
EVALUASI PROGRAM PERKULIAHAN
KONSTRUKSI POLA BUSANA DI JURUSAN PTBB FT UNY

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Peningkatan mutu pendidikan, telah menggariskan kebijakan mengenai pemerataan

kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatitif,

melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan

sebagai  pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang

pendidikan, dimana termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan di

perguruan tinggi. Salah satunya adalah program studi Pendidikan Teknik Busana jurusan

Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik-Universitas Negeri Yogyakarta. Mutu

pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu mahasiswa, pengelola (Dekan, Kajur,

Kaprodi), dosen, karyawan, laboran/teknisi, lingkungan (orangtua, masyarakat, kampus),

kualitas perkuliahan, kurikulum dan sebagainya. Hal tersebut senada dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Djemari Mardapi (2003: 8)bahwa:

C. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas
pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Keduanya saling terkait, sistem
pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya
sistem penilaian yang baik akan mendorong guru untuk menentukanstrategi mengajar
yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebihbaik.

D.

Berdasarkan pendapat tersebut salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan

pendidikan adalah proses perkuliahan yang dilakukan. Dalam proses tersebut faktor

efektivitas perkuliahan, faktor evaluasi baik terhadap proses maupun hasil perkuliahan juga

perlu mendapat perhatian. Evaluasi dapat mendorong mahasiswa untuk lebih giat belajarsecara

terus menerus, dan juga mendorong dosen untuk lebih meningkatkan kualitas proses

pekuliahan serta mendorong lembaga untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas

manajemennya. Program perkuliahan yang telah dibuat dan memiliki kelemahan, supaya tidak

terjadi lagi pada program perkuliahan berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi program

perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah Konstruksi Pola Busana.

Harsimi (1999, 290) mengemukakan bahwa "Evaluasi program adalah suatu rangkaian

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program". Dengan demikian

ada beberapa pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya adalah rencana dan kegiatan

yang direncanakan dengan seksama. Sehingga melakukan evaluasi program merupakan kegiatan



yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang

direncanakan. Pendapat senada dikemukakan oleh Ansyar (1989, 134) bahwa ".evaluasi

mempunyai satu tujuan utama yatu untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program" Dosen

merupakan  sosok yang paling penting statusnya dalam kegiatan perkuliahan,  karena dosen

memegang tugas untuk mengatur dan mengemudikan kegiatan perkuliahan. Untuk membuat

proses perkuliahan lebih efektif dan efisien maka tugas dosen adalah menciptakan suasana

perkuliahan yang kondusif.

Titik awal kegiatan evaluasi program perkuliahan adalah keingintahuan dosen pengampu

(penyusun program) mata kuliah Konstruksi Pola Busana, yang terdiri beberapa dosen, mengajar

pada kelas berbeda dengan ciri mahasiswa yang berbeda pula. Evaluasi program ini untuk

mengetahui apakah tujuan perkuliahan sudah tercapai atau belum, apabila  sudah tercapai

bagaimana kualitas pencapaian kegiatan tersebut, apabila belum tercapai bagian manakah yang

belum tercapai, penyebabnya apa, dan apakah ada  faktor lain yang mempengaruhi

ketidakberhasilan program perkuliahan tersebut. Adapun untuk menentukan seberapa jauh target

program sudah tercapai, yang dijadikan tolok ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan.

Pada pelaksanaan perkuliahan dosen bertanggung jawab kepada semua mahasiswa yang

berasal dari berbagai latar belakang pendidikan menengah, maka  harus responsif terhadap

kebutuhan dan kemampuan mereka atau mampu menggunakan perkuliahan  dan strategi

pengelolaan kelas yang efektif dan disesuaikan menurut kebutuhan individu. Oleh karena itu

untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi mahasiswa diperlukan

pengetahuan mendalam tentang dari mana asal hambatan dan bagaimana serta kapan hambatan

ini muncul. Sehingga perlu bagi dosen untuk memahami latar belakang sosial ekonomi dan

keluarga mahasiswa agar dapat memahami faktor non akademis yang mempengaruhi

pembelajaran mereka.

Dosen  perlu secara kritis memahami terhadap apa yang terjadi di dalam perkuliahan

karena perilaku mahasiswa seringkali merupakan reaksi dari faktor-faktor di dalam perkuliahan,

sehingga dosen juga perlu memahami tentang lingkungan belajar yang telah mereka ciptakan dan

apakah lingkungan ini melibatkan semua  mahasiswa secara aktif dan bermakna, yang dapat

membantu kelancaran belajar.

