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ABSTRAK 

 

 Mata kuliah Pengetahuan Tekstil merupakan mata kuliah pendukung keahlian di 

Program Studi Teknik Busana FT UNY, dan merupakan mata kuliah teori yang diberikan 

kepada mahasiswa program studi Teknik Busana Fakultas Teknik UNY jenjang S1 maupun 

D3 dengan bobot 2 sks, dan di dalam Kurikulum 2002 Fakultas Teknik UNY mempunyai kode 

SBS 201. Mengapa mata kuliah Tekstil ini diberikan? Hal ini tentunya berdasarkan alasan 

yang kuat, sebab dunia busana/fashion tidak akan terlepas dari dunia tekstil. Kita ketahui 

bahwa tekstil merupakan bahan dasar dari busana, sehingga segala hal yang berhubungan 

dengan masalah tekstil sudah sewajarnya dan seharusnya dipelajari.  

 Sampai saat ini pembelajaran pengetahuan tekstil masih bersifat konvensional 

sehingga diperlukan adanya model pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kemampuan mahasiswa tentang pengetahuan tekstil sehingga dapat 

mendukung keahlian mahasiswa dalam bidang busana/fashion. Salah satu pendekatan 

pembelajaran tersebut adalah pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme 

akan membuat mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang 

selanjutnya akan membuat mahasiswa menjadi cerdas dalam menilai fenomena-fenomena 

yang dihadapinya. Pembelajaran menurut konstruktivisme ini bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, melainkan suatu kegiatan yang 

memungkinkan mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya dan mengakui hak peserta 

didik untuk menjadi dirinya sendiri.  

      Berdasarkan konstruktivisme, dosen ataupun buku teks bukan satu-satunya sumber 

informasi dalam pembelajaran. Mahasiswa mempunyai akses terhadap beragam sumber 

informasi yang dapat digunakannya untuk belajar. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

Pengetahuan Tekstil, mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk mengakses informasi 

sebanyak-banyaknya tentang tesktil dari  berbagai media, baik media masa maupun media 

elektronik seperti internet, televisi, dan lain-lainnya seperti pameran tekstil, fashion show, 

dan kunjungan ke pabrik tekstil ataupun toko-toko tekstil yang dapat menunjang 

pengetahuannya. 

 

Kata kunci:  Penerapan Pembelajaran Konstruktivisme, Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil. 

 

 

 

mailto:widihastuti@uny.ac.id
mailto:twidihastutiftuny@yahoo.com


Prosiding Seminar Nasional Prodi Teknik Busana PTBB FT UNY Tahun 2005 

 

 2 

Pendahuluan 

Di dalam dunia pendidikan kita mengenal bermacam-macam teori yang diterapkan 

dalam suatu proses pembelajaran, yang tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Namun demikian, kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kualitas lulusan. Salah satu diantaranya adalah teori konstruktivisme. 

Menurut Prof. Noeng Muhadjir, dengan menggunakan teori konstruktivisme dalam 

pembelajaran maka akan banyak terjadi tuntutan perubahan perilaku pendidik maupun 

mahasiswa. Beliau juga berpendapat bahwa pembelajaran konstruktivisme akan  membuat 

mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang selanjutnya akan 

membuat mahasiswa menjadi cerdas dalam menilai fenomena-fenomena yang dihadapinya. 

 Konstruktivisme  merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi (bentukan) kita sendiri. Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui 

serangkaian aktivitas seseorang (mahasiswa). Mahasiswa membentuk skema, kategori, 

konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan (Pannen, 2001: 3). 

Oleh karena itu, pembelajaran menurut konstruktivisme ini bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan 

mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya dan mengakui hak peserta didik untuk 

menjadi dirinya sendiri.  

