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ABSTRAK

Pendidikan karakter  merupakan proses pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada
peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, manusia yang berkarakter dalam dimensi
hati,  pikir,  raga  serta  rasa  dan  karsa.  Pendidikan  karakter  dapat  diintegrasikan  dalam
pembelajaran  pada  setiap  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah.  Materi  pembelajaran  yang
berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah dapat
dikembangkan,  dieksplisitkan,  dikaitkan  dengan  konteks  kehidupan  sehari-hari.
Pengembagan  pembelajaran  nilai-nilai  karakter  tidak hanya  pada  tataran kognitif,  tetapi
menyentuh  pada  internalisasi,  dan  pengalaman  nyata  dalam  kehidupan  siswa  atau
mahasiswa sehari-hari  di  masyarakat.  Pengalaman nyata  tersebut dapat  tertuang dalam
keterampilan yang dimiliki.

Pembelajaran Pengelolaan Usaha Busana diberikan agar mahasiswa dapat memiliki
keterampilan danmenjadi seorang wirausaha di bidang busana . Pembelajaran Pengelolaan
Usaha  Busana  ini  dilaksanakan  pada  mata  kuliah   Produksi  Busana  Perorangan  dan
Produksi Busana Masal. Dalam proses pembelajaran Pengelolaan Usaha Busana Ini, peran
dosen  membangkitkan  semangat  dan  jiwa  kewirausahaan,  memotivasi  untuk  berani
membuka usaha melalui keterampilan yang mereka miliki yaitu dengan menerima jahitan
perorangan dan jahitan konfeksi. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu realisasi dari
pendidikan karakter, dimana dapat dilaksanakan melalui pembelajaran Pengelolaan Usaha
Busana. Dengan demikian pendidikan karakter dapat diimplementasikan pada pembelajaran
Pengelolaan Usaha Busana.

Kata Kunci: Implementasi, pendidikan karakter, pengelolaan usaha busana.

PENDAHULUAN

Dunia  pendidikan  diharapkan  sebagai  motor  penggerak  untuk  memfasilitasi
perkembangan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan
bermasyarakat yang harmonis dan tetap  memperhatikan norma-norma sosial  yang telah
menjadi kesepakatan bersama. Pembelajaran memberikan peluang bagi peserta didik untuk
multi  kecerdasan  yang  mampu  mengembangkan  sikap-sikap,  kejujuran,  integritas,
komitmen,  kedisiplinan,  visioner,  dan  kemandirian.  Pendidikan  karakter  senantiasa
merupakan proses pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada peserta didik agar menjadi
manusia seutuhnya, manusia yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan
karsa. Pendidikan karakter sering disebut pendidikan budi pekerti atau pendidikan akhlak
mulia bagi peserta didik.

Tugas utama Lembaga Pendidikan Teknologi  dan Kejuruan adalah menghasilkan
tenaga  kependidikan  kejuruan  yang  sekaligus  menjalankan  perannya  sebagai  agen
pembaharu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi
masyarakat disekitarnya. Sejumlah karakteristik yang dilekatkan pada proses pembelajaran
yang dipandang baik untuk keberhasilan peserta didik telah dituangkan ke dalam program
pembelajaran diberbagai satuan pendidikan yang akan menjadi ajang tugas calon lulusan
LPTK.  Karakteristik  pembelajaran  yang  baik  adalah  menyenangkan,  menantang,
mengembangkan  keterampilan  berpikir,  mendorong  siswa  untuk  bereksplorasi,  memberi
kesempatan untuk sukses, sehingga tumbuh rasa percaya diri,  dan memberi umpan balik
dengan segera, sehingga siswa tahu keberhasilan dan kegagalannya. Mereka adalah kader
bangsa  yang  sangat  dibutuhkan,  diharapkan  dapat  meningkatkan dan  mengembangkan
keterampilan dan kepemimpinannya. Pendidikan karakter pada pembelajaran Pengelolaan
Usaha  Busana  diharapkan  dapat  diwujudkan  dalam  dunia  nyata  yang  mungkin  akan
ditempuh dalam kehidupan kelak.  Harus disadari  bahwa tidak semua lulusan perguruan



