penentuan pilihan pada salah satujenis sntdi khusus, karena melihat
kecenderungan penepsi dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni rupa. Dari 30
responden, 3 orarig (10 oZ) menyatakan sangat seruiu, 4 orang (13. 33%) menyatakan
setuju, 15 orang (50 %) menyatalan tidak setuju dan 8 orang (26. 67%) menyatakan
sangat tidak setuju, Hal ini menunjukkan bah*a Penentuan pilihan pada salah satu jenis
studi khusus, karena melihat kecenderulgan persepsi da.n apresiasi masyarakat terhadap
karya seni rupa Senada dengan pem)ataan pada tabel 1.15. bahu'a; Penentuan pilihan
pada salah satu jenis sDrdi khusus, karena melihat kecenderungan persepsi dan apresiasi
masyarakat terhadap karya seni n4ra. Dari 30 responden. 5 orang (16.67 %)
menyatakan sangat setujrl 15 orang (50 %) menyatakan setuju, 5 orarg 16.67 %)
menvatakan tidak setuju dan 5 orang (16. 67%) menyatakan sangat tidak setuju.
Berdasarkan llekuensi dan persentasi sikap mahasisuz terhadap peml-ataan tersebuL
menunjukkan bahu,a pilihan pada salah satu _ienis studi khusus. karena melihar
kecenderungan persepsi dan apresiasi masyaraku terhadap karya seni rupa.

E. KESIMPT]LAN DAN SARAN

Pada bagian penutup ini akan dipaparkan kesimpulan liasil penelitian dan
beberapa saran yang ditujukal kepada civitas akademika, khususnl.a ruahasisrva
Fakultas Seni dan Desain (FSD) dan lebih khusus lagi bagi mahasisu'a Pendidikan Seni
Rupa.

l. Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian (data-data)
dari lapangan /kanca, dan beberapa kajian teoretik dari beberapa referensi, maka dapatlah
ditarik kesimpulan sebagai berikut; fakor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan
studi khusus mahasiswa Program Srudi Pendidikan Seni Rupa dari beberapa indikastor,
sepen il

I. Studi Khusus bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Sangat
merdukung pengembangan kefampilan berkar-l'a. P€myataan responden
positif. Keperiadaan Studi Khusus bagi malrasisrva Program Studi Pendidikan
Seni Rupa dapat memicu penguasaan teknik berkarya. Dengan adanya Studi
Khusus bagi mahasisu'a Program Studi Pendidikan Seni Rupa, dapat
menghambat percepatan penyelesaian Sttrdi.

2. Dengan adanya Sntdi Khusus bagi mahasisu,a Program Studi Pendidikan Seni
Rupa, dapat menemukan karakter dalarn karya. Dengan adanya Studi Khusus
bagi ma}asis*a Program Studi Pendidikan Seni Rupa, mahasisu,a bingung
menentukan pilihan. Dengan Studi Khusus bagi mahasiswa Program Studi
Pendidikan Seni Rupa, membutuhkan biaya yhng memadai, sehingga berat
bagi mahasiswa yang kurang mapu Mahasiswa memilih seni lukis sebagai
garapan saya karena lebih leluasa berekspressi dan berkeasi. Mahasisx,a
memilih seni lukis sebagai garrpan saya karena dapat memilih teknik rcnentu
yang sesuai kemampuan saya. Mahasiswa memilih seni lukis sebagai garapan
saya karena seni lukis lebih trend dibandingkan dengan bidang studi lain.
Ma.hasiswa memilih seni lukis sebagai garapan karena dengan memilih seni
lukis banyak teknik yang bisa diterapkan.