Di dalam pembelajaran diharapkan terjadi proses belajar dimana di dalam diri 

mahasiswa terjadi perubahan-perubahan seperti apa yang diinginkan. Perubahan akan terjadi 

apabila mahasiswa dapat mengkonstruk apa yang dialaminya. Perubahan ini bisa mengubah 

atau memperbaiki konstruk yang ada dan bersifat individual yaitu apa yang diperoleh 

mahasiswa dalam mengikuti suatu proses pembelajaran bisa tidak sama. Oleh karena itu, 

konstruk suatu objek yang dilihat atau dialami dari masing-masing mahasiswa bisa 

berbeda/tidak sama. Jumlah dan bentuk konstruk yang tidak sama tersebut perlu diukur untuk 

mengetahui perkembangan mahasiswa. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan evaluasi.  Evaluasi dalam konstruktivisme berfokus pada pendekatan mahasiwa 

terhadap persoalan yang dihadapi daripada jawaban akhir yang diberikannya (Pannen dkk, 

2001:30). Dengan mengamati cara konseptual yang digunakan mahasiswa dalam 
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menghadapi persoalan, maka kita dapat menangkap bagaimana jalannya konsep mereka 

(Paul Suparno, 1997:71). Dari kutipan tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi 

objek evaluasi adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menstrukturkan konsep sesuai 

atau konsisten dengan asumsi dasarnya. 

Proses evaluasi dalam pembelajaran konstruktivisme sama sekali tidak bergantung 

pada bentuk assessment yang menggunakan paper and pencil test dan atau bentuk tes 

objektif. Bentuk-bentuk assessment yang digunakan disebut alternative assessment (Pannen 

dkk, 2001: 30-31), seperti: 

a. Portofolio 

b. Observasi proses 

c. Dinamika kelompok 

d. Studi kasus 

e. Simulasi dan permainan, dan 

f. Performance appraisal 

Pilihan cara evaluasi tersebut di atas harus terkait dengan pendekatan pembelajaran  

konstruktivisme yang menekankan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student-centered 

learning strategies), diantaranya yaitu: belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif dan 

kolaboratif, dan generative learning, dan model pembelajaran kognitif, antara lain: problem 

based learning dan cognitif strategies (Pannen, 2001: 41). Oleh karena itu evaluator dalam 

hal ini dosen, perlu dapat menetapkan : 

a. kemampuan yang menjadi sasaran evaluasi 

b. indikator yang dapat dipercaya mencerminkan objek utama 

c. kesesuaian metode pembelajaran dan atau metode evaluasi dengan indikator yang 

diharapkan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mempunyai pemikiran bahwa 

pembelajaran konstruktivisme dan evaluasinya dapat diterapkan di dalam mata kuliah 

Pengetahuan Tekstil, dengan suatu alasan untuk memberikan pengalaman belajar yang 

sesungguhnya kepada mahasiswa tentang dunia tekstil. Dengan pembelajaran secara 

konstruktivistik ini, maka mahasiswa akan mempunyai kesan yang lebih mendalam dengan 

kesadaran dan motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pembelajaran 
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konvensional. Dengan demikian materi pengetahuan tekstil akan dipahaminya secara lebih 

mudah dan dapat mengaplikasikannya dalam dunia busana/fashion yang akan digelutinya.  

 

Pembelajaran Konstruktivistik dalam Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 

 Mata kuliah Pengetahuan Tekstil merupakan mata kuliah pendukung keahlian di 

Program Studi Teknik Busana FT UNY, dan merupakan mata kuliah teori yang diberikan 

kepada mahasiswa program studi Teknik Busana Fakultas Teknik UNY jenjang S1 maupun 

D3 dengan bobot 2 sks, dan di dalam Kurikulum 2002 Fakultas Teknik UNY mempunyai 

kode SBS 201. Mengapa mata kuliah Tekstil ini diberikan? Hal ini tentunya berdasarkan 

alasan yang kuat, sebab dunia busana/fashion tidak akan  

terlepas dari dunia tekstil. Kita ketahui bahwa tekstil merupakan bahan dasar dari busana, 

sehingga segala hal yang berhubungan dengan masalah tekstil sudah sewajarnya dan 

seharusnya dipelajari. Oleh karena itu mata kuliah Pengetahuan Tekstil ini mempunyai tujuan 

untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang tekstil, baik mengenai definisi dan 

pengertian dari tekstil itu sendiri, serat tekstil, benang, dan ataupun  kain/bahan tekstil beserta 

seluk beluknya dari mulai pengertiannya, bahan dasarnya, cara pembuatannya, cara 

pengolahan dan penyempurnaannya, karakteristiknya, cara penanganan dan perawatannya, 

dan hal-hal lainnya. Dengan memiliki pengetahuan tersebut di atas, maka diharapkan 

mahasiswa akan memiliki pemahaman yang benar terhadap tekstil yang selanjutnya  dapat 

mengaplikasikannya dalam dunia busana/fashion sesuai bidang keahliannya. Dan dengan 

memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup tentang tekstil tersebut, maka mahasiswa juga 

akan berkemampuan untuk memilih bahan tekstil  secara baik dan benar, dapat 

menggunakannya sesuai dengan karakteristiknya, dan dapat merawat/memeliharanya dengan 

baik dan benar, sehingga nantinya dapat mendukung keahlian mahasiswa dalam bidang 

busana. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pendekatan  pembelajaran yang tepat,  

salah satunya adalah dengan melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme. 

