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ILLUSI MULLER-LYER

• Mengenal Alat Ukur

Alat Tes Illusi Muller-Lyer Terbuat dari bahan Plat Besi di cat

dengan sistem powder coating dan di oven pada suhu 250 derajat. Illusi

muller-lyer terdiri dari satu bagian statis dan satu lagi bagian yang

bergerak. Alat Tes ini tidak mempergunakan daya listrik maupun alat

elektronik, tetapi sepenuhnya digerakkan berdasarkan manual.

Ukuran Alat :

Tinggi : 20cm

Panjang : 50 cm

Lebar : 10cm



PERCOBAAN DENGAN “ILLUSI 
MULLER-LYER”

• Introduksi :

Percobaan Illusi Muller-Lyer didasarkan pada kesalahan dalam 

pengamatan ini. Yaitu kesalahan dalam mempersepsi panjang ruas dan 

ruas garis, dimana salah satu garis dibatasi oleh anak panah yang 

mengarah ke luar.

Hal ini disebabkan karena pada garis yang dibatasi oleh anak 

panah yang mengarah ke dalam, gerakan mata “dilebihkan”, sehingga 

kita mempersepsinya lebih panjang dari pada garis yang sesungguhnya.

Sedangkan pada garis yang dibatasi oleh anak panah yang 

mengarah ke luar, gerakan mata “dibatasi”, sehingga kita 

mempersepsinya lebih pendek dari pada garis yang sesungguhnya.



• Perlakuan :

Alternatif pakaian yang dapat dipakai dalam percobaan adalah:

1. Kelelahan Mata

OP diperintahkan untuk membaca suatu cerita dengan bentuk tulisan 

yang makin lama makin kecil, dengan intensitas penerangan yang rendah. 

Gerakan mata ini berkaitan dengan kerja otot-otot mata, yang dapat menjadi lelah 

bila kita membaca secara terus menerus, apabila dengan intensitas cahaya yang 

rendah.

2. Pengarahan tentang arah garis 

OP diberitahukan tentang kemungkinan pengaruh arah anak panah (ke 

dalam dan keluar) terhadap panjang garis, yaitu ke dalam lebih panjang dan ke 

luar lebih pendek. 

Lanjutan......



• Tujuan :

Ingin mengetahui apakah :

1. Kelelahan mata , atau 

2. Pengaruh tentang arah garis 

Dapat memperbesar atau memperkecil kesalahan dalam 

pengamatan.

• Alat Tes:

1. Optical Illusion Tester

2. Muller-Lyer Illusion 

Lanjutan......



ILLUSI POGGENDORF

Suatu pengaruh yang diberikan pada percobaan dalam
mempersepsikan huruf gestalt yang disusun berdasarkan prinsip factor of
gestalt.

Verbeek, mengatakan dalam mempersepsi bentuk ada suatu konsep
yang sangat terkenal yaitu gestalt yang menyatakan bahwa suatu totalitas
dimana dapat dibedakan bagian-bagian.

Faktor-faktor Gestalt yang utama seluruhnya ada 7 buah, salah
satunya adalah “ Factor of closure” yang menyatakan bahwa suatu lapangan
yang berisi bagian-bagian figure yang tidak bersambungan (terpotong-potong)
biasanya diorganisasikan sebagai sejumlah figure yang berdekatan atau
bersambungan atau suatu figure yang utuhdalam mempersepsikan objek yang
berbentuk geometris dapat terjadi ilusi, yang biasanya disebut sebagai ilusi
geometris. Salah satu jenis ilusi geometris adalah ilusi paggendorf, yang
mempunyai bentuk bidang segi empat yang diberi satu garus lurus dibawahnya.



Mengenal Alat Ukur

Ilusi poggendorf tterdiri dari 2 bagian

1) Bagian standar terbuat besi dicat dengan sistem powder coating
(oven 250C)

Tinggi 30 cm

Panjang 30 cm

Lebar 4 cm

2) Bagian kartu terbuat dari kertas Scoth Light dan di laminating

Tinggi 20 cm

Lebar 27 cm

Lanjutan......



