
BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

 
Hingga pada anak usia sekolah, bermain bagi anak memiliki arti yang 

sangat penting (Iswinarti, 2010:6). Bermain adalah sebuah kegiatan untuk 

kesenangan yang ditimbulkan dari proses bermain tersebut. Pada dewasa ini 

bermain sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi anak-anak. Di dalam 

proses bermain terbagi menjadi dua kategori, yaitu permainan tradisional dan 

modern. Permainan tradisional adalah segala jenis permainan yang memiliki 

ciri-ciri asal daerah sesuai dengan tradisi yang ada, memiliki keterkaitan 

antara kebiasaan atau adat dan tradisi dari suatu kelompok tertentu. 

Sedangkan, permainan modern adalah segala bentuk permainan yang 

menggunakan alat-alat teknologi sebagai media untuk bermain (KBBI). 

Berdasarkan catatan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, 

sebanyak 

 
65 persen anak di Indonesia tidak lagi mengenal permainan tradisional 

(2017), hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa di dalam permainan 

tradisional terdapat beberapa manfaat yang penting untuk proses 

perkembangan anak, di antaranya sportivitas, kemampuan bersosialisasi, 

kreativitas, kolaborasi, kecerdasan emosi, dan berhitung. Mengambil contoh 

permainan tradisional dari Jawa Barat, Atmadibrata mengemukakan bahwa 

permainan tradisional Jawa Barat disinyalir memiliki keterampilan prestatif 

yang bersifat entertainment. Ternyata permainan tradisional Jawa Barat 

bersifat edukatif, mengandung unsur pendidikan jasmani (gymnastic), 

kecermatan, kelincahan, daya pikir, apresiasi terhadap unsur seni yang ada, 

dan menyegarkan pikiran (Kurniati, 2006).
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Menurut Saragih, M.C.I., (2017) Permainan tradisional dapat dipandang 

sebagai salah satu aset budaya, warisan budaya yang dapat membentuk jati diri 

seorang individu. Dalam hal ini melestarikan suatu unsur budaya seperti permainan 

tradisional  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  pada  umumnya  permainan 

tradisional menggunakan bahasa daerah yang merupakan ciri budaya lokal yang 
 

tidak dapat digantikan oleh jenis permainan modern pada saat ini. Endi Aras 
 

seorang pemerhati dan pelestari permainan tradisional yang dikutip dari National 
 

Geographic Indonesia (2017) menyatakan: 
 

Pelestarian dolanan bocah khas Nusantara berangkat dari keprihatinannya 

melihat permainan tradisional  yang kian terlupakan dan ditinggalkan.  Ia 

menuturkan, saat ini anak-anak lebih nyaman berlama-lama menatap gawai 

atau bermain dengan mainan modern buatan pabrik. Sayang kalau permainan 

tradisional lama-lama ditinggalkan, karena kepunahan permainan tradisional 

ini juga berarti kepunahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

 
Permainan tradisional dapat diperkenalkan melalui pakaian, sebagai contoh 

permainan arkade Pac-Man dan Mario Bros yang sudah ada sejak tahun 1980 an 

namun masih dikenal oleh anak-anak pada zaman sekarang karena terdapat kaos 

dengan motif permainan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pakaian dapat 

menjadi salah satu media promosi dari permainan maupun film yang ada pada 

zaman dahulu. 

Berdasarkan kutipan yang dilansir dari Investor Daily (2017), Poetri Hanjani 

menyatakan: 

“Motif permainan tradisional anak-anak diangkat berdasarkan keprihatinan 

Beliau mengenai permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan anak- 

anak.  Mereka  lebih  senang  bermain  gadget.  Dari  situ,  Beliau  ingin
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mempopulerkan kembali permainan tradisional dengan menjadikannya motif 

batik”. 

Belajar dari upaya untuk melestarikan permainan tradisional seperti yang telah 

dilakukan oleh Poetri Hanjani, maka brand Attha akan membuat pakaian anak 

perempuan ready to wear untuk special occasion dengan desain semi formal dan 

playful yang mensosialisasikan berbagai macam permainan tradisional melalui 

teknik bordir. Perancangan ini akan mengambil unsur permainan tradisional yang 

berasal dari pulau Jawa, diantaranya seperti engklek, congklak, dan bekel sehingga 

menarik minat anak-anak. 

 
 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana merancang pakaian anak perempuan ready-to-wear dengan tema 

permainan tradisional dengan menggunakan teknik bordir untuk brand Attha. 

 
1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

 
1)  Menciptakan   desain   fesyen   semi   formal   special   occasion   untuk   anak 

perempuan berusia 6-12 tahun yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya 

lokal “Permainan Tradisional” pada anak. 

2)  Membuat produk pakaian anak perempuan dengan menggunakan bahan kain 

katun twill, baby twill dan organza yang nyaman digunakan dan teknik bordir. 

3)  Menciptakan desain fesyen yang terinspirasi dari permainan tradisional yang 

berasal dari Pulau Jawa. 

