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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Pengertian  dan ruang lingkup praktek usaha busana  
Tujuan pembelajaran umum       : Para mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan menyusun proposal praktek usaha  
(kompetensi)                                 busana  
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   1.   
 
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan 
    Pengertian praktek usaha 

busana      
 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan 
    Ruang lingkup praktek usaha 

busana. 
 
3. Mahasiswa dapat  membuat 

perencanaan praktek konfeksi 
 
4. Mahasiswa dapat menyusun 

materi/modul  praktek kursus 
pembuatan busana  

 
5. Mahasiswa dapat menyusun 

perencanaan praktek modiste  
 
 
 

1.Pengertian praktek usaha busana. 
2. Ruang lingkup praktek usaha 

busana : 
    -  konfeksi / produk 
    -  kursus  
    -  modiste / jasa 
3. Konfeksi:/ produksi  
    a. Perencanaan dan desain 
    -  merancang desain/desain 
    -  membuat pola/pattern making 
    -  membuat contoh/sample 
    -  membuat grading pola/pattern 

grading 
    -  menyusun letak pola/lay 

planing 
    b. Perencanaan proses produksi 
    -   analisa kerja penjahitan 
    -   analisa kebutuhan bahan 
    c. Menyusun Kalkulasi harga 
   
4. Kursus (proposal )  
   a. Pemantapan persiapan 

pelaksanaan kursus pembuat 

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan tugas,  

Tugas membuat 
perencanaan 
usaha modiste, 
dan usaha 
konfeksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
kelompok 

- LCD & OHP 
 
- Rulanti S, 

1979,bab 1-9 
 
   Porrie.M 

2001 Bab 2-5 
   
   Singgih. W.       

1986: Bab: 2 
 
 Gerry C.2004: 
    Bab 1-2 
 
 Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 
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an busana tingkat dasar: 
    - rekrutmen peserta kursus 
    - publikasi/ media promosi 
    - acara pembukaaan 
    - undangan  
    - ruangan 
    - konsumsi 
    - dokumentasi  
    - peralatan pembuatan pola 
    - materi/modul 
    - pembagian tugas pelaksana      
  b. Penyusunan modul kursus 

pembuatan busana 
  

5. Modiste 
    Perencanaan modiste: 
   -  pembukuan/administrasi 
   -  jenis busana 
   -  jasa/ongkos menjahit  
   -  sasaran /konsumen 
   -  ruang dan peralatan    

 
 

pemantapan 
materi kursus / 
modul 
 
Cek dan recek 
persiapan 
kursus 
pembuatan 
busana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wendy, G. 

2003.: bab 2-
3 

 
 Helen,Y.A. 

2000.: bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  konfeksi  
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha konfeksi dalam kegiatan pembuatan pola dan sample             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   2.   
 
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha konfeksi dalam 
kegiatan pembuatan pola jas 
lab sesuai ukuran standar yg 
sudah ditetapkan pemesan  

 
2.  Mahasiswa dapat mengelola 

usaha konfeksi dalam 
kegiatan membuat sample jas 
lab ukuran standar 

    Sesuai dengan model  
 
3. Mahasiswa dapat mengelola 

usaha konfeksi sesuai 
tugasnya masing-masing 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktek pengelolaan usaha konfeksi 
1. Pembagian tugas pengelolaan 

usaha konfeksi: 
    ( bagian administrasi, pembelian , 
    Pola, potong, jahit, pergudangan, 

keuangan, pengawasan 
 
2. Pembuatan  pola (pattern making)  

jas lab  model overslag dengan 
kerah sanghai, lengan panjang 
dengan topi dari celemek 
berdasarkan ukuran standar  

 
3. Membuat contoh/sample dari 

ukuran standar 
    -  menentukan urutan proses 
       produksi 
    -  menentukan teknik produksi 
    -  waktu yang diperlukan 
    -  mesin yang dipergunakan 
    -  bahan-bahan yang 

dipergunakan 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerjakan 
tugas,  

Tugas membuat 
pola standar jas 
lab dan 
membuat 
sample jas lab 
pada usaha 
konfeksi  
 
 