Berdasarkan konstruktivisme, dosen ataupun buku teks bukan satu-satunya sumber 

informasi dalam pembelajaran. Mahasiswa mempunyai akses terhadap beragam sumber 

informasi yang dapat digunakannya untuk belajar. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

Pengetahuan Tekstil, mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk mengakses informasi 
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sebanyak-banyaknya tentang tesktil dari  berbagai media, baik media masa maupun media 

elektronik seperti internet, televisi, dan lain-lainnya seperti pameran tekstil, fashion show, dan 

kunjungan ke pabrik tekstil ataupun toko-toko tekstil yang dapat menunjang pengetahuannya.  

Beberapa jenis informasi mungkin akan lebih dominan bagi satu mahasiswa dibandingkan 

mahasiswa lain karena adanya selective conscience.  Namun, yang paling penting adalah 

bagaimana dosen dapat membekali mahasiswa untuk melakukan seleksi terhadap informasi 

yang diperolehnya sehingga mahasiswa menyadari bahwa informasi tertentu hanya benar 

dalam konteks, tempat, permasalahan, waktu, dan bidang tertentu. Pengalaman mahasiswa 

tidak  hanya diperoleh dari ruang kelas melalui interaksinya dengan dosen dan buku, tetapi 

juga di luar kelas melalui interaksinya dengan lingkungan dan masyarakat social di 

sekitarnya. Dengan demikian, pembelajaran terjadi dimanapun dan setiap saat melalui 

beragam media.  

Dengan melihat konsep pembelajaran konstruktivisme yang telah dipaparkan tersebut 

di atas, maka di dalam penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran Pengetahuan Tekstil, 

maka seorang dosen juga harus mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan waktu yang ada, 

sebab dalam proses pembelajaran konstruktivisme ini dibutuhkan waktu yang lebih lama dan 

ekstra perhatian terhadap masing-masing mahasiswa supaya dapat memantau perkembangan 

kemampuan mahasiswa secara individual dengan lebih cermat. Disamping itu, seorang dosen 

harus mengingat bahwa dalam pembelajaran ini dosen berperan sebagai mediator dan 

fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar yang merangsang keingintahuan mahasiswa 

dan membantu mereka mengekspresikan gagasan dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam mengimplementasikan pembelajaran 

konstruktivisme ini ke dalam mata kuliah pengetahuan tekstil, muncullah beberapa pertanyaan 

yaitu antara lain:  

1. Bagaimanakah strategi pembelajarannya? 

2. Bagaimanakah model pembelajarannya? 

3. Bagaimanakah bentuk assessment alternative (bentuk evaluasinya)? 

4. Bagaimanakah menentukan rubricnya (kriteria penilaian)? 
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Stategi Pembelajaran Konstruktivisme pada Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 

 Pembelajaran adalah suatu seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, 

melainkan juga intuisi dari setiap dosen. Strategi pembelajaran konstruktivisme mempunyai 

beberapa ciri yaitu antara lain:  

1. Orientasi: 

 Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu 

topik. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang 

hendak dipelajari. Contohnya: sebelum mempelajari tentang jenis-jenis bahan tekstil, 

maka mahasiswa terlebih dahulu diminta untuk mengadakan survey atau observasi ke 

pasaran dan mengumpulkan berbagai jenis kain yang ada di pasaran tersebut untuk 

selanjutnya didiskusikan di dalam kelas. 

2. Elisitasi: 

 Mahasiswa dibantu untuk menugungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, 

menulis, membuat poster, membuat kliping, dan lain-lain. Mahasiswa diberi kesempatan 

untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan di pasaran dalam wujud tulisan, gambar, 

poster, ataupun kliping. 