tinggi baik negri maupun swasta dapat tertampung sebagai pegawai negri atau karyawan.
Oleh  karena  itu  mahasiswa  perlu  merenung  dan  memikirkan  dengan  serius,  sehingga
mereka dapat mengambil sikap positif dan mempersiapkan diri untuk dapat bekerja mandiri.
Ini berarti setiap mahasiswa perlu memiliki wawasan untuk dapat mengimplementasikan dan
juga  meningkatkan  keterampilan  yang dimiliki  agar  mereka  mempunyai  kreatifitas untuk
dapat melangkah maju ke depan. Pendidikan kejuruan ada dua aliran filosofi yang sesuai
dengan  keberadaannya,  yaitu  eksistensialisme  dan  esensialisme.  Eksistensialisme
berpandangan  bahwa  pendidikan  kejuruan  harus  mengembangkan  eksistensi  manusia
untuk bertahan hidup. Sedangkan esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan
harus  mengaitkan  dirinya  dengan  sistim  yang  lain  seperti  ekonomi,  politik,  sosial,
ketenagakerjaan serta religi dan moral.

Kenyataan  yang  terjadi  masih  banyak  lulusan  yang  menggantungkan  diri  pada
kesempatan  kerja  yang  ada.  Belum  semua  mahasiswa  mau  berorientasi  menciptakan
lapangan kerja sesuai dengan bekal dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan peluang usaha
yang ada di sekitarnya. Ketergantungan akan kesempatan kerja yang ada menyebabkan
terjadinya  pengangguran.  Pengangguran  di  kalangan  perguruan  tinggi  disebabkan  oleh
masih rendahnya sikap kerja, etos kerja, kreatifitas, produktifitas, kurang bersikap positif
terhadap wirausaha dan rendahnya minat berwirausaha bagi  mahasiswa.  Mereka masih
belum berani mengambil keputusan, kesempatan adanya peluang kerja yang sesuai bidang
keahliannya. Salah satu yang ditempuh untuk mengimplementasikan pendidikan karakter
pada pembelajaran PUB adalah menintegrasikan dalam setiap mata kuliah praktek busana.
Dari  mana mulai dibelajarkannya nilai-nilai  karakter,  dari pendidikan informal dan secara
pararel berlanjut pada pendidikan formal dan non formal. Tantangan saat ini bagaimana kita
mampu  menempatkan  pendidikan karakter  sebagai  sesuatu  kekuatan untuk  menjadikan
manusia  cerdas,  mandiri,  dan  santun.  Oleh  karena  itu  implementasi  pendidikan  yang
berbasis  karakter menjadi  sangat  penting, dan harus diletakkan pada posisi  yang tepat,
karena  pendidikan  karakter  bukanlah  sekedar  wacana  tetapi  realitas  implementasinya.
Dengan demikian ada pertanyaan apakah pembelajaran Pengelolaan Usaha Busana dapat
membentuk dan menghasilkan manusia yang benar-benar berkarakter?.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama,
hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Menurut Akhmat Sudrajat (2010) pendidikan
karakter adalah suatu sistim penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa atau mahasiswa
yang  meliputi  komponen  pengetahuan,  kesadaran  atau  kemauan,  dan  tindakan  untuk
melaksanakan  nilai-nilai  tersebut,  baik  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,
lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Suyanto (2009:27)
dalam mendefinisikan karakter sebagai cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas
tiap  individu  untuk  hidup  dan  bekerja  sama,  baik  dalam  lingkup  keluarga,
masyarakat,bangsa  dan  negara.  Dalam  pendidikan  karakter  di  sekolah  maupun  di
perguruan tinggi,  semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan termasuk komponen-
komponen pendidikan itu  sendiri,yaitu  isi  kurikulum,  proses pembelajaran dan penilaian,
kualitas  hubungan,  penanganan  atau  pengelolaan  pembelajaran,  pelaksanaan  kegiatan
ekstra  kurikuler,  pemberdayaan  sarana  prasarana,  pembiayaan,  dan  etos  kerja  seluruh
lingkungan sekolah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan
karakter,  Kementrian  Pendidikan  Nasional  mengembangkan  grand design pendidikan
karakter untuk setiap jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan. Hal ini akan menjadi rujukan
konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan dan penilaian pada setiap jalur
dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psykologis dan
sosial kultur tersebut dikelompokkan dalam: 