- LCD & OHP 
 
- Rulanti S, 

1979,bab I-9  
 
  Porrie.M 

2001 Bab 2-5 
 
  Gerry C 

2004:Bab 1- 
2 

 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

  
   Helen.Y.2000:  

bab  3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  konfeksi  
Tujuan pembelajaran umum       : Para mahasiswa dapat mengelola usaha konfeksi dalam kegiatan pembuatan pola dan menggunting  
(kompetensi)                                  kain 
rtemuan   : Dua kali 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   3.   
   4. 
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha konfeksi dalam 
kegiatan membuat grading 
pola  badan, lengan, kerah,  
lapisan badan muka,  lapisan 
lengan dari pola standar jas 
lab menjadi ukuran S, M dan 
L  

 
2. Mahasiswa dapat mengelola 

usaha konfeksi dalam 
kegiatan menggunting kain 
sesuai pola untuk pembuatan 
jas lab  

 

1.Grading pola dari ukuran 
standar menjadi ukuran  S,M 
dan L 

2.Praktek pengelolaan membuat 
jas lab (tahap menggunting ) 

1. Cloth Inspection 
2. Cloth Opening 
3. Pressing 
4. spreading 
5. Blocking 
6. Cutting 
    -  1 x badan belakang 
    -  2 x badan muka 
    -  2 x lengan 
    -  2 x kerah 
    -  2 x lapisan badan muka 
    -  2 x lapisan lengan 
    -  1 x saku     
    -  1 x saku lengan 
    -  1 x topi/tutup kepala 
    -  1 x celemek 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerjakan 
tugas,  

Tugas  
Membuat grading 
pola  dari ukuran 
standar  menjadi S, 
M dan L 
 
membentangkan 
kain, meletakkan 
pola pada kain, 
memberi tanda 
menggunting kain 
bundling 
 
 
 
 

- LCD & OHP 
 
- Porrie.M 

2001 Bab 2-
5 

 
- Gerry C 

2004:Bab 1-
2 

 
- Martin.S. 

1994: bab 
2-5  

 
- Sri Rahayu      

1997:Bab 2 
 
- Nurulaini. 

2003: hal 4-
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    -  1 x tali celemek 
7. Bundling 
 

15 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  konfeksi  
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha konfeksi dalam kegiatan menjahit dan penyelesaian busana            
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   5.   
    
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha konfeksi dalam 
kegiatan menjahit sesuai 
dengan langkah-langkah 
menjahit konfeksi 

 
2. Mahasiswa dapat mengelola 

usaha konfeksi dalam 
kegiatan menjahit jas lab 
sesuai dengan teknik 
menjahit konfeksi  

 
3. Mahasiswa dapat mengelola 

usaha konfeksi dalam 
kegiatan menyelesai kan jas 
lab sesuai dengan teknik 
penyelesaian konfeksi 

 

1. Sewing (penjahitan) : 
-  menjahit lapisan kerah 
-  menjahit kerah 
-  menyatukan bahu 
-  Menyatukan kerah ke badan 
-  menyatukan sisi badan 
-  menjahit lengan ke badan 
-  memasang saku 
-  menjahit topi 
-  menjahit celemek 
   
2. Penyelesaian. 
-  mengelim 
-  melubang dan memasang   
   kancing 
-  mengepres/ menyeterika 
   
3. Pengemasan 

   
  

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan tugas,  

Tugas mandiri 
menjahit dan 
penyelesaian jas 
lab  
 
Penilaian: 
- teknik jahit 
- kerapian 
- ketepatan 

model 
- kebersihan 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 2001 
    Bab 2-5 
     
Gerry, C 2004: 
    Bab 1-2 
 
   Yoane.E.B 

1992: hal 1-129 
  
   Wendy.G. 2003:     

bab 2-3 
 
   Martin,S. 1994 : 

bab: 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  modiste 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha modiste dalam kegiatan pembuatan pola dan menggunting 
(kompetensi)                                 kain   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   6.  
    
 
 
 
 

Mahasiswa dapat mengelola 
usaha modiste dalam kegiatan 
pembuatan pola busana dengan 
model dan ukuran sesuai 
pemesan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pengelolaan  pembuatan 
busana    dengan model dan 
ukuran sesuai pemesan (rok/ 
blus / bebe /  gamis /celana 
panjang / kemeja dll) 

    -  mengukur 
    -  membuat pola 
    -  menggunting kain 
    -  merader 
    -  mengobras 
    -  menjelujur 
 
 
 

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan tugas,  

Tugas mandiri 
mengukur 
membuat pola,  
dengan model 
sesuai pemesan 
 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 

2001 
    Bab 2-5 
  Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
  Helen,Y.A. 

2000.  
 Bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  modiste  
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha modiste dalam kegiatan pembuatan busana             
(kompetensi)   
Pertemuan   : Satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   7.  
    