Untuk mengetahui prestasi dan masalah perilaku mahasiswa, dosen perlu

memahami apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarnya, apa yang dikatakan dan



dilakukan di perkuliahan untuk membangun pemahaman di antara mahasiswa, serta

bagaimana memperkenalkan topik-topik baru, menghubungkan pengetahuan baru dengan

apa yang telah diketahui mahasiswa.

Konstruksi Pola Busana merupakan matakuliah yang membahas tentang konstruksi pola

dasar sesuai dengan sistem pola, konstruksi pola bagian – bagian busana, mengubah dan pecah

pola dasar sesuai dengan desain, merancang bahan dan harga sesuai dengan desain untuk

berbagai bentuk busana. (Silabus Konstruksi Pola Busana). Matakuliah tersebut diselenggarakan

pada semester pertama dalam bentuk praktik dengan bobot 2 SKS, dan mendasari berbagai

matakuliah selanjutnya yang berkaitan dengan busana. Mahasiswa peserta kuliah terdiri dari

beberapa kelas yaitu Pendidikan Teknik Busana Reguler dan Non Reguler, serta D3 Teknik

Busana, yang sebagian besar mahasiswa berasal dari SMA dan masih awam sekali terhadap

konstruksi pola busana.

Pelaksanaan kuliah pada klas besar (40 – 50 mahasiswa) dengan dua orang dosen, yang

dalam kenyataannya dosen mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi perkuliahan,

meskipun sudah berusaha menggunakan berbagai strategi dan media pembelajaran. Begitu pula

hasil pembelajaran dirasa masih kurang memuaskan karena banyak mahasiswa yang belum

kompeten. Sehubungan dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan evaluasi program

perkuliahan matakuliah tersebut.

Mengevaluasi keberhasilan program perkuliahan tidak cukup hanya berdasarkan pada

penilaian hasil belajar mahasiswa, namun perlu dilakukan evaluasi program perkuliahan

yang meliputi: penetapan tujuan operasional program, kriteria pengukuran yang telah

dicapai, membandingkan kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun

penafsiran secara rasional.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka diajukan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah hasil belajar mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Busana

dan Teknik Busana dalam menempuh program perkuliahan teknik draping?

2. Kesulitan apa sajakah yang dialami mahasiswa dalam menempuh matakuluah

Konstruksi Pola Busana?.



3. Apakah bentuk/model  pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan tujuan

perkuliahan?

C.  Tujuan Penelitian

Evaluasi program perkuliahan Konstruksi Pola Busana bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mendalam mengenai hasil perkuliahan Konstruksi Pola

Busana.

2. Memperoleh informasi tentang kesulitan belajar mahasiswa dalam menempuh

matakuliah Konstruksi Pola Busana.

3. Meningkatkan kualitas perkuliahan Konstruksi Pola Busana, termasuk komponen-

komponennya.

4. Memperbaiki program perkuliahan Konstruksi Pola Busana.

D.  Manfaat Penelitian

Evaluasi program perkuliahan Konstruksi Pola Busana memberi manfaat

1. Bagi dosen dapat mendeteksi mahasiswa yang telah dan belum menguasai tujuan

perkuliahan, ketepatan materi yang diajarkan, ketepatan strategi dan metode yang

digunakan.

2. Bagi lembaga/program studi, hasil evaluasi program perkuliahan dapat digunakan

sebagai masukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkuliahan, serta

untuk meningkatkan kualitas program studi.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Evaluasi Program

Evaluasi ada berbagai jenis yang dikenal dalam bidang pengetahuan, dimana salah

satunya adalah evaluasi program yang banyak digunakan dalam kajian kependidikan. Evaluasi

program mengalami perkembangan yang sangat berarti, sejak Ralph Tyler, Scriven, John B.

Owen, Lee Cronbach, Daniel Stufflebeam, Marvin Alkin, Malcolm Provus, R. Brinkerhoff dan

lainnya (Soenarto Sapoetro, 1995). Banyaknya kajian evaluasi program membawa implikasi

semakin banyaknya model evaluasi, yang berbeda cara dan penyajiannya, namun apabila

ditelusuri semua model bermuara kepada satu tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi

dalam kerangka keputusan bagi pengambil kebijakan. Sedangkan pada bidang pendidikan

evaluasi dapat dikelompokkan kedalam tiga cakupan yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi



program, dan evaluasi sistem, yang dapat dilakukan untuk peserta didik, lembaga, dan program

pendidikan baik formal ataupun nonformal. (Sukardi, 2008).