PERCOBAAN DENGAN “ILLUSI 
POGGENDORF”

Keterangan: OP tidak boleh mengetahui atau membaca percobaan terlebih
dahulu.

Introduksi: 

Verbeek, mengatakan dalam mempersepsi bentuk ada suatu konsep yang
sangat terkenal yaitu gestalt yang menyatakan bahwa suatu totalitas dimana
dapat dibedakan bagian-bagian.

Faktor-faktor Gestalt yang utama seluruhnya ada 7 buah, salah satunya adalah
“ Factor of closure” yang menyatakan bahwa suatu lapangan yang berisi
bagian-bagian figure yang tidak bersambungan (terpotong-potong) biasanya
diorganisasikan sebagai sejumlah figure yang berdekatan atau bersambungan
atau suatu figure yang utuh

Jika prinsip ini diterapkan pada suatu bentuk huruf biasanya disebut sebagai
huruf Gestalt. Huruf Gestalt ini dalam penyajiannya akan disusun sebagai
suatu bentuk yang bersifat geometris. 



Dalam mempersepsi objek yang berbentuk geometris dapat

terjadi ilusi yang biasanya disebut sebagai ilusi geometris. Salah

satu jenis ilusi geometris adalah illusi poggendorf yang mempunyai

bentuk bbidang segii 4 yang diberi satu garis lurus dibawahnya.

Dalam percobaan illusi poggendorf ini akan dilihat

bagaimana pengaruh pemberian ilusi poggendorf dala persepsi

seseorang terhadap huruf gestalt jika ilusi poggendorf diletakkan

diatas huruf gestalt tersebut. Apakah orang tersebut masih dapat

memanakan huruf yang sebenarnya, atau apakah ia akan terpengaruh

oleh ilusi poggendorf sehingga ia akan memberikan pemaknaan

yang berbeda dengan huruf yang sebenarnya.

Lanjutan......



Perlakuan:

Perlakuan yang diberikan dalam percobaan ini adalah dengan

meletakkan suatu bentuk illusi poggendorf pada gambar uruf yang

telah disusun berdasarkan prinsip factor of closure tersebut.

Gambar huruf itu akan disusun diatas beberapa buah kartu

➢ 4 buah kartu disusun berdasarkan prinsip factor of closure saja

(tanpa illusi poggendorf) dan mempunyai huruf yang berbeda-

beda. Ini disebut kartu-kartu kelompok I.

➢4 buah kartu lainnya akan disusun berdasarkan prinsip factor of

closure dan illusi poggendorf dan mempunyai huruf yang

berbeda-beda pula. Ini disebut kartu-kartu kelompok II. Huruf-

huruf yang ada pada kartu kelompok I dan II tidak ada yang

sama.

Lanjutan......



Tujuan:

Ingin melihat apakaah ada pengaruh pemberian illusi poggendorf dalam

persepsi huruf Gestalt.

Alat tes : Tes Persepsi Huruf Gestalt

Subjek :

1) Berpenglihatan normal

2) Bila berkacamata, harus mempunyai ketebalan yang sana

(minus/plus)

3) Usia sama

Prosedur:

1) Pendekatan : Metoda Eksperimental

2) Desain Percobaan : One Group Design

3) Jalannya percobaan : Tes dilakukan secara individual. OP duduk

dihadapan alat tes dengan jarak 1 m.

Lanjutan......



STEADINESS TESTER

Petunjuk penggunaan alat ukur “STEADINESS TESTER” berisi

penjelasan rinci mengenai alat ukur, prosedur penggunaan, prosedur

pengetesan , dan cara melakukan penghitungan dan evaluasi.