 
 
 
 

    Mahasiswa dapat mengelola 
usaha modiste dalam kegiatan 
menjahit busana dengan 
model dan ukuran sesuai 
pemesan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pengelolaan pembuatan busana  
dengan model dan ukuran 
sesuai pemesan (rok / blus 
/bebe/ gamis /celana panjang/ 
kemeja dll) 

    -  menjahit 
    -  penyelesaian 
    -  pengepasan 
    -  menyeterika 
    -  pengemasan 
    -  penyerahan ke pemesan 
 
 
 
 
 

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan  tugas,  

Tugas mandiri   
menjahit  sesuai 
model pemesan 
evaluasi 
 
Penilaian: 
- teknik jahit 
- kerapian 
- ketepatan  

model 
- kebersihan 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 

2001 
    Bab 2-5 
 
  Gerry C 

.2004: 
    Bab 1-2 
   
Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-
3 

 
  Helen,Y.A. 

2000 bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana  (pembuatan pola dasar)             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   8.  
    
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang keserasian 
berbusana 

2. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang ukuran 

3. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus pola dasar badan dan 
pola dasar lengan 

 
 
 
 

 Praktek melaksanakan kursus: 
 -  pembukaan 
 -  penyajian materi/teori 

(keserasian berbusana, ukuran 
yang diperlukan sesuai jenis 
busana, cara mengukur, 
menggambar pola dasar badan 
dan lengan 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerjakan 
tugas,  

Tugas 
kelompok 
melaksanakan 
pembukaan 
kursus dan 
penyajian 
materi awal 
 
  
 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 2001 
    Bab 2-5 
 
  Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-129 
 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
  Helen,Y.A. 

2000 
 .bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 
Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana  (pecah pola blus)             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   9. 
    
 
 
 
 

1. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang menggambar 
pola berbagai model blus 
dengan bermacam bentuk 
kerah dan lengan 

 
 
2. Mahasiswa dapat mengelola 

usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang merancang 

    bahan dan harga untuk 
pembuatan blus sesuai model  

 
 
 

1. Praktek melaksanakan kursus: 
    penyajian materi menggambar 

pola berbagai model blus 
dengan bermacam bentuk 
kerah dan lengan 
menggunakan skala 1/4 

 
2. Penyajian materi merancang 
    bahan dan harga untuk 

pembuatan blus sesuai model  
 
 
 
 
 

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan tugas,  

Tugas 
kelompok  
Menyajikan 
materi 
menggambar 
pola  berbagai 
model blus 
 
Tugas 
kelompok 
penyajian 
materi 
merancang 
bahan dan harga 
untuk model 
blus 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 

2001 
    Bab 2-3 
 
  Gerry C 

.2004: 
    Bab 1-2 
 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

 
 Wendy, G. 

2003. bab 2-3 
   
Helen,Y.A. 
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 2000 .bab 3 
 
 

 
SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 
Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana                                                                                                
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana (menggunting kain untuk blus) 
(kompetensi)                                   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   10..  
    
 
 
 
 

. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang langkah-
langkah menggunting kain 
untuk pembuatan blus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Pelaksanaan kursus: 
  Penyajian materi 

langkahlangkah menggunting 
kain untuk pembuatan blus 

 -  meletakkan pola blus di kain  
 -  memberi tanda kampuh 
 -  cara merader 
 -  cara mengunting kain 
 -  cara menjelujur 
  
 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerj tugas,  

Tugas 
kelompok  
Menyajikan 
materi langkah-
langkah 
menggunting 
kain untuk 
membuat  blus 
 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 2001 
    Bab 2-5 
   
Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
   
Yoane.E.B 1992: 

hal 1-129 
 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
  Helen,Y.A. 

2000    bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana (teknik menjahit blus)             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   11.  
    