Definisi evaluasi ada berbagai pendapat, diantaranya yang dikemukan, (Kufman and

Thomas, 1980:4) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal

senada dikemukakan oleh (Djaali, Mulyono dan Ramly, 2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat

diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang

dievaluasi. Sedangkan (Sanders, 1994:3) sebagai ketua The Joint Committee on Standars for

Educational Evaluation mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistimatis

tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

Pengertian evaluasi program berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang

bervariatif yang dikemukakan oleh para pakar evaluasi. Stufflebeam (1986) mengemukakan

bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk

mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi program

yang dikemukakan Joint Commite dalam (Brinkerhof,1986:xv) adalah aktivitas investigasi yang

sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu obyek. Pendapat lain dari

Suharsimi (1999, 290) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan program. Hal ini

mengandung beberapa pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya adalah rencana dan

kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Dengan demikian melakukan evaluasi program

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan

kegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka evaluasi program merupakan

suatu proses, yang secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara

implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang

seharusnya dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada konteks pelaksanan

program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai

adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dapat

digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program

untuk suatu “judgement” apakah program diteruskan, ditunda, diperbaiki, dikembangkan,

ditingkatkan, diterima, atau ditolak. Adapun untuk program  perkuliahan mestinya  tetap

diteruskan dengan perbaikan pada bagian-bagian yang kurang, dikembangkan dan ditingkatkan.



Evaluasi program pembelajaran / perkuliahan merupakan pendekatan formal yang

digunakan untuk menilai program pembelajaran, sehingga dapat dilakukan oleh dosen secara

berkelanjutan yang hasilnya langsung dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi

tersebut bertujuan menemukan kekuatan dan kelemahan berbagai komponen pembelajaran. Hasil

yang diperoleh segera dapat ditindak lanjuti sehingga kelemahan pembelajaran dapat diperbaiki

dan kekuatan dapat dipertahankan. Adapun keuntungan yang diperoleh dengan dilakukanya

evaluasi program perkuliahan antara lain:

1. Dosen dan program studi mengetahui kualitas program perkuliahan yang telah

diselenggarakan.

2. Terbentuknya budaya untuk melakukan perbaikan secara sistematis  karena

tersedianya informasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan.

3. Dosen tertantang untuk mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan,

4. Para mahasiswa akan belajar secara aktif karena adanya upaya perbaikan secara

sistematis yang dilakukan.

Model evaluasi program ada berbagai macam, dimana pada dasarnya semua metode

dapat diterapkan dalam setiap kegiatan evaluasi program, meskipun ada perbedaan. Perbedaan

terletak pada titik fokus permasalahan, konteks dari permasalahan yang akan dievaluasi, jenis

keputusan yang akan diambil, dan tahapan program yang akan dievaluasi. Dengan demikian

dapat dkatakan tidak ada model evaluasi yang terbaik, yang sesuai untuk semua situasi, untuk

berbagai tujuan yang ingin dicapai, dan untuk semua tingkatan. Beberapa model evaluasi

program yang dapat digunakan dapat dikelompokkan seperti dikemukakan  Isaac & Michael

(Soenarto, 1995) yaitu:

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. Evaluasi dalam bidang

pendidikan, memfokuskan diri pada assessmen terhadap perkembangan belajar

mahasiswa dan efektifitas pengembangan pembelajaran.

2. Decision Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam, D.L. (CIPP).

Evaluasi menitikberatkan pada penilaian program dan penyajian informasi untuk

pembuatan keputusan.

3. Transactional Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake, R.E. Evaluasi program

memfokuskan pada proses suatu program (aktifitas organisasi) dan penilaian terhadap

pelaku program.



4. Goal-Free Evaluation, dikembangkan oleh Scrifen, M. Evaluasi akan mengukur dan

menilai pengaruh program berdasarkan standar menurut kerangka kerja yang telah

ditentukan (secara eksternal).

5. Evaluation Research Model, dikembangkan oleh Campbell, D.; Cooley, W.W. &

Lohnes, P.R. Evaluasi memfokuskan pada pengaruh pendidikan dan peningkatan

strategi pembelajaran.

6. Adversary Evaluation, dikembangkan oleh Levine, M.; Owens, T. R. Evaluasi akan

menyajikan informasi untuk menyelesaikan masalah (yang terbaik) dari dua atau

lebih alternative interpertasi terhadap nilai yang dipandang dari dua program dengan

akses data yang sama.

