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Abstrak 
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Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui Ekspektasi profesi dalam 

pengambilan mata kuliah pilihan program studi Pendidikan Teknik Busana Angkatan 

2011 dan Tingkat motivasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah pilihan 

program studi Pendidikan Teknik Busana Angkatan 2011 

Jenis Penelitian merupakan penelitian survey. Penelitian ini dilaksanakan di 

Program Studi Pendidikan Teknik Busana. Waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu 

bulan April sampai September 2014. Populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Busana angkatan 2011 sebanyak 70 mahasiswa. 

Teknik Pengambilan sampel secara Random Sampling dengan rumus Monogram 

Harry King taraf kesalahan 5% sehingga didapat sampel sejumlah 66 mahasiswa. 

Teknik Pengumpulan Data  menggunakan angket  Uji validitas instrument dengan 

validitas isi, sedangkan uji reliabilitas intrumen dengan alpha cronbach dengan 

hasil0,792 Teknik Analisis Data untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam 

mengambil mata kuliah pilihan dan  Ekspektasi profesi bidang busana menggunakan 

analisis diskriptif dengan prosentase  

Hasil penelitian Ekspektasi profesi dalam pengambilan mata kuliah pilihan 

mahasiswa angkatan 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:Pada pilihan Garmen 

dalam kategori baik dengan mea 49,96. Bidang pekerjaan yang diinginkan pada 

pilihan pertama menjadi wirausaha butik, kedua wirausaha garmen, ke tiga 

merchendizer bidang busana. Pada pilihan niaga mode dalam kategori baik dengan 

mean 46,36. Bidang pekerjaan yang diinginkan pada pilihan pertama menjadi fashion 

designer, ke dua fashion stylist dan ke tiga marketing untuk berbagai produk 

fashion.Motivasi dalam pengambilan mata kuliah pilihan dapat digambarkan sebagai 

berikut: Pada pilihan Garmen motivasi secara umum pada kategori baik dengan mean 

54,85Pada pilihan Niaga mode pada kategoti sangat baik dengan mean sebesar 51,18. 

Hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan pekerjaan dan mendapatkan 

pekerjaan sudah ada dan sudah dipersiapkan dengan adanya motivasi yang kuat untuk 

memperdalam materi yang telah didapat.  

 

 

Kata kunci : Ekspektasi profesi, Motivasi pengambilan mata kuliah pilihan 

A.Pendahuluan 
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Pendidikan merupakan suatu proses yang berupaya untuk menyiapkan 

sumber daya yang berkualitas sehingga dapat memasuki dunia kerja sesuai 

dengan keterampilan yang dimiliki . 

Menurut hasil tracer study, kenyataan di lapangan menunjukkan sangat 

minim lulusan tata busana yang bekerja pada bidang yang diharapkan dari 

program studi. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain  

mahasiswa merasa kurang mantapnya keterampilan yang dimiliki serta terlalu 

banyak materi yang harus diterima yang menyebabkan pemahamannya kurang 

mendalam. Melihat gejala tersebut pada kurikulum 2009 program studi Tata 

Busana memberikan mata kuliah pilihan, dengan harapan mahasiswa benar-benar 

memiliki keahlian khusus sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain. 

Program pilihan yang diselenggarakan pada kurikulum 2009 yaitu niaga mode 

dan garmen. Pada pilihan niaga mode, mahasiswa dibekali dengan berbagai mata 

kuliah yang berkaitan dunia fashion, agar mampu menjadi tenaga yang handal 

dalam bidang mode. Program pilihan Garmen menyiapkan tenaga kerja yang ahli 

dibidang garmen. Dengan diadakan program pilihan tersebut mahasiswa dapat 

menentukan sendiri keahlian yang diinginkan  

Permasalahan yang muncul dengan adanya program pilihan tersebut adalah 

apakah profesi yang akan digeluti telah sesuai dengan yang diharapkan, 

disamping itu apakah dengan adanya kebebasan dalam mengambil mata kuliah 

pilihan membuat motivasi belajarnya meningkat. Oleh sebab itu dalam penelitian 

ini akan diungkap tentang ekspektasi profesi di bidang busana serta motivasi 

mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pilihan.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ekspektasi profesi dalam pengambilan mata kuliah pilihan 

program studi Pendidikan Teknik Busana Angkatan 2011  

2. Bagaimanakah tingkat motivasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah 

pilihan program studi Pendidikan Teknik Busana Angkatan 2011 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk : 

