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1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah : Busana Kerja 

No Kode : BU 240 

Jumlah Sks : 2 Sks 

Semester : Genap 

Kelompok Mata Kuliah : Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKPP) 

Program Studi : Pendidikan Tata Busana 

Status Mata Kuliah : Wajib 

Pra Syarat : - 

Dosen : 

 

2. Tujuan 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep 

dasar busana kerja, keterampilan dalam pemilihan jenis, warna, corak kain untuk 

busana kerja dan keterampilan dalam pembuatan busana kerja dengan variasi model 

 

3. Deskripsi 

 Dalam pekuliahan ini topik pekuliahan yang dibahas  meliputi konsep dasar busana 

kerja ( pengertian dan karakterisitik  busana kerja) pemilihan model, jenis kain, 

tekstur, warna dan corak kain untuk busana kerja. Tehnik pembuatan busana kerja. 

 

4. Pendekatan pembelajaran 

a. Pendekatan : ekspositori 

b. Motode : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas dan demonstrasi 

c. Tugas : membuat perencanaan praktikum, membuat busana kerja 

d. Media : OHP+OHT, media realia comtoh macam-macam busana kerja 

 

 

 



5. Evaluasi 

keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang 

bersangkutan dalam 

a. Kehadiaran mahasiswa dalam perkuliahan teori dan praktek 

b. Menggambar pola 

c. Perencaan praktikum 

d. Tehnik jahit dan pengepasan busana kerja 

e. UTS dan UAS 

 

6. Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan 

pertm 1 Penjelasan tujuan, ruang lingkup prosedur perkuliahan, penjelasan tentang 

tugas yang harus dilakukan mahasiswa, ujian yang harus diikuti termasuk 

jenis soal dan cara menyelesaikan pertanyaan dan penjelasan buku sumber 

yang digunakan 

pertm 2 Konsep dasar busana kerja 

pertm 3 Pemiliha model, jenis, warna, tekstur, corak kain untuk busana kerja 

pertm 4 Menggambar pola busana kerja model two piece 

pertm 5 Menggambar pola busana kerja three piece 

pertm 6 Menggambar pola busana kerja model pantsuits 

pertm 7 Menggambar pola busana kerja model pantsuits 

pertm 8 Ujian tengah semester (UTS) 

pertm 9 Membuat fragmen memasang kerah jas/ setali 

pertm 10 Membuat fragmen saku bobok (dalam) 

pertm 11 Membuat perencanaan prkatikum busana kerja 

pertm 12 Memotong kain busana kerja sesusai model yang dipilih 

pertm 13 Menjahit busana kerja sesuai model  

pertm 14 Lanjutan menjahit busana kerja 

pertm 15 Pengepasan busana kerja 

pertm 16 UAS 
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