Salah satu model yang akan digunakan CIPP yang melihat kepada empat dimensi yaitu

dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi Produk, yang memiliki keunikan

yaitu pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan  yang menyangkut

perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu

format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan,

proses, dan produk.

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan,

kebutuhan yang tidak terpenuhi, dimulai dengan melakukan analisis konseptual dalam

mengidentifikasikan dan merumuskan domain yang akan dinilai, kemudian diikuti dengan

analisis empiris tentang aspek-aspek yang dinilai: melalui survey, tes dan sebagainya..

Evaluasi masukan merupakan pertimbangan tentang sumber dan strategi yang diperlukan

untuk mencapai tujuan umum dan khusus. Informasi-informasi yang terkumpul selama tahap

penilaian dapat digunakan sebagai pengalamam keputusan untuk menentukan sumber dan

strategi didalam keterbatasan dan hambatan yang ada, sehingga ada alternatif lain yang dapat

digunakan untuk mencapai tujuan program.

Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan (dirancang) dan

diterapkan didalam praktek, dengan tujuan membantu penanggung jawab untuk memantau atau

monitor agar lebih mudah mengetahui kelemahan-kelemahan program dari berbagai aspek, yang

selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan/remedi.

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukkan “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam

program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan”



(when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan kepada seberapa

jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

Evaluasi produk atau hasil merupakan penilaian yang dilakukan oleh dosen dalam

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tujuan tersebut

dikembangkan dan diadministrasikan, sehingga data yang diperoleh sangat berguna bagi dosen

dalam menentukan apakah program diteruskan, diperbaiki, atau dimodifikasi. Evaluasi hasil

memerlukan perbandingan antara hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang

dinilai dapat berupa skor tes, data observasi, ataupun lainnya.

B. Konstruksi Pola Busana

1. Konsep Dasar Pola Busana Teknik Konstruksi

Pola busana sangat  penting  artinya  dalam proses pembuatan busana, karena baik

tidaknya  busana  yang dikenakan di badan seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran pola itu

sendiri. Tanpa pola, memang suatu busana dapat dibuat, tetapi hasilnya tidak akan sesuai yang

diharapkan.  Dengan demikian dapat dikataka bahwa  pola-pola  busana  yang  berkualitas  akan

menghasilkan busana yang berkualitas pula, nyaman dipakai, indah dipandang dan bernilai

tinggi, serta memberi kepuasan bagi si pemakai. Kualitas pola busana akan ditentukan oleh

beberapa hal, di antaranya adalah: (a). Ketepatan dalam mengambil ukuran tubuh si pemakai,

yang harus didukung oleh ketelitian dan hasil analisis dalam  menentukan  posisi  titik  dan  garis

tubuh; (b). Kemampuan dalam menentukan kebenaran garis-garis pola, seperti garis lingkar

kerung lengan, garis lekuk leher, bahu, sisi badan, sisi rok, bentuk lengan, kerah, dan lainnya;

(c). Kemampuan dan ketelitian memberi tanda dan keterangan setiap bagian-bagian pola,

misalnya tanda pola bagian muka dan belakang, tanda arah benang/serat kain, tanda kerutan atau

lipit, tanda kampuh dan tiras, serta tanda kelim. (Aldrich)

Pola busana teknik konstruksi merupakan cara pembuatan pola  busana berdasarkan

ukuran  badan pemakai,   digambar pada kertas berdasarkan perhitungan  secara  matematis,

sehingga tergambar bentuk badan muka dan belakang, rok muka dan belakang, lengan, kerah dan

sebagainya, sesuai  dengan sistem pola konstruksi masing-masing. (Porie)

Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari pada  pola  standar  di  samping  itu  juga

memerlukan  waktu  yang  lebih  lama,  tetapi hasilnya lebih baik dan sesuai dengan bentuk

tubuh si pemakai. Ada beberapa macam pola konstruksi yang sering digunakan dalam



pembuatan busana, antara lain: pola sistem Dressmaking, So-en, Meyneke, Praktis, Charmant,

Aldrich.

2. Peralatan untuk membuat pola konstruksi

Peralatan untuk membuat pola busana secara konstruksi meliputi: (a). Pita ukuran (cm)

digunakan untuk mengambil ukuran badan seseorang yang akan membuat busana;  (b).

Penggaris pola yang meliputi: penggaris lurus untuk membuat garis lurus, penggaris lengkung

untuk membuat garis-garis melengkung seperti garis lingkar leher, lingkar kerung lengan,

penggaris siku  untuk membentuk garis sudut, seperti garis badan dan tengah muka, garis badan

dan tengah belakang.

E.

F.

G.


