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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan Tata Busana merupakan salah satu Program Studi yang terdapat 

di Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FPTK UPI, yang senantiasa 

menggabungkan aspek kreativitas, teknik dan profesionalisme, agar para lulusan 

memiliki kesiapan yang komprehensif dan peluang yang luas dalam memasuki 

dunia kerja (Situs Prodi Pendidikan Tata Busana Departmen PKK FPTK UPI). 

Kurikulum yang berlaku saat ini pada Program Studi Pendidikan Tata Busana 

terdiri dari beberapa mata kuliah yang dikelompokan menjadi Mata Kuliah Dasar 

Wajib, Mata Kuliah Keahlian Bidang Studi dan Mata Kuliah Paket Pilihan. Salah 

satu Mata Kuliah Keahlian Bidang Studi yang harus diikuti oleh seluruh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana yang diberlakukan mulai dari 

angkatan 2013 adalah Tren Mode. 

Tren Mode merupakan salah satu mata kuliah keahlian bidang studi yang 

diselenggarakan pada semester empat dengan bobot 2 SKS. Tujuan mata kuliah 

Tren Mode agar mahasiswa memiliki wawasan dan menguasai konsep mengenai 

penentuan tren mode serta dapat menerapkannya dalam berbagai produk desain 

busana yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman (Silabus mata kuliah 

Tren Mode 2011). Materi perkuliahan Tren Mode secara garis besar meliputi 

konsep tren mode, kelompok konsumen dalam mode, kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, siklus popularitas produk, 

length of cycle, dan riset pasar (Silabus mata kuliah Tren Mode 2011). Inti 

pengetahuan yang akan diperoleh mahasiswa dari materi perkuliahan Tren Mode 

yang disajikan mengenai pergerakan mode. Wawasan mengenai pergerakan mode 

yang terus berkembang serta penerapannya ini menjadi kunci penting dalam 

perkembangan industri fashion yang tidak hanya mengacu pada fashion di 

Indonesia namun mengacu pula pada perkembangan fashion dunia. Hal ini 

menjadi poin penting untuk menjadi bekal bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Tata 

Busana yang memiliki minat untuk bekerja di dunia industri fashion. 



2 
 

Isna Yusara, 2016 

MANFAAT HASIL BELAJAR TREN MODE SEBAGAI KESIAPAN MENJADI FASHION BUYER DI 

SPECIALTY STORE 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Hasil belajar adalah “kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar” (Sudjana, 2010, hlm. 22). Hasil belajar tren  mode dapat 

dilihat dari kompetensi yang dimiliki mahasiswa dalam memahami dan 

menguasai konsep tren mode, menentukan kelompok konsumen dalam mode, 

memperkirakan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengidentifikasi faktor-

fakor yang mempengaruhinya, menganalisis siklus popularitas produk, 

menentukan length of cycle, dan melakukan strategi pemasaran atas hasil riset 

pasar yang telah dilakukan. Kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa 

sebagai hasil belajar Tren Mode diharapkan menjadi bekal bagi kesiapan 

mahasiswa, salah satunya untuk bekerja di dunia industri fashion. Kesiapan adalah 

“Keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon 

atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi” (Slameto, 2010, hlm. 

113). Kesiapan yang dimiliki mahasiswa meliputi wawasan dan penguasaan 

konsep mengenai tren mode jika disertai dengan persiapan fisik dan mental yang 

baik dapat dijadikan bekal sebagai kesiapan untuk menjadi tenaga profesional 

dalam industri fashion, salah satunya sebagai fashion buyer di specialty store. 

Fashion buyer di specialty store merupakan salah satu pelaku industri dalam 

bisnis fashion yang bertanggung jawab kepada specialty store atas pemilihan 

produk yang akan dijual dan koleksi yang akan dipasarkan. Menjadi fashion buyer 

di specialty store harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tren mode 

yang digemari masyarakat sesuai dengan konsep tren mode, menjadi konseptor 

dalam alur penjualan busana sesuai dengan kelompok konsumen dalam mode dan 

kebutuhan serta keinginan konsumen yang telah menjadi target market, menjadi 

penghubung antara toko dan supplier dalam permintaan produk sesuai dengan 

siklus popularitas produk dan length of cycle, mengamati dan menganalisis hasil 

penjualan busana sebagai riset pasar guna evaluasi produk. 

Kesiapan yang dibutuhkan untuk menjadi fashion buyer di specialty store 

dapat memanfaatkan hasil belajar yang diperoleh melalui mata kuliah Tren Mode. 