4)  Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi brand Attha.
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1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

 
Perancangan produk pakaian anak perempuan ini akan menggunakan kain 

katun twill, baby twill dan organza yang nyaman digunakan oleh anak-anak dengan 

desain semi formal untuk special occasion dan playful yang menggunakan 

perpaduan warna pastel dan cerah dan mengandung unsur permainan tradisional 

yang diaplikasikan melalui teknik bordir. 

 
 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

 
Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1)  Membangun kesadaran anak Indonesia sejak dini akan pentingnya melestarikan 

budaya Indonesia, khususnya permainan tradisional. 

2)  Mendukung pelestarian kearifan budaya lokal di Indonesia. 

 
3)  Memberi nilai jual yang lebih bagi pengrajin melalui pengaplikasian teknik 

bordir. 

4)  Turut berkontribusi bagi kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang industri 

fesyen. 

5)  Turut berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Desain Fesyen. 
 

 
 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

 
Hal yang menjadi batasan adalah: 

 
a)  Batasan ilmu 

 
Perancangan  yang  dilakukan  berada  pada  ruang  lingkup  ilmu  desain 

fesyen. 

b)  Batasan material
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Perancangan yang dilakukan menggunakan bahan dasar kain katun twill, 

baby twill dan organza. 

c)  Batasan teknologi 

 
Perancangan yang dilakukan menggunakan teknik digital printing, dan 

bordir. 

d)  Batasan waktu 

 
Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan. 

e)  Batasan pasar 

1.   Geografis 

 
Pasar yang dituju yaitu wilayah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 

 
2.   Demografis 

 
Perancangan ditujukan kepada anak perempuan berusia 6-12 tahun. 

Konsumen berada pada kelas ekonomi menengah ke atas, tinggal di 

daerah perkotaan, dan mempunyai pendidikan tinggi. 

3.   Psikografis 

 
Berdasarkan teori VALS, perancangan ditujukan pada golongan: 

 
a. Innovators atau Inovator adalah orang-orang yang suka mencari 

informasi baru, tidak mudah mempercayai sebuah iklan, suka 

bereksperimen, memiliki penghasilan tinggi, memiliki motivasi untuk 

mencapai hal-hal yang lebih baik dalam hidup, mudah menerima ide 

dan teknologi baru. (www.strategicbusinessinsights.com) 

b.   Thinkers atau Pemikir adalah orang-orang yang memiliki sumber daya 

tinggi. Golongan ini merupakan tipe konsumen yang praktis dan 

bersifat  rasional,  mereka  mempunyai  sifat  dewasa,  orang  yang

http://www.strategicbusinessinsights.com/
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reflektif, menghargai pengetahuan dan tanggung jawab. Mereka 

cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan secara aktif 

mencari informasi dalam proses membuat keputusan. Mereka tipe 

orang yang ingin mengetahui dan memahami cerita yang ada di balik 

produk yang akan mereka beli. Thinkers menyukai produk yang tahan 

lama, memiliki fungsi dan nilai. Mereka akan selalu mencari dan 

mengikuti informasi dengan baik untuk memperluas pengetahuannya 

akan suatu produk, dan selalu terbuka akan ide baru dan perubahan 

sosial. (www.strategicbusinessinsights.com) 

 
1.7. DEFINISI ISTILAH 

 
- Ready to wear: Istilah dalam bahasa Inggris (disingkat RTW) untuk busana 

siap pakai, yang keberadaannya di antara adibusana dan produksi massal. 

Dalam industri mode, RTW terbagi dalam berbagai tingkatan berdasarkan 

mutu/harga; dari yang tertinggi couture, designer/first line/top-line, disusul: 

bridge, second/secondary line, tingkat menengah: better dan moderate. 

Desainer/rumah mode biasa menggelar koleksi RTW mereka dalam kegiatan 

seperti Fashion Week, dsb. Istilah dalam bahasa Indonesia a.I. baju jadi, 

busana siap-pakai. Bahasa Prancis PRET-A-PORTER. (Hardisurya I., Ninuk 

Mardiana P., dan Herman Jusuf. 2010 : 177). 

- A-line: Bentuk, siluet atau garis luar baju (gaun/blus/rok) yang menyerupai 

bentuk huruf A; sempit di bagian atas, melebar ke bawah. Diperkenalkan 

pertama kali  oleh perancang Christian  Dior tahun 1955,  menjadi  sangat 

populer di era 60-70 an. Setelah tenggelam selama 2 dekade, gaun A-line

http://www.strategicbusinessinsights.com/
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kembali muncul di awal 2000an. (Hardisurya I., Ninuk Mardiana P., dan 

 
Herman Jusuf. 2010 : 12). 

 
-    Humanature: Salah satu tren dari www.wgsn.com pada season A/W 2018. 

 
Humanature merupakan sebuah tema yang mengevaluasi hubungan kita 

dengan lingkungan dan menciptakan pakaian yang dapat digunakan secara 

berkelanjutan. 

- Brand: Nama, merek atau simbol yang menjadi ciri suatu produk atau nama 

pembuatnya dan dikenali konsumen. (