STEADINESS TESTER digunakan untuk mengukur kooridnasi

visul motorik, pengukuran dengan menggunakan STEADINESS TESTER

menghasilkan data mengenai koorinasi visual motorik realitif individu

dengan atau tanpa gangguan (buzzer)

Stimulus yang disajikan dapat dianologikan dengan stimulus

rutin yang dihadapin subjek dalam bidang kerjanya. Gangguan-Gangguan

yang dihadirkan dalam pengetesan dimaksdukan sebagai gangguan-

gangguan yang mungkin muncul selama menghadapin stimulus rutin.



I. Mengenal  Alat Ukur

Steadiness Tester terdiri dari 3 unit

1 unit boks panel

1 buah tongkat penghubung 

2 buah tang ring

Spesifikasi : 

Bahan : Alumunium

cat : Sistem powder coacting ( Oven 250’ C_)

Bahan panel 

Panjang : 50cm

Lebar    : 20 cm

Tinggi depan : 5 cm 

Teganggan : ac 220 volt

panjang tongkat : 35cm

Besar lubang tiang ring : 10mm dan 7,5 mm

Lanjutan......



II.Prosedur Menggunakan Alat 

A. Persiapan 

1.  Mempersiapkan ruang yang akan dipakai

2. Alat Steadiness Tester diletakan diatas sebuah meja yang datar dan tidak 
goyang dengan sebuah kursi untuk subjek

B/ Cara Menjalankan Alat  Ukur 

Alat ukur ini memerlukan aliran listrik dengan teganggan 220 volt 

1. siapkan alat ukur beserta kelengkapan , dan pastikan bahwa semuanya lengkap

2. masukan steker kabel AC ke stop kontak 3.  Counter adalah untuk 
menghitungkan banyakanya kesalahan

4. Timer adalah lama waktu yang digunakan subjek untuk sampai pada ujung tombol.

5. Persiapan kelengkapan lainnya yang akan digunakan untuk pengetesan (tiang ring)

6. Sebelum dimulai penghitungan posisi ujung tongkat harus dapat tiang ring dan 
lampu pada panel stop sudah menyala. Tugas subjek adalah memasukan tongkat 
tersebut sampai menekan timbol stop pada panel lalu ditarik lagi hingga lampu 
panel padam. 

7. Setiap kali tongkat mengena pinggir lubang ring maka akan tercatat pada panel

Lanjutan......



III.Prosedur Pengetesan

1.  Tes ini merupakan tes individual. Oleh karena itu, hanya 

diperbolehkan satu subjek berada didalm ruang tes pada setiap 

kali pengetesan. Subjek lainnya diminta menunggu diruang 

lain yang terpisah

2.  Setelah ruang tes alat ukur siap digunakan subjek 

dipersilahkan masuk ke dalam ruangan.

3.  Subjek duduk di kursi yang telah disediakan dan tangan 

sejajar dengan lubang ring. Tester duduk disamping alat ukur 

dan memberikan intruksi kepada subjek mengenai jalannya 

pemerikasaan setelah memperkenalkan diri. Intruksi yang 

diiberikan lihat petunjuk percobaan

Lanjutan......



PERCOBAAN DENGAN “ STEADINESS 

TESTER “ 

Introduksi :

tingkah laku individu dalam memberikan respon terhadap suatu

rangsangan merupakan hasil koordinasi berbagai fungsi yang ada di dalam tubuh.

ada respon-respon yang memerlukan kemampuan koordinasi visual mototrik,

seperti misalnya koordinasi antara mata dan tangan. syaraf dan oxon-oxon menuju

ke pusat penglihatan di otak, yaitu area Broadman 17.

Di area ini rangsan belum ditafsirkan. Dari area Broadman 17, rangsang

diteruskan ke area 18 dan 19 untuk diberi penafsiran. Untuk rangsang-rangsan yang

memerlukan respon motorik maka proses perjalanan rangsang tersebut dilanjutkan

ke area broadman 4, yaitu pusat motorik di otak..