1. Olah hati (Spiritual and emotional development)



2. Olah Pikir (Intelectual development)
3. Olah raga dan Kinestetik (Physical and kinestetik development)
4. Olah rasa dan karsa (Affective and creativity development) 

Pendidikan  karakter  dapat  diintegrasikan  dalam  pembelajaran  pada  setiap  mata
pelajaran atau mata kuliah. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-
nilai  pada  setiap  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  dapat  dikembangkan,  dieksplisitkan,
dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembelajaran nilai-nilai
karakter  tidak  hanya  pada  tataran  kognitif,  tetapi  menyentuh  pada  internalisasi,  dan
pengalaman  nyata  dalam  kehidupan  siswa  atau  mahasiswa  sehari-hari  di  masyarakat.
Menurut Mochtar Buchori dalam Akhmad Sudrajat (2007), pendidikan karakter seharusnya
membawa  peserta  didik  ke  pengenalan  nilai  secara  kognitif,  penghayatan  nilai  secara
afektif,  dan akhirnya ke  pengamalan nilai  secara  nyata.  Pengamalan nilai  secara  nyata
dapat direalisasikan melalui sikap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa
atau mahasiswa.

Agar siswa atau mahasiswa dapat merealisasikan dengan baik maka mereka harus:
1) mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan baik, 2) memahami kekurangan dan
kelebihan diri sendiri, 3) menunjukan sikap percaya diri, 4) mematuhi aturan-aturan sosial
yang  berlaku  dalam  lingkungan  yang  lebih  luas,  5)  menghargai  keberagaman  agama,
budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional, 6) mencari dan
menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis
dan  kreatif,  7)  menunjukkan  kemampuan  berfikir  logis,  kritis,  kreatif,  dan  inovatif,  8)
menunjukkan kemampuan belajar mandiri sesuai potensi yang dimilikinya, 9) menunjukkan
kemampuan  menganalisis  dan  memecahkan  masalah  dalam kehidupan  sehari-hari,  10)
mendeskripsikan gejala alam dan sosial, 11) memanfaatkan lingkungan secara bertanggung
jawab,  12)  menerapkan  nilai-nilai  kebersamaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa,  bernegara  demi  terwujudnya  persatuan  dalam  negara  kesatuan  Republik
Indonesia,  13)  menghargai  karya  seni  dan  budaya  nasional,  14)  Menghargai  tugas
pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, 15) menerapkan hidup bersih, sehat,
bugar,  aman,  dan  memanfaatkan  waktu  luang  dengan  baik,  16)  berkomunikasi  dan
berinteraksi secara efectif dan santun, 17)  memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain
dalam pergaulan di masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat,18) menunjukkan
kegemaran  membaca  dan  menulis  naskah  pendek  sederhana,  19)  menunjukkan
keterampilan  menyimak,  berbicara,  membaca dan menulis  dalam bahasa Indonesia dan
bahasa inggris sederhana, 20) menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti
pendidikan sesuai jenjang usia, 21) memiliki jiwa kewirausahaan

2. Pengelolaan Usaha Busana 

Yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  adalah  mengatur,  mengurus,  membimbing,
mengawas  proses  pelaksanaan  suatu  tujuan  tertentu.  Pengelolaan  usaha  adalah
penanganan  suatu  kegiatan  (usaha)  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  untuk  mencapai
tujuan  yang  dikehendaki  (Sri  Wening;1994:1).  Sedangkan  pengelolaan  usaha  busana
adalah  penanganan suatu  kegiatan atau usaha dibidang busana.  Tugas ini  dimulai  dari
mencari order, pembuatan pola, penjahitan, dan penyelesaian. Disitu ada kerja sama antara
pemimpin dan karyawannya.