 
 
 
 

  Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang langkah 
langkah,teknik menjahit dan 
penyelesaian blus sesuai 
dengan model  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pelaksanaan kursus:   
 penyajian materi langkah-langkah 

dan  teknik menjahit dan 
penyelesaian blus 

  
 
 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerj tugas,  

Tugas 
kelompok 
penyajian 
materi langkah-
langkah 
menjahit dan 
teknik menjahit 
blus sesuai 
model 
 
Penilaian: 
- teknik jahit 
- kerapian 
- ketepatan  

model 
- kebersihan 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 

2001:bab 2-5 
 
  Gerry C .2004: 

bab 1-3 
 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
  Helen,Y.A. 

2000 
 .bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana  (pecah pola rok)             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   12.  
    
 
 
 
 

  Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang menggambar 
pola dasar rok dan pecah 
pola rok suai dan pias,kulot 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pelaksanaan kursus: 
    penyajian materi 

menggambar pola dasar rok  
pecah pola rok suai, rok 
pias, kulot  

 
2. Penyajian materi 

perencanaan 
    bahan dan harga rok suai 

atau pias  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerj tugas,  

Tugas kelompok  
Menyajikan 
materi 
menggambar pola 
dasar rok dan 
pecah pola rok 
suai dan pias 
 
Tugas 
menyajikan 
materi 
perencanaan 
harga dan bahan 
untuk membuat 
model rok  
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 2001 
    Bab 2-5 
   
   Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
 
   Yoane.E.B 1992:     

hal 1-129 
 
   Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
    Helen,Y.A. 2000 
 .  bab III  
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana (menggunting kain untuk rok) 
             
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan rincian 
materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

   13.  
    
 
 
 
 

. Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan 
busana tingkat dasar sesuai 
perencanaan dengan materi 
kursus tentang langkah-
langkah menggunting kain 
untuk pembuatan rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pelaksanaan kursus:   
 penyajian materi langkah    

langkah menggunting kain 
untuk pembuatan rok: 

 - meletakkan pola di kain  
 - memberi tanda kampuh 
 - cara merader 
 - cara menggunting kain 
 - cara menjelujur 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Menyimak kuliah 
dari dosen, bertanya-
jawab, mengerj tugas,  

Tugas kelompok  
Menyajikan 
materi langkah-
langkah 
menggunting 
kain untuk 
membuat  rok 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 2001 
    Bab 2-5 
 
  Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
 
  Yoane.E.B 

1992: hal 1-129 
 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
  Helen,Y.A. 

2000 .bab 3 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Kode & Nama Mata Kuliah : BU 460  Praktek usaha Busana  (2 SKS)   
Topik Bahasan   : Praktek  pengelolaan usaha  kursus pembuatan busana 
Tujuan pembelajaran umum : Para mahasiswa dapat mengelola usaha kursus pembuatan busana (teknik menjahit rok) 
(kompetensi)   
Pertemuan   : satu kali 
 

Perte
muan 

Tujuan pembelajaran khusus 
(performansi/indikator) 

Sub pokok bahasan dan 
rincian materi 

Proses  pembelajaran 
(kegiatan mahasiswa) 

Tugas dan 
Evaluasi 

Media & buku 
sumber 

  14..  
    
 
 
 
 

Mahasiswa dapat mengelola 
usaha kursus pembuatan busana 
tingkat dasar sesuai perencanaan  
dengan materi kursus tentang 
langkah langkah,teknik menjahit 
dan penyelesaian rok sesuai 
dengan model 
 
 
 
 
 

 Pelaksanaan kursus:   
 penyajian materi langkah     

langkah dan  teknik 
menjahit , penyelesaian rok 

  
 
 
 

Menyimak kuliah dari 
dosen, bertanya-jawab, 
mengerjakan tugas,  

Tugas kelompok 
penyajian materi 
langkah-langkah 
menjahit dan 
teknik menjahit, 
penyelesaian rok 
sesuai model 
 
Penilaian: 
- teknik jahit 
- kerapian 
- ketepatan  model 
- kebersihan 
 
 

- LCD & OHP 
 
-  Porrie.M 

2001 
    Bab 2-5 
 
 Gerry C .2004: 
    Bab 1-2 
 
 Yoane.E.B 

1992: hal 1-
129 

 
 Wendy, G. 

2003.: bab 2-3 
 
 Helen,Y.A. 

2000.: bab 3 
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