3. Restrukturisasi ide: 

 Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat diskusi 

ataupun pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide lain, seseorang dapat 

terangsang untuk merekonstruksi gagasannya kalau tidak cocok atau sebaliknya, 

menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok. 

 Membangun ide yang baru, yang dapat terjadi bila dalam diskusi itu idenya 

bertentangan dengan ide lain atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan teman-teman. 

 Mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan, ada baiknya bila 

gagasan yang baru dibentuk itu diuji dengan suatu percobaan atau persoalan yang 

baru. 

4. Penggunaan ide dalam banyak situasi: 

 Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh mahasiswa perlu diaplikasikan pada 

bermacam-macam situasi yang dihadapi, sehingga menjadi lebih lengkap dan bahkan 
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lebih rinci dengan segala macam kondisinya. Contohnya: bahan-bahan tekstil yang telah 

dikumpulkan melalui observasi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan 

karakteristiknya, sehingga mahasiswa akan dapat mengaplikasikannya dalam 

busana/fashion  atau keperluan lainnya. 

5. Review, bagaimana ide berubah: 

 Dapat terjadi bahwa dalam mengaplikasi pengetahuannya, seseorang perlu merevisi 

gagasannya, entah dengan menambahkan suatu keterangan ataupun mungkin dengan 

mengubahnya menjadi lebih lengkap. 

  

Model Pembelajaran Konstruktivisme dalam Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 

 Seperti telah dipaparkan dalam pendahuluan, bahwa pendekatan pembelajaran 

konstruktivisme adalah melalui student-centered learning (pembelajaran yang berorientasi 

pada mahasiswa), yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, 

generative learning, dan model pembelajaran kognitif, antara lain: problem based learning 

dan cognitive strategies. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa istilah yang digunakan 

adalah student-centered learning bukan student-centered teaching ataupun teacher-centered 

teaching, juga yang digunakan adalah istilah pembelajaran bukan belajar mengajar. Hal ini 

perlu dipahami berdasarkan premis dasar konstruktivisme yang mengutamakan keaktifan 

mahasiswa dalam mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam 

pengalaman belajar yang diperoleh (dan atau difasilitasi dosen). Jelas dalam hal ini, 

mahasiswa dan proses belajar mahasiswa menjadi fokus utama, sementara dosen berperan 

sebagai fasilitator, dan atau bersama-sama mahasiswa juga terlibat dalam proses belajar dan 

proses konstruksi pengetahuan. 

 Dengan menerapkan belajar aktif dalam mata kuliah Pengetahuan Tekstil, maka 

mahasiswa diharapkan akan lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar 

dan potensi yang dimilikinya. Di samping itu, mahasiswa secara penuh dan sadar dapat 

menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya, lebih terlatih untuk 

berprakarsa, berpikir sistematis, kritis, kreatif dan inovatif, serta  tanggap, sehingga dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tekstil dan dunia fashion/busana. 

Belajar aktif ini dapat dilakukan untuk satu pokok bahasan saja, tanpa harus tergantung pada 
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pokok bahasan lain. Misalnya: untuk pokok bahasan karakteristik serat-serat tekstil saja, atau 

jenis-jenis bahan tekstil, dan lain-lain. Untuk mencapai belajar aktif pada mahasiswa, maka 

strategi yang dapat digunakan yaitu antara lain:  refleksi, pertanyaan mahasiswa, rangkuman, 

dan pemetaan kognitif (Pannen, 2001: 47). Tujuan akhir dari belajar aktif ini adalah 

diperolehnya kemampuan untuk belajar mandiri.  

  

Bentuk Assesment Alternative dalam Mata Kuliah Pengetahuan Tekstil 

 Bentuk/model pembelajaran konstruktivistik yang dapat diterapkan pada mata kuliah 

Pengetahuan Tekstil salah satunya ialah berbentuk Individual Performance Assesment yaitu 

tugas-tugas individual yang harus diselesaikan secara mandiri yang disampaikan dalam 

bentuk makalah dan presentasi di depan kelas, dan digunakan sebagai bahan diskusi kelas. 

Dengan demikian, maka mahasiswa diharapkan dapat belajar sendiri dan mandiri. Mahasiswa 

dapat mencari sumber informasi dari buku-buku tekstil atau media yang lain seperti internet, 

majalah, dan lain-lain yang dapat membantunya dalam proses memperoleh pengetahuan 

tentang tekstil.   