Ada berbagai macam usaha busana yang bisa dilakukan. Sebelum melakukan atau
memilih  usaha  yang  akan  digeluti  dan  dikembangkan,  seseorang  perlu  terlebih  dahulu
mengetahui  sifat-sifat,  macam-macam usaha dibidang busana,  dan sistim menjahit  yang
dilakukan pada usaha busana. Ada jenis usaha yang bersifat sosial, semi komersial dan
komersial.  Sedangkan  macam-macam  usaha  di  bidang  busana  adalah  usaha  menjahit
perseorangan (modiste), usaha butik, usaha athelier, usaha konfeksi, usaha kursus menjahit
dan usaha perantara busana. Sistim menjahit  pada usaha busana dibedakan antara lain
sistim bendel, yaitu masing-masing orang mengerjakan tiap bendel ukuran (S,M, L). Sistim
lengkap yaitu tiap-tiap orang mengerjakan penjahitan dari awal sampai penyelesaian. Sistim
setengah  jadi  yaitu  perusahaan  menerima  pekerjaan  jahitan  dari  perusahaan  lain  yang



belum jadi. Sistim borongan yaitu tinggal memasang label dan mengemas karena penjahitan
dikerjakan  oleh  perusahaan  lain.  Sistim ban  berjalan  yaitu  yang  sering  dikerjakan  oleh
perusahaan garmen, yaitu masing-masing orang menjahit salah satu bagian saja, misalnya
corong pada manset.

3.    Macam pengelolaan usaha busana adalah:

1. Usaha menjahit perseorangan. 

Disebut usaha menjahit perseorangan karena dilakukan sendiri, berdasarkan ukuran
yang diambil langsung dari pelanggan sesuai dengan disain yang diminta pelangan.
Usaha menjahit perseorangan dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Modiste yaitu usaha busana perseorangan yang pengelolaannya sangat
     sederhana, pekerjaan dilakukan sendiri mulai dari mengukur, memotong, 
     menjahit sampai penyelesaian.
b. Tailor adalah suatu usaha busana yang mengerjakan penjahitan pakaian
     pria.
 c. Haute couture adalah seni mengguntung tingkat tinggi, hasil pekerjaannya
     disebut adi busana, mengutamakan potonganpas badan, keindahan, dan
     menitikberatkan pada detail disain.

2. Usaha athelier adalah sebagai bengkel, tempat kerja atau rumah mode atau
tempat mengolah mode pakaian. Pada usaha athelier ini selain menerima jahitan
perorangan,  juga  menerima  pesanan  jahitan  konfeksi  dalam  jumlah  kecil  dan
menjual busana jadi. 

3. Usaha butik  adalah toko yang menjual  pakaian jadi lengkap dengan asesorinya.
Busana  yang  dijual  berkualitas  baik,  asesprinya  seperti  tas,  sepatu,  perhiasan,
selendang, syal, ikat pinggang, topi.

4. Usaha Konfeksi  adalah usaha busana secara masal  atau pesanan dalam jumlah
besar. Pembuatan busana ini tidak diukur satu persatu tetapi berdasarkan ukuran
standar.

5. Usaha  kursus  menjahit  adalah  usaha  busana  yang  tidak  secara  langsung
memproduksi busana, tetapi menghasilkan tenaga terlatih yang dapat bekerja pada
usaha di bidang busana. Ada beberapa tingkatan kursus yaitu tngkat dasar, mahir
terampil.

6. Usaha perantara busana adalah usaha yang diselenggarakan oleh seseorang yang
mempunyai  pekerjaan  sebagai  perantara  untuk  mengumpulkan  atau  memberi
tempat penampungan pakaian sebagai hasil produksi. 