1. Ekspektasi profesi dalam pengambilan mata kuliah pilihan program studi 

Pendidikan Teknik Busana Angkatan 2011  

2. Tingkat motivasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah pilihan program 

studi Pendidikan Teknik Busana Angkatan 2011 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi: 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Teknik Busana sebagai bahan evaluasi dalam 

menyediakan mata kuliah pilihan yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

2.  Bagi Dosen Program Studi Pendidikan Teknik Busana agar selalu 

memberikan motivasi pada mahasiswa agar memiliki ekspektasi profesi 

terhadap mata kuliah pilihan yang telah diambil,  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Ekspektasi Profesi 

a. Pengertian 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Ekspektasi berarti harapan, sedangkan 

profesi berkaitan dengan pekerjaan yang memerlukan keahlian, Berkaitan 

dengan penelitian ini yang dimaksud dengan ekspektasi profesi adalah harapan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang memerlukan keahlian dalam bidang busana.  

Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat harapan atau ekspektasi seseorang 

yaitu: 

1) Harga diri 

2) Keberhasilan waktu melaksanakan tugas 

3) Bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak bawahan 

4) Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas 

5) Bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja  

b. Macam- macam profesi bidang busana 
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Pada kurikulum  Fakultas Teknik 2009 menjelaskan bahwa program studi 

Teknik Busana membekali kompetensi mahasiswa agar dapat bekerja sebagai: 

1) Fashion Designer 

2) Fashion Stylist 

3) Wirausahawan dibidang butik dan garmen 

4) Supervisor produksi dan pengendalian kualitas produk busana/ garmen 

5) Pengamat dan penulis mode 

6) Event Organizer untuk kegiatan fashion show 

7) Desgner accessories dan showroom produk fashion 

8) Marketing dan merchandizer untuk berbagai jenis produk fashion. 

Untuk menduduki berbagai pekerjaan tersebut di atas, program studi telah 

membekali keterampilan yang mendukung, berupa matakuliah yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa. Disamping itu untuk memberi kemantapan terhadap 

profesinya mahasiswa diwajibkan untuk menempuh mata kuliah pilihan. 

Ekspektasi profesi mahasiswa akan diteliti dengan melihat jenis pekerjaan 

yang diminati serta harapan dari pekerjaan yang diinginkan.  

2. Tinjauan Tentang Motivasi Belajar 

    a. Pengertian  

Menurut Hamzah B. Uno(2006:1) adalah dorongan yang ada dalam diri 

individu yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.  

b. Macam-macam motivasi 

Menurut Toeti Soekamto dan Udin Saripudin (1997) menjelaskan bahwa dalam 

diri seseorang terdapat beberapa macam motivasi  yaitu: 

1) Motivasi Insentif 

Pada motivasi insetif mengatakan adanya suatu karakteristik tertentu pada 

tujuan dapat menyebabkan terjadinya tingkah laku kearah tujuan tersebut. 

Disini tujuan yang menyebabkan adanya tingkah laku tersebut 

2) Motivasi berprestasi 

Seseorang mempunyai motivasi untuk belajar karena adanya kebutuhan untuk 

berprestasi. Ada tiga variable yang dari motivasi berprestasi yaitu harapan 
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untuk melakukan tugas dengan berhasil, persepsi tentang nilai tugas dan 

kebutuhan untuk berhasil atau sukses.  

3) Motivasi kompetensi 

Setiap orang mempunyai keinginan untuk menunjukkan kompetensi dengan 

menaklukkan lingkungannya. Motivasi belajar merupakan dorongan internal ke 

tingkahlaku yang membawanya ke arah kemampuan dan penguasaan. Terdapat 

enam kompetensi diri yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan 

siswa yaitu keterampilan untuk mengevaluasi diri sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas, nilai tugas, harapan untuk sukses dalam tugas patokan 

keberhasilan tugas, locus of control dan penguatan diri untukmencapai tujuan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam motivasi belajar seseorang terdapat 

tiga macam motivasi untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka ke tiga macam motivasi tersebut di atas akan diteliti untuk 

melihat dorongan yang sangat kuat untuk memilih mata kuliah pilihan  

3. Mata kuliah pilihan Program Studi Pendidikan Teknik Busana  

a. Niaga Mode 

Merupakan salah satu bidang keahlian yang diberikan kepada mahasiswa agar 

nantinya dapat memasuki dunia kerja yang berkaitan dengan dunia mode. 