3. Mahasiswa tidak memilih seni patung sebagai garapannya karena lama
prosesnya. Mahasiswa tidak memilih seni illustrasi karena men.rbutuhkan
kecakapan teknik membuat gambar bermacam-macam obyek (manusia,

binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Penentuan pitihan pada salah satu
jenis studi khusus, karena melihat pribadi pembimbingnya. Penentuan piiihan
pada salah satu jenis studi khusus, karena sesuai bakat dan kemampuan
mahasiswa. Penentuan pilihan pada salah satu jenis studi khusus, karena
melihat kecenderungan persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni
rupa.
Seluruh indikator yang ada, menunjukkan bahwa: Pemyataan l), 2). dan 3)

adalah positif, aninla faktor: mendukung pengembangan ketrampilan. mernicu
penguasaan teknik berkarya, dapat men,uhambat percepatarn penyelesaian studi.
Pemyataan 4) dan 5) adalah menunjukan keraguan/skeptik: dapat menemukan karakter.
dan bingung menentukan pilihan. Pemyataan 6), 7), 8), 9). l0). I I ) dan 12). iuga positif
aninya; (faLror nremburuhkan biaya yang memadai. lebih leluasa berekspresi dan

berkeasi, mernilih teknik tenentu sesuai kemampuan, seni lukis lebih trend
dibandingkan dengan bidang studi yang lain- seni patung lama prosesnva, ilustrasi
membutuhkan kecakapan teknik menggambar obyek, sesuai bakat dan kemampuan, dan
sesuai kecenderungan persepsi dan apresiasi masyarakat). Pemyataan 13, rnenuniulian

sikan negatif. 1,aitu faktor; keperibadian pembimbing. Artinya penenruan pilihan. faktor
kepribadian pernbimbing tidak menjadi masalah.
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2. Saran

Berkaitan dengan temuan penelirian ini, maka disarankan kepada berbagai pihak
agar:

l. Agar Studi Khusus mendukung bagi mahasiswa program Studi pendidikan Seni
RL'pa dalam pengembangan ketrampilaa berkarya, dan Keperiadaan Studi
Khusus bagi mahasiswa Program Studi pendidikan Seni Rupa dapar memicu
penguasaan teknik berkarya" dan dengan adanya Studi Khusus bagi mahasisu,a
Program Studi Pendidikan Seni Rupa, dapat menghambai percepatan
penyelesaian Studi, maka diperlukan strategi yang dapat mempercepat
penyelesaian rugas-tugas (karya akhir) mahasisu,a_

2. Dengar: adanya Studi Khusus bagi mahasiswa program Studi pendidikan Sem

!yRa, dzOat menemukan karakter dalam karya, dan dengan adanya Srudi
Khusus bagi mahasiswa Program Stud.i Pendidikan Seni Rupa, mahasiswa
bingung menentukan pilihan, serta mahasiswa program Studi pendidikan Seni
Rupa, merpbutphkan biaya yang memadai, sehingga berat bagi mahasisu.a
yang kurang mapu, maka diperlukan pertimbangan yang matang dalam
menentukan jenis pilihan mahasiswa.

3. Mahasiswa memilih seni lukis sebagai garapaffrya karena lebih leluasa
berekspressi dan berkreasi, dan mahasiswa memilih seni lukis sebagai
garapannya karena dapat memilih teknik tertentu yang sesuai kemampuanya,
serta memilih seni lukis sebagai garapannya karena seni lukis lebih trend
dibandingkan dengan bidang studi laiq maka bagi Pembina studi khusus seni
lukis perlu mengintensipkan pernbibimngan agar mahasiswa betul-berul
melahirkan karya yang berkualitas secara teknik.

4. Banyak mahasiswa tidak memilih seni patung sebagai garapannya karena lama
prosemya, demikian juga tidak memilih seni illustrasi kareria membutulkan
kecakapan teknik membuat gambar bermacam-macam obyek (manusia"
binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainJaiq begitu pula penentuan pilihan pada
salah satu jenis studi khusus, karena.melihat pribadi pembimbingnya, maka
Pembina seni patung dan seni ilustrasi menentukan obyek dan konsep yang
sederhana yang dapat digarap mahasiswa dengan menggunakan tenaga dan
aLru yang singkat.
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