Pembelajaran  Pengelolaan  Usaha  Busana  (PUB)  terdiri  dari  pembelajaran  Produksi
Busana Perorangan dan Produksi  Busana Masal,  dimana Produksi  Busana Perorangan
memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam menerima  order  pembuatan  busana
perorangan, dan menyusun laporan hasil produksi usaha. Pada pembelajaran ini membahas
tentang  pentingnya   mempelajari  manajemen  usaha  dalam  rangka  membuka  usaha
produksi  busana  perorangan,  peluang  usaha  busana,  prinsip  manajemen  usaha,
keterampilan  dalam  produksi  busana,  keterampilan  pelayanan  kepada  konsumen,  dan
membuka  usaha  jasa  pembuatan  busana  perorangan.  Pembelajaran  Produksi  Busana
Masal  membahas  tentang  prinsip  pelayanan  prima,  prinsip  pengelolaan  dengan
memperhatikan  prosedur  kesehatan,kebersihan  dan  keselamatan  kerja,  dasar-dasar
manajemen  dalam  mengelola  usaha  busana  masal,  pengelolaan  usaha  busana  masal
melalui  tahapan  perencanaan  produksi,  pelaksanaan  produksi,  pengawasan  produksi,
strategi pemasaran produk busana serta penyusunan laporan pengelolaan usaha busana
masal. Pembelajaran Manajemen Usaha Busana membahas dasar-dasar industri busana



yang  meliputi  perkembangan  industri  busana,  karakteristik  usaha  busana,  peluang  dan
kelayakan usaha busana yang meliputi analisis peluang usaha busana, analisis kelayakan
usaha busana,  analisis  ekonomi  usaha busana,dan dasar-dasar sistim produksi  garmen
yang meliputi sistim produksi garmen dan studi kelayakan usaha garmen.  Pembelajaran
pengelolaan  usaha  busana  dipusatkan  pada  orderan  jahitan  perorangan  dan  jahitan
konfeksi.  Perencanaan produksi  konfeksi  yaitu memotong untuk pesanan dan memotong
untuk  persediaan.  Proses  produksi  yang  beresiko  lebih  kecil  adalah  cut  to  stock atau
memotong  untuk  pesanan,  artinya  memotong  pakaian  konfeksi  jika  ada  pesanan.
Sedangkan proses produksi yang mempunyai resiko lebih besar melibatkan pemotongan
pakaian  konfeksi  sesuai  dengan  prediksi  penjualan  atau  memotong  untuk  digunakan
sebagai  persediaan atau  cut to  stock.  Sebagai  seorang yang merancang usaha busana
harus  jeli  membaca  pasar,  model  apa  yang  sedang  berkembang,  bagaimana
memproduksinya,  dan  bagaimana  pemasarannya.  Jadi  dalam hal  ini  mahasiswa  dilatih
menjadi seorang wirausaha. Sebagai seorang wirausaha bidang busana (pengelola usaha
busana)  adalah  orang yang  bebas merancang,  menentukan,  mengelola,  mengendalikan
semua usahanya dan berani memaksa diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. 