Dalam kurikulum 2009 dijelaskan bahwa mata kuliah yang harus ditempuh 

sebanyak 10 SKS yang dibagi dalam 2 semester. Untuk semester genap 

mahasiswa harus menempuh mata kuliah Analisis Trend Mode dan Fotografi 

Fashion sedangkan pada semester gasal mahasiswa menempuh mata kuliah 

Bisnis Fashion dan Jurnalistik Fashion. Hal ini diberikan sesuai dengan agar 

lulusannya dapat bekerja pada bidang Fashion designer, Fashion Stylist, 

Pengamat dan penulis mode, Event Organizer untuk kegiatan Fashion show, 

marketing untuk berbagai jenis produk fashion  

c. Garmen 

Salah satu bidang keahlian yang diberikan kepada mahasiswa agar nantinya 

dapat memasuki dunia kerja yang berkaitan dengan dunia Garmen. Dalam 

kurikulum 2009 dijelaskan bahwa mata kuliah yang harus ditempuh sebanyak 
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10 SKS yang dibagi dalam 2 semester. Untuk semester genap mahasiswa harus 

menempuh mata kuliah Perencanaan & Pengendalian Produk Garmen  dan 

Merchandizing sedangkan pada semester gasal mahasiswa menempuh mata 

kuliah Bisnis Produksi Garmen dan Manajemen Retail. Hal ini diberikan sesuai 

dengan tujuan, agar lulusannya dapat bekerja pada bidang Wirausaha di bidang 

butik dan Garmen, supervisor produksi dan pengendalian kualitas produk 

busana/garmen, Merchandizer untuk berbagai jenis produk fashion. 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey. Penelitian ini 

dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Busana Jurusan Pendidikan 

Teknik Busana Angkatan 2011. Waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu bulan 

April sampai September 2014.  

 

2. Populasi dan sampel penelitian 

Sebagai sumber informasi atau populasi penelitian ini yaitu mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Teknik Busana angkatan 2011 sebanyak 70 mahasiswa. 

Teknik Pengambilan sampel secara Random Sampling dengan rumus 

Monogram Harry King dengan taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh  sampel 

sejumlah 66 0rang.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data sejauh mana ekspektasi profesi bidang busana  

menggunakan angket terbuka . Hal ini dilakukan untuk memberi ksempatan 

kepada mahasiswa apabila ada jenis pekerjaan diluar yang disediakan dalam 

angket. Motivasi belajar mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah pilihan  

menggunakan angket tertutup. 
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Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Ekspektasi Profesi 

No Variabel  Indikator Sub Indikator 

1 Ekspektasi 

Profesi 

a. Harga diri a. Pilihan Profesi 

b. Kemampuan 

 

b. Keberhasilan waktu 

melaksanakan tugas 

a. Ketepatan 

b. Kualitas 

 

c. Bantuan yang dicapai dari 

supervisor dan pihak 

bawahan 

a. Bimbingan dosen 

b. Layanan pihak lain 

 

 

d.  Informasi yang diperlukan 

untuk mlaksanakan suatu 

tugas 

a. Sumber belajar 

b. Tenaga Ahli 

 

e. Bahan-bahan baik dan 

peralatan baik untuk bekerja  

a. Bahan praktek 

b. Alat praktek 

 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Analisis Motivasi 

No. Variabel Indikator Sub Indikator 

1. Analisis Motivasi a. Motivasi intensif a. Adanya tujuan yang jelas 

b. Terjadinya perubahan perilaku 

ke arah tujuan  

b. Motivasi berprestasi a. Harapan untuk melakukan 

tugas dengan berhasil 

b. Persepsi tentang nilai tugas 

c. Kebutuhan untuk berhasil 

c. Motivasi kompetensi a. Kompetensi melaksanakan 

tugas 

b. Menilai tugas sendiri 

c. Harapan untuk sukses 

d. Locus of control 

e. Penguatan diri untuk 

mencapai tujuan 

 