Dari area inilah otot diperintah untuk melakukan kontraksi otot. Kontraksi

otot yang terjadi berhubungan dengan indra kinestetik, yaitu yang berhubungan dengan

pengindraan otot, urat dan persendian

Dalam melakukan aktivitas visual motorik banyak faktor lain yang dapat

mempengaruhi, baik faktor-faktor individual maupun faktor-faktor diluar diri indivdu.

Faktor dalm diri individu yang dapat mempengaruhi aktivitas visual motorik

diantaranya adalah : usia, kondisi motorik, emosi dan motivasi. Adapun faktor-faktor

diluar individu yang mungkin mempengaruhi antara lain : suara, cahaya.

Suara merupakan stimulus luar yang dapat mempengaruhi aktivitas visual

motorik kearah peningkatan atau penurunan aktivitas tersebut. Suara tersebut dapat

berupa musik ataupun suara-suara yang tidak tentu nadanya.

Lanjutan......



Perlakuan :

Alternatif perlakuan yang dapat dipakai dalam percobaan ini adalah :

1. Pemberian suara bising (buzzer )

2. Penggunaan tangan kiri ( untuk yang tidak kidal )

3. Ring yang semakin mengecil

(1) Pemberian suara bising, setelah OP untuk beberapa trial memberikan respon koordinasi

visual motorik melalui alat steadiness tester dalam situasi yang tenang, maka pada beberapa

trial berikutnya OP diberi stimulus lain berupa buzzer pada saat memberikan responnya.

(2) Beberapa trial pertama OP menggunakan tangan kanannya dan untuk trial-trial selanjutnya

OP diminta menggunakan tangan kiri.

(3) Tiga ukuran ring dicobakan kepada OP dan untuk masing-masing ring dilakukan beberapa

trial.

Lanjutan......



TUJUAN :

Ingin mengetahui apakah :

1. Pemberian suara buzzer

2. Penggunaan tangan kiri

3. Ring yang semakin mengecil memperngaruhi koordinasi visual motorik dalam

steadiness test.

Alat tes : steadiness tester

Lanjutan......



Subjek: : -tidak cacat fisik

- tidak kidal

- usia sama

- jenis kelamin sama

- tingkat pendidikan sama

Prosedur : - pendekatan : Metode Eksperimental

- disain percobaan : one group design

- jalannya percobaan : tes dilakukan secara individual OP berdiri

dihadapan alat tes

Lanjutan......



DEPTH PERCEPTION BOX

Petunjuk penggunaan alat ukur "Depth Perception Box" berisikan

penjelasan rinci mengenai alat ukur, prosedur penggunaan, prosedur

pengetesan, dan cara melakukan penghitungan dan evaluasi. Depth Perception

Box digunakan untuk mengukur persepsi kedalaman, yaitu jarak relatif suatu '

benda terhadap subjek atau pengamat. Pengukuran dengan menggunakan

Depth Perception Box, menghasilkan data mengenai persepsi jarak relatif

individu dengan objek yang diamatinya dengan atau tanpa gangguan. Stimulus

yang disajikan dapat dianaiogikan dengan stimulus rutin yang dihadapi subjek

dalam bidang kerjanya. Gangguan-gangguan yang dihadirkan dalam

pengetesan dimaksudkan sebagai gangguan-gangguan yang mungkin muncul

selama menghadapi stimulus rutin.



• Mengenai Alat Ukur

Depth Perception Box terdiri dari 1 buah kotak yang

memiliki berbagai kelengkapan. Bagian atas dari kotak dapat

dibuka dan ditutup. Di bagian dalam kotak terdapat 2 buah batang

tongkat berwarna atau kotak lampu led, satu diantaranya dapat

ditarik maju atau mundur dengan menggunakan tali yang terjulur

ke luar. Di bagian sisi kanan luar kotak terdapat skala pengukuran

dalam mili meter yang menunjukkan jarak antara kedua batang

yang terdapat di dalam kotak.