 Karena itu elemen pendidikan dalam menanamkan nilai efisiensi ekonomi adalah
upaya menciptakan semangat untuk berusaha. Pembelajaran Pengelolaan Usaha Busana
(PUB) melatih mahasiswa untuk dapat berwirausaha. Nilai pendidikan kewirausahaan dapat
membantu  mahasiswa  dalam  membentuk  sikap  dan  perilaku  menjadi  wirausaha.Syarat
utama  yang  harus  dimiliki  seorang  wirausahawan  adalah  memiliki  jiwa  dan  watak
kewirausahaan.  Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut  dipengaruhi  oleh  keterampilan,
kemampuan, atau kompetensi. Oleh karena wirausaha identik dengan pengusaha kecil yang
berperan  sebagai  pemilik  dan  manajer,  maka  wirausahalah  yang  memodali,  mengatur,
mengawasi,  menikmati,  mengendalikan,  dan  sekaligus  menanggung  resiko.  Seorang
wirausaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, sehingga
usahanya tumbuh, dia bersahabat dengan ketidakpastian, dan menjalankan usaha yang riil,
bukan  spekulatif.  Untuk  menjadi  wirausaha  yang  berhasil  seseorang  harus  mempunyai
bekal pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Bekal pengetahuan yang terpenting
adalah bekal pengetahuan bidang usaha yang akan ditekuni, dan lingkup usaha, peran dan
tanggung  jawab,  kepribadian  dan  kemampuan  diri,  manajemen  dan  organisasi  bisnis.
Sedangkan bekal keterampilan yang yang perlu dimiliki adalah konseptual dalam mengatur
strategi dan memperhitungkan resiko, kreatif  dalam menciptakan nilai tambah, memimpin
dan mengelola,  berkomunikasi  dan berinteraksi  serta  keterampilan  teknis  bidang usaha.
Paul Charlap dalam Siti Lestari ( 2004 ) mengemukakan sebuah rumusan yang mencakup 4
unsur  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  wirausahawan  agar  mencapai  sukses  dalam
pekerjaannya, yaitu:

    1. Work hard ( kerja keras )
    2. Work smart ( kerja cerdas )
    3. Enthuasiasm ( kegairahan )
    4. Service ( pelayanan )
Seorang  wirausahawan  perlu  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk  dapat

mengarahkan  dirinya,  guna  memperoleh  peluang  usaha,  menyusun  konsep  usaha,
merencanakan  masuk  pasar,  beroperasi  dan  mengembangkan  diri.  Pada  prinsipnya
pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari berbagai nara sumber maupun secara empiris
mengindera  kenyataan.  Namun sangat  diperlukan teknik-teknik  tertentu,  supaya berhasil
mengumpulkan informasi secara efisien dan efektif. 

3.   Implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran PUB.

  Implementasi pendidikan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi salah satunya
dapat dilakukan melalui pengintegrasian dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran
atau  mata  kuliah.  Konsekuensi  logis  dari  pengintegrasian  pendidikan  karakter  dalam
pembelajaran,  maka  setiap  guru  atau  dosen  dituntut  untuk  dapat  merencanakan,
melaksanakan  dan  menilai  pembelajaran  yang  bernuansa  karakter.  Semua  komponen



dalam lingkungan kampus harus mendukung terwujudnya karakter yang dibentuk melalui
pembelajaran.  Pembelajaran  PUB  bertujuan  agar  mahasiswa  dapat  memiliki  jiwa
kewirausahaan dan dapat mempraktekkannya sesuai dengan bidang yang dipelajari yaitu
bidang busana. Menurut Akhmat Sudrajat (2010) memiliki jiwa wirausaha adalah salah satu
realisasi dalam pendidikan karakter, dan tidak hanya dimiliki saja tetapi dapat dipraktekkan
dalam kehidupan nyata. 

Pembelajaran  praktek  busana  merupakan  pembelajaran  yang  dapat  membentuk
karakter mahasiswa karena dapat melatih keterampilan agar mahasiswa mempunyai jiwa
kewirausahaan melalui kompetensi keahlian dibidang busana, dan membekali mahasiswa
untuk  merealisasikan  keterampilan  yang  dimiliki  agar  berguna  untuk  orang  lain  atau
masyarakat. Pada pembelajaran PUB mahasiswa belajar untuk meningkatkan kompetensi
pembuatan  busana,  melayani  pelanggan  dengan  baik,  tepat  waktu  dalam mengerjakan
tugas,  percaya  diri  dalam  mengerjakan  tugas,  kemandirian  dalam  mengerjakan  tugas,
berorientasi ke depan danmenjalin hubungan usaha dengan orang lain, mengelola usaha
dengan baik.