3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
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Validitas instrumen menggunakan validitas isi content Validity dengan 

dikonsultasikan pada teman sejawat. Reliabilitas instrument menggunakan 

alpha cronbach dengan hasil perhitungan sebesar 0,792 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pilihan 

dan  Ekspektasi profesi bidang busana menggunakan analisis diskriptif dengan 

prosentase   

 G. Hasil Penelitian dan pembahasan 

1. Hasil penelitian  

a. Ekspektasi profesi dalam pengambilan mata kuliah pilihan mahasiswa 

angkatan 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Pada pilihan Garmen dalam kategori baik dengan mea 49,96. Bidang 

pekerjaan yang diinginkan pada pilihan pertama menjadi wirausaha 

butik, kedua wirausaha garmen, ke tiga merchendizer bidang busana 

2) Pada pilihan niaga mode dalam kategori baik dengan mean 46,36. 

Bidang pekerjaan yang diinginkan pada pilihan pertama menjadi 

fashion designer, ke dua fashion stylist dank e tiga marketing untuk 

berbagai produk fashion. 

b. Motivasi dalam pengambilan mata kuliah pilihan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Pada pilihan Garmen motivasi secara umum pada kategori baik dengan 

mean 54,85 

2) Pada pilihan Niaga mode pada kategoti baik dengan men sebesar 51,04 

2. Pembahasan 

a. Ekspektasi profesi pada pilihan garmen paling banyak pada wirausaha 

dibidang butik karena mahasiswa beralasan pelanggan sudah pasti, 

adanya keterampilan yang telah dimiliki dan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan adanya suatu pemikiran 

untuk menambah materi pembuatan busana yang sesuai dengan 
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keinginan pelanggan serta, pengelolaan  butik yang professional. Pada 

pilihan ke dua yaitu wirausaha di bidang garmen dengan alasan minat 

masyarakat terhadap busana siap pakai, banyaknya peluang untuk 

menjual busana siap pakai. Ekspektasi profesi pada mata kuliah 

pilihan Niaga mode terbanyak pada profesi fashion designer dengan 

alasan menyukai bidang menggambar, merasa memiliki bakat, dan 

sesuai dengan ilmu yang didapat. Profesi pada pilihan fashion stylist 

dengan alasan merasa bangga dapat menyenangkan orang lain dan 

merupakan profesi yang langka dan banyak tantangan. 

b. Motivasi pada pilihan garmen yang memunjukkan bahwa menjadi 

wirausaha butik, didorong adanya pekerjaan yang spesifik, selalu ada 

tantangan dan merupakan peluangkerja cukup banyak serta melihat 

perkembangan kebutuhan busana membuatnya memilih profesi 

tersebut. Motivasi pada pilihan niaga mode responden menjelaskan 

adanya bekal yang cukup untuk memasuki dunia fashion serta adanya 

hoby yang dimiliki.       

H. Kesimpulan dan saran 

1. Kesimpulan 

a. Ekspektasi profesi dalam pengambilan mata kuliah pilihan mahasiswa 

angkatan 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Pada pilihan Garmen dalam kategori baik dengan mean 49,96. 

Bidang pekerjaan yang diinginkan pada pilihan pertama menjadi 

wirausaha butik, kedua wirausaha garmen, ke tiga merchendizer 

bidang busana 

2) Pada pilihan niaga mode dalam kategori baik dengan mean 46,36. 

Bidang pekerjaan yang diinginkan pada pilihan pertama menjadi 

fashion designer, ke dua fashion stylist dan ke tiga marketing untuk 

berbagai produk fashion. 
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b. Motivasi dalam pengambilan mata kuliah pilihan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Pada pilihan Garmen motivasi secara umum pada kategori baik 

dengan mean 54,85 

2) Pada pilihan Niaga mode pada kategoti baik dengan men sebesar 

51,18 

Hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan pekerjaan dan 

mendapatkan pekerjaan sudah ada dan sudah dipersiapkan dengan adanya 

motivasi yang kuat untuk memperdalam materi yang telah didapat.  

2. Saran 

a. Bagi prodi Pendidikan teknik Busana perlu memperhatikan pilihan 

profesi yang diinginkan oleh mahasiswa sehingga tawaran mata kuliah 

benar-benar mendukung profesinya 

b. Bagi mahasiswa Pendidikan Teknik Busana untuk selalu belajar materi 

bidang busana agar lebih mantap bekal yang harus dimiliki sehingga 

menjadi wirausaha yang professional. 
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