Lanjutan......



• Prosedur Menggunakan Alat:

1. Persiapan

2. Mempersiapkan ruangan yang akan dipakai. Usahakan agar ruangan

tidak retampau terang agar lampu pada alat ukur dapat terlithat jelas.

3. Kotak diletakkan di atas sebuah meja, dengan sebuah kursi untuk

pengamat. Jarak kursi dari kotak lebih kurang sama dengan panjang tali.

4. Alat ukur diletakkan di atas meja dengan bagian depan (sisi yang

memiliki "jendela") menghadap kepada pengamat. Tester berada di

samping alat ukur, sehingga tester dapat mengoperasikan alat sekaligus

dapat mencatat hasil pengukuran dar skala yang berada di sisi samping

kotak.

Lanjutan......



• Cara Menjalankan Alat Ukur

Alat ukur ini memerlukan aliran listrik dengan tegangan 220 volt,

apabila akan menggunakan lampu.

1. Siapkan alat ukur beserta kelengkapannya, dan pastikan bahwa

semuanya lengkap.

2. Masukkan steker kabe! AC ke stop kontak.

3. Persiapkan kelengkapan lainnya yang akan digunakan untuk

pengetesan (batang berwarna dan/atau lampu led).

4. Posisi batang yang dapat digerakkan dapat berada di sisi kotak paling

depan ataupun paling belakang. Tugas subjek adalah menarik tali

sehingga kedua batang diamati berada pada posisi sejajar.

Lanjutan......



5.Setelah posisi kedua batang di dalam kotak dianggap sejajar dan tester

telah mencatat ukuran pada skala pengukuran, posisi batang yang

bergerak dikembalikan ke sisi kotak paling depan ataupun belakang.

6.Bila akan menggunakan perlakuan cahaya, nyalakan lampu di dalam

kotak dengan menekan tombol di bagian belakang luar kotak

7. Bila akan menggunakan batang berlampu (lampu led), maka nyalakan

lampu dengan mengubah posisi saklar di bagian belakang batang lampu

tersebut.

8.Pastikan bahwa kelengkapan prosedur persiapan alat ukur sudah terjalin

dengan baik

9. Prosedur pengetesan dapat dimulai.

Lanjutan......



III. Prosedur Pengetesan

• A. Persiapan dan Intruksi

1) Tes ini merupakan tes individual. Oleh karena itu, hanya

diperbolehkan satu subjek berada di dalam ruang tes pada setiap

kali pengetesan. Subjek lainnya diminta menunggu di ruang lain

yang terpisah.

2) Setelah ruang tes dan alat ukur siap digunakan, subjek dipersilakan

masuk ke dalam ruangan (terang untuk penggunaan batang dan

temaram untuk penggunaan lampu). Subjek duduk dikursi yang

telah disediakan dan mata sejajar dengan jendela pada alat ukur.

Tester berdiri disamping alat ukur dan memberikan instruksi

kepada subjek mengenai jalannya pemeriksaan setelah

memperkenalkan diri. Instruksi yang diberikan:



PERCOBAAN DENGAN "DEPTH 

PERCEPTION BOX"

• Introduksi:

Mata merupakan salah satu indra yang sangat penting, karena dengan mata maka

manusia dapat melihat objek-objek, peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam

dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna.

Mata mampu mengamati dunia 3 demensi, yaitu mengamati atas-bawah, kiri-kanan,

dan jarak atau kedalaman.

Mengamati jarak artinya mengamati objek sebagai sesuatu yang

mempunyai jarak terhadap pengamat.