Karena bersifat individual, maka kemungkinan terjadinya perbedaan hasil adalah 

besar. Hal ini disebabkan karena pada  proses pencapaiannya, masing-masing mahasiswa 

menggunakan konstruk yang berbeda-berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Oleh karena itu, dengan adanya diskusi kelas maka diharapkan mahasiswa mendapatkan 

konstruk yang baru ataupun memperbaiki konstruknya, sehingga akan diperoleh pemahaman 

yang benar. Dan mahasiswa diharapkan dapat menganalisis lebih lanjut misalnya tentang 

karakteristik serat-serat tekstil dilihat dari faktor keunggulan dan kelemahan masing-masing 

serat tekstil, sehingga nantinya dapat mengaplikasikannya dalam bidang mereka. 

Penerapan evaluasi pada kegiatan  pembelajaran konstruktivistik dalam mata kuliah 

Pengetahuan Tekstil khususnya pada sub pokok bahasan Karakteristik serat-serat Tekstil ini 

bersifat individualis, yaitu masing-masing mahasiswa diberi tugas untuk membuat makalah 

tentang karakteristik serat-serat tekstil yang dilaksanakan secara mandiri. Hasil pekerjaan 

mereka kemudian disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas dan menjadi bahan diskusi 

kelas.  
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Makalah yang dibuat harus memuat atau menguraikan tentang karakteristik serat-serat 

tekstil baik secara umum maupun secara khusus dengan mengambil informasi dari buku-buku 

tekstil sebagai referensinya. 

 

Penyusunan Rubric (Kriteria Penilaian)  

 Rubric yang disusun ini bersifat khusus karena hanya berlaku untuk topik tertentu 

dalam suatu mata kuliah yaitu rubric khusus untuk karakteristik serat-serat tekstil. Namun 

demikian, pada kesempatan ini rubric yang digunakan dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 

 1). Rubric untuk makalah 

 2). Rubric untuk presentasi di depan kelas dan keaktifan mengikuti diskusi kelas. 

 Adapun rubric-rubric tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Rubric (Kriteria Penilaian) Makalah : 

SKOR DESKRIPSI 
4 Respons terhadap tugas sangat spesifik. Informasi yang diberikan akurat, lengkap, 

sistematis, dan memperlihatkan pemahaman yang utuh. Respons dikemukakan dalam 

tulisan yang lancar dan hidup. Jawaban singkat dan langsung ke masalah yang diminta, 

dan kesimpulan atau pendapat mengalir secara logis. Secara menyeluruh respons 

lengkap dan sangat memuaskan. 

 

3 Respons sudah menjawab tugas yang diberikan. Informasi yang diberikan akurat. 

Respons dikemukakan dalam tulisan yang lancar. Uraian cenderung tidak sistematis 

dan bertele-tele. 

 

2 Respons kurang memuaskan. Sungguhpun informasi yang diberikan akurat tetapi tidak 

ada kesimpulan atau pendapat. Ada masalah dengan alur berpikir yang ditawarkan 

(kurang logis). 

 

1 Respons tidak menjawab tugas yang diberikan. Banyak informasi yang hilang dan 

tidak akurat. Tak ada kesimpulan atau pendapat. Secara menyeluruh respons tidak 

akurat dan tidak lengkap. 

 

 

Rubric Presentasi dan Diskusi Kelas 

SKOR DESKRIPSI 

4 Ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Mampu untuk menjawab pertanyaan 

dengan baik, logis, sistematis, dan benar. Informasi yang disampaikan akurat. 

Presentasi disampaikan dengan sistematis dan tidak bertele-tele. Hasil sangat 

memuaskan. 

 

3 Ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Informasi yang disampaikan akurat, tetapi 
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cenderung bertele-tele dan tidak sistematis. 

 

2 Ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, tapi tidak dapat menjawab pertanyaan 

dengan baik. Informasi yang disampaikan kurang akurat. 

 

1 Tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Tidak dapat menjawab pertanyaan 

dengan baik. Informasi yang diberikan tidak akurat. 

 

 

 

Penutup 

Demikianlah konsep penerapan pembelajaran konstruktivisme pada mata kuliah 

pengetahuan tekstil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang pengetahuan tekstil yang 

akan mendukung keahliannya dalam bidang busana/fashion.  
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