Teori yang diberikan selama proses mata kuliah berlangsung mencakup 

kemampuan yang harus dimiliki seorang fashion buyer di specialty store.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai 

“Manfaat Hasil Belajar Tren Mode Sebagai Kesiapan Menjadi Fashion Buyer di 
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Specialty Store” pada mahasiswa Pogram Studi Pendidikan Tata Busana angkatan 

2013 di Departemen PKK FPTK UPI. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dibuat untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

sehingga mempermudah penelitian yang mengacu pada identifikasi masalah. 

Identifikasi masalah dalam penelitian diperlukan untuk memudahkan dan 

mengetahui timbulnya kemungkinan masalah yang diteliti mengenai “Manfaat 

Hasil Belajar Tren Mode Sebagai Kesiapan Menjadi Fashion Buyer di Specialty 

Store”.  Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Hasil belajar Tren Mode mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan 

berupa kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti 

mata kuliah Tren Mode yang dapat dimanfaatkan sebagai kesiapan menjadi 

fashion buyer di specialty store. 

2. Fashion Buyer di specialty store merupakan profesi yang terdapat dalam 

industri fashion, yang bertanggung jawab kepada specialty store atas 

pemilihan produk yang akan dijual dan koleksi yang akan dipasarkan. 

3. Fashion buyer di specialty store harus memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi tren mode, menjadi konseptor alur penjualan busana, 

menjadi penghubung antara toko dan supplier dan dapat menganalisis hasil 

penjualan busana. Kriteria dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi 

fashion buyer di specialty store tersebut dapat dimiliki mahasiswa setelah 

mengikuti mata kuliah Tren Mode. 

4. Kesiapan kerja di specialty store merupakan kondisi mahasiswa untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dalam menjalankan sebuah 

profesi di specialty store. Kesiapan sangat mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang dalam melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental 

sehingga dapat menekuni profesi yang dijalani secara optimal. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana manfaat hasil 

belajar tren mode sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store? 

Khususnya pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana angkatan 

tahun 2013.” 
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Luasnya permasalahan yang akan diteliti, maka penulis batasi agar tidak 

menyimpang dari maksud penelitian. Oleh karena itu permasalahan dalam 

penelitian ini terbatas mengenai kemampuan kompetesi konsep tren mode, 

kelompok konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, siklus popularitas produk, length of cycle, dan pengalaman 

riset pasar. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai manfaat hasil belajar tren mode sebagai kesiapan menjadi fashion 

buyer di specialty store ditinjau berdasarkan kompetensi dasar penguasaan: 

1. Manfaat hasil belajar tren mode ditinjau dari penguasaan kompetensi konsep 

tren mode sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store. 

2. Manfaat hasil belajar tren mode ditinjau dari penguasaan kompetensi 

kelompok konsumen dalam mode sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di 

specialty store. 

3. Manfaat hasil belajar tren mode ditinjau dari penguasaan kompetensi 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty 

store. 

4. Manfaat hasil belajar tren mode ditinjau dari penguasaan kompetensi siklus 

popularitas produk dan length of cycle sebagai kesiapan menjadi fashion 

buyer di specialty store. 

5. Manfaat hasil belajar tren mode ditinjau dari penguasaan kompetensi riset 

pasar sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar tren mode 

sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store, ditujukan untuk 

beberapa pihak baik dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

teoritis dan praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian hasil belajar ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana dalam memperluas ilmu 

mengenai metodologi penelitian dan menambah pengetahuan serta 

pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan karya 

ilmiah mengenai profesi fashion buyer di specialty store. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 

mengenai ilmu perkembangan tren mode, profesi fashion buyer dan ruang 

lingkup kerja di specialty store kepada penulis. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi infomasi bahwa manfaat hasil belajar tren mode dapat 

dijadikan bekal untuk menjadi fashion buyer di specialty store, sehingga 

mahasiswa yang memenuhi kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam 

mata kuliah tren mode dapat memiliki kesempatan kerja sebagai fashion 

buyer di specialty store. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai manfaat hasil 

belajar tren mode sebagai kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store, 

secara sistematis dan terperinci diuraikan dalam lima bab, yaitu: Bab I 

Pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi, Bab II Kajian 

Pustaka, mencakup tinjauan mata kuliah tren mode, hasil belajar tren mode, 

kesiapan menjadi fashion buyer di specialty store, profesi fashion buyer, specialty 

store dan pertanyaan penelitian, Bab III berisi metodologi penelitian mencakup 

lokasi, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data, Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan peneltian, Bab V 

berisi kesimpulan dan saran. 