Kemampuan mengamati jarak juga tergantung pada faktor-faktor di luar

diri pengamat, selain dari faktor-faktor di dalam diri pengamat. Faktor di luar diri

pengamat misalnya cahaya yang menyinari objek yang diamati.Di dalamlingkungan

gelap atau malam hari, pengamatan memerlukan penerangan yang cukup, agar

dapat mengamati dengan baik. Cahaya yang kurang menyebabkan individu kurang

dapat mengamati dengan tepat, sedangkan cahaya yang berlebihan dan mengarah

ke mata juga dapat membuat pengamatan menjadi salah.



Selain itu pengamatan juga dapat salah bila dalam proses mengamati itu

terdapat "distructior'", misalnya adanya cahaya/sinar lain yang berada didekat

objek pengamatan, dalam keadaan gelap. Dalam penelitian ini yang dilihat adalah

pengaruh pemberian "distructior" berupa cahaya dengan intensitas yang sama

dengan stimulus terhadap kemampuan ketepatan pengamatan jarak pada keadaan

gelap, dengan stimulus berupa 2 buah lampu led yang menyala yang harus diatur

letaknya, sehingga mempunyai jarak yang sama dari organisme yang mengamati.

Perlakuan:

Pemberian "distruction" berupa cahaya lampu pijar yang diletakkan di 

depan stimulus.

Lanjutan......



• Tujuan:
Untuk mengetahui apakah pemberian"distruction" mempengaruhi
kemampuan ketepatan pengamatan jarak 2 buah lampu led dalam
keadaan gelap.

• Alat Tes: “DEPTH PERCEPTION BOX”

• Subjek:

✓ Berpenglihatan normal

✓ Bila berkaca mata, harus mempunyai ketebalan yang sama
(minus/plus)

✓ Usia yang sama

Lanjutan......



REACTION TIME TESTER

Reaction Time Tester digunakan untuk mengukur

kecepatan waktu reaksi, yaitu interval waktu yang dibutuhkan

untuk munculnyasuatu reaksi atau respon akibat disajikannya

suatu stimulus. Melalui reaction time tester ini dapat diukur

reaksi terhadap stimulus tunggal dengan atau tanpa gangguan

Stimulus tunggal dianalogkan dengan stimulus rutin yang

dihadapi subjek dalam bidang kerjanya,sedangkan gangguan –

gangguan diamksudkan dengan stimulus lain yang

dimungkinkan muncul selama menghadapi stimulus rutin



MENGENAL ALAT UKUR

Reaction time tester terdiri

dari :

• Bagian panel

• Bagian kotak kontrol

Spesifikasi :

• Bagian panel :

Bahan : alumunium

Panjang : 50 cm

Tebal : 6 cm 

Tinggi : 50 cm

• Bagian kotak kontrol

Bahan : alumunium

Panjang : 12 cm

Tebal : 16 cm

Tinggi : 2,5 cm



• Pengecatan :

Sistem pengecatan memakai sistem powder coating (oven 

250”C) .

• Prosedur penggunaan alat ukur :

1.Mempersiapkan ruangan yang diapakai.

2.Siapkan sebuah meja dan masing-masing sebuah kursi untuk

tester .

3.Letakkan ala ukur diatas meja dengan bagian menghadap

kepada subjek. 

Lanjutan......



PERLAKUAN : 

Pemberian “suara” dan “cahaya lampu” (stroboscopic). 

Tujuan : 

Untuk mengetahui apakah pemberian “suara” dan “cahaya

lampu” (stroboscopic) mempengaruhi waktu reaksi seseorang

dalam menghadapi suatu tugas tertentu. 

Alat tes : “Reaction Time Tester” 

Lanjutan......



• Subjek :

1.Jenis kelamin

2.Usia sama

3.Tidak buta warna

4.Pendengaran normal

5.Tidak cacat jasmani

Prosedur : 

1.Pendekatan: Metode eksperimental

2.Desain percobaan : methode of difference atau two group design 

3.Jalannya percobaan : tes dilakukan secara individu dan OP duduk
dihadapan alat tes

Lanjutan......
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