
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Gambaran umum Perkuliahan 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui  gambaran umum perkuliahan Aksesories dan Millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

1 Mahasiswa  memahami 

keseluruhan program 

perkuliahan aksesories dan 

millineries 

 

Gambaran Umum 

perkuliahan 

1. Tujuan umum 

perkuliahan 

2. Ruang lingkup program 

perkuliahan 

3. Prosedur dan tata tertib 

perkuliahan 

4. Tugas-tugas perkuliahan 

5. Evaluasi hasil belajar,  

6. Sumber belajar 

 

Menyimak kuliah dari 

dosen, tanya jawab 

Kajian buku LCD dan OHP 

 

Contoh benda 

aksesories dan 

Millineries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Konsep dasar pengetahuan Aksesories dan Millineries 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui konsep dasar pengetahuan aksesories dan millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

2 Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep dasar 

aksesories dan millineries 

(kedudukan, pengertian dan 

sejarah aksesories dan 

millineries) 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan aksesories dan 

millineries sebagai ornamen 

 

1. Konsep dasar 

aksesories dan 

millineries 

a. Kedudukan MK 

Aksesories dan 

Millineries dalam PKK 

b. Pengertian aksesories 

dan millineries 

c. Sejarah aksesories dan 

millineries 

 

2. aksesories dan 

Millineries sebagai 

ornamen 

Menyimak kuliah dari 

dosen, tanya jawab 

Mencari beberapa 

definisi istilah 

tentang aksesories 

dan millineries 

 

Kuis lisan di akhir 

jam pertemuan 

LCD dan OHP 

 

 

 

 

 

  

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Fungsi dan Jenis aksesories dam Millineries 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui fungsi dan jenis aksesories dan millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

3 Mahasiswa dapat 

menjelaskan fungsi 

aksesories dan millineries 

sebagai fungsi pakai, fungsi 

hias dan fungsi psikologis 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis aksesories 

dan millineries berdasarkan 

sifat, cara membuat dan 

berdasarkan penggunaannya 

 

1. Fungsi aksesories dan 

millineries  

a. fungsi pakai 

b. fungsi hias 

c. fungsi psikologis 

 

2. Jenis aksesories dan 

Millineries 

a. berdasarkan sifatnya 

b. berdasarkan cara 

membuat 

c. Berdasarkan 

penggunaannya 

 

Menyimak kuliah dari 

dosen, tanya jawab 

Kuis lisan di akhir 

pertemuan 

LCD dan OHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pengetahuan bahan, alat dan teknik pembuatan aksesories dan millineries 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui  bahan, alat dan teknik pembuatan aksesories dan millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

4  

Mahasiswa dapat 

mengelompokan bahan 

aksessoris dan milineris 

berdasarkan jenisnya 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskna alat-alat 

pembuatan aksessoris 

milineris 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan tehnik 

pembuatan aksesooris dan 

melineris  

   

1. Pengetahuan bahan 

aksessoris milineris : 

- bahan organis 

- bahan anorganis 

- bahan sintesis 

- karakteristik bahan 

organis, anorganis dan 

sintesis 

 

2. Pengetahuan alat 

pembuatan aksessoris 

milineris : 

- machinal 

- non machinal 

 

3. tekhnik pembuatan   

aksesoriss milineris : 

- teknik meronce 

- mengelem, jahit 

- menyimpul, jahit, ukir 

  

Menyimak kuliah dari 

dosen, bertanya jawab 

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

LCD dan OHP 

 

 

Contoh 

aksesories dan 

millineries 

berbagai 

tehnik 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Unsur dan Prinsip desain seni dalam Pembuatan aksesories dan millineries 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui Unsur dan Prinsip desain seni dalam Pembuatan aksesories dan millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

5 Mahasiswa dapat 

menjelaskan unsur desain 

seni pada pembuatan desain 

aksessoris dan milineris 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan prinsip desain 

seni pada pembuatan desain 

aksessoris milineris 

1. unsur seni pada 

pembuatan aksessoris 

milineris busana 

- unsur garis 

    -   unsur bidang 

- unsur tekstur 

- unsur ruang 

- unsur warna 

 

2. prinsip desain seni pada 

pembuatan aksessoris 

milineris busana  

- prinsip keseimbangan 

- prinsip dominan 

- prinsip 

kesinambungan 

- prinsip orisinalitas 

- prinsip form follow 

function 

Menyimak kuliah dari 

dosen, bertanya jawab 

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

LCD dan OHP 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Ketentuan Penggunaan Aksesories dan Millineries 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui : Ketentuan Penggunaan Aksesories dan Millineries 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

6 Mahasiswa dapat 

menjelaskan keserasian 

penggunaan aksesories dan 

millineries dengan busana 

yang dikenakan 

 

Mahasiswa mengerti 

ketentuan penggunaan 

aksesories dan millineries 

 

1. Keserasian penggunaan 

aksesories dan 

millineries dengan 

busananya 

 

 

2. Ketentuan penggunaan 

aksesories dan 

millineries  

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

Mengajukan 

pertanyaan untuk 

materi yang belum 

dipahami 

 