1. Meningkatkan kompetensi pembuatan busana

Dalam mengerjakan tugas berorientasi  pada kualitas hasil,  memenuhi  kebutuhan
prestasi,  disini  mahasiswa  berlatih  membuat  berbagai  macam  busana  sesuai
pesanan  orang,  dengan  disain  yang  berbeda  mereka  belajar  menghayati  detail
busana yang akan dibuat, merubah pola dasar menjadi potongan-potongan bagian
busana,  berlatih  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  teknik  menjahit  yang  benar.
Dengan banyak berlatih maka keterampilan akan lebih tertanam, sehingga mereka
lebih  berkompeten  dalam  pembuatan  busana  juga  orientasi  bisnis  akan  lebih
mantap.

2. Melayani pelanggan dengan baik

Melayani pelanggan dengan baik  berarti mahasiswa belajar  sabar, belajar ramah,
belajar membuat pelanggan tidak kecewa dengan pekerjaan jahitan yang mereka
kerjakan, terbuka menerima kritik dan saran.

3. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas

Dalam hal ini mahasiswa belajar mengelola waktu dengan baik agar pesanan jahitan
tepat sesuai waktu yang dikehendaki pelanggan, belajar untuk berdisiplin.

4. Percaya diri dalam mengerjakan tugas

Dalam  melakukan  pekerjaan,  bekerja  dengan  penuh  keyakinan  dan  tidak  suka
bergantung pada orang lain.

5. Mandiri dan berani mengambil resiko, menyukai pekerjaan yang menantang.

Dalam pekerjaan ini mahasiswa tidak harus menolak pelanggan yang menjahitkan
dengan disain yang sulit, bahkan mahasiswa harus berusaha dapat menyelesaikan
dan pekerjaan dan dikerjakan sendiri.

6. Berorientasi ke depan ( Perspektif ).

Yaitu berfikiran  menatap ke  depan dengan kreatif  dan inofatif,  lebih  luwes dalam
mengerjakan tugas dan menjalin hubungan usaha dengan orang lain.

7. Mengelola usaha dengan baik.



Artinya  dapat  mengelola  waktu  dengan  baik,  mengelola  pekerjaan  dengan  baik,
mengelola keuangan dengan baik, mengelola tenaga dengan baik agar hasil dapat
dicapai secara maksimal.

PENUTUP 

Implementasi  pendidikkan  karakter  dapat  diintegrasikan  melalui  pembelajaran  di
sekolah maupun di perguruan tinggi,  baik sekolah umum atau sekolah kejuruan di setiap
mata  pelajaran,  pelajaran  teori  atau  pelajaran  praktek  (  keterampilan  ).  Pembelajaran
Pengelolaan Usaha Busana merupakan pembelajaran praktek  di  program studi  busana,
jurusan PTBB. Pembelajaran  Pengelolaan  Usaha  Busana  bertujuan  untuk  melatih
mahasiswa  agar  mempunyai  jiwa  wirausaha  di  bidang  busana  dan  mereka  dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nilai  yang  terkandung  dalam
pendidikan kewirausahaan tersebut  merupakan nilai  dasar efisiensi  ekonomi,  yang perlu
diajarkan agar mahasiswa mau bekerja keras serta mampu memanfaatkan sumber daya
secara kreatif dan imajinatif. Sedangkan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu realisasi
dari  pendidikan  karakter.  Pendidikan  karakter  dapat  dilaksanakan  melalui  pembelajaran
praktek Pengelolaan Usaha Busana, karena pada pembelajaran pengelolaan usaha busana
mahasiswa berlatih untuk meningkatkan keterampilan, melayani  pelanggan dengan baik,
disiplin,  percaya  diri,  mandiri,  perspektif,  dan  belajar  mengelola  usaha  dengan  baik.
Pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan baik kalau semua komponen pembelajaran
dan semua budaya lingkungan sekolah atau lingkungan kampus dapat bekerjasama dan
mendukung pelaksanaan pembelajaran. 
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