Evaluasi 

partisipasi aktif 

 

LCD dan OHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Teknik Meronce 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  mengetahui Pengetahuan Piranti Menjahit Besar 

Jumlah Perttemuan : 2 (dua) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

7 

dan 

8 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum teknik meronce 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis manik-

manik untuk aksesories 

dengan teknik meronce 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis aksesories 

dan millineries dengan 

teknik meronce 

 

Mahasiswa terampil 

membuat aksesories dengan 

teknik meronce 

 

Gambaran umum teknik 

meronce 

 

 

jenis manik-manik dalam 

pembuatan aksesories 

dengan teknik meronce 

 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

Jenis aksesories dan 

millineries yang 

menggunakan teknik 

meronce 

 

Membuat aksesories 

(kalung dan gelang) 

dengan teknik meronce 

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

aksesories  (kalung dan 

gelang) dengan teknik 

meronce 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

aksesories dengan 

teknik meronce 

LCD dan OHP 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pembuatan sandal 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  dapat  membuat sandal 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

9 

dan 

10 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum pembuatan sandal 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

 

Mahasiswa terampil 

membuat sandal dengan 

teknik menjahit dan 

mengelem 

 

Gambaran umum 

pembuatan sandal dengan 

teknik mengelem dan 

menjahit 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

Membuat sandal dengan 

teknik menjahit dan 

mengelem  

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

sandal dengan teknik 

mengelem dan menjahit 

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

Millineries dengan 

teknik menelem 

dan menjahit 

LCD dan OHP 

 

 

Contoh model 

sandal 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pembuatan Aksesories dengan teknik quiling 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  dapat  membuat  Aksesories dengan teknik quiling 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

9 

dan 

10 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum pembuatan aksesories 

dengan teknik quiling 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

 

Mahasiswa terampil 

membuat aksesories dengan 

teknik quiling  

 

Gambaran umum 

pembuatan aksesories 

dengan teknik quiling 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

Membuat aksesories 

dengan teknik quiling  

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

sandal dengan teknik quiling  

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

Millineries dengan 

teknik quiling  

LCD dan OHP 

 

 

Contoh model 

aksesories 

dengan teknik 

quiling 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pembuatan Aksesories dengan teknik lukis 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  dapat  membuat  Aksesories dengan teknik lukis 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

11 

dan 

12 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum pembuatan aksesories 

dengan teknik lukis 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

 

Mahasiswa terampil 

membuat aksesories dengan 

teknik lukis 

 

Gambaran umum 

pembuatan aksesories 

dengan teknik lukis 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

Membuat aksesories 

dengan teknik lukis  

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

sandal dengan teknik lukis  

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

Millineries dengan 

teknik lukis  

LCD dan OHP 

 

 

Contoh model 

aksesories 

dengan teknik 

lukis 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pembuatan korsase 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  dapat  membuat  korsase 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

11 

dan 

12 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum pembuatan korsase 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis bunga 

yang dapat dibuat korsase 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

 

Mahasiswa terampil 

membuat korsase 

 

Gambaran umum 

pembuatan korsase 

 

 

 

jenis bunga yang dapat 

dibuat korsase  

 

 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

 

Membuat  korsase 

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

sandal dengan teknik lukis  

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

Millineries dengan 

teknik lukis  

LCD dan OHP 

 

 

Contoh model 

aksesories 

dengan teknik 

lukis 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Kode dan Nama Mata Kuliah :  BU 440 Aksesories dan Millineries 

Topik Bahasan :  Pembuatan Millineries dengan teknik makrame 

Tujuan Pembelajaran Umum :  Mahasiswa  dapat  membuat   millineries dengan teknik makrame 

Jumlah Perttemuan :  1 (satu) kali   

  

Pert Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Sub Pokok Bahasan dan 

Rincian Materi 

Proses Pembelajaran 

(Kegiatan Mahasiswa) 

Tugas dan 

Evaluasi 

Media dan 

Buku Sumber 

13 

dan 

14 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan gambaran 

umum teknik makrame 

 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan bahan dan alat 

yang diperlukan 

 

Mahasiswa dapat 

menyebutkan jenis 

millineries yang dapat 

dibuat dengan teknik 

makrame 

 

 

Mahasiswa terampil 

membuat millineries dengan 

teknik makrame 

 

Gambaran umum 

pembuatan korsase 

 

 

 

Bahan dan alat yang 

diperlukan 

 

 

jenis millineries yang dapat 

dibuat dengan teknik 

makrame 

 

 

 

 

Membuat  korsase 

Menyimak materi kuliah 

yang dijelaskan oleh dosen 

 

 

Mencatat materi kuliah yang 

dijelaskan oleh dosen 

 

Tanya jawab 

 

  

Mempraktekkan membuat 

sandal dengan teknik lukis  

Kuis lisan diakhir 

jam perkuliahan 

 

 

Mempelajari 

bahan perkuliahan 

sampai mengerti 

 

 Praktek benda 

Millineries dengan 

teknik makrame  

LCD dan OHP 

 

 

Contoh model 

millineries 

dengan teknik 

makrame 

 

 



 

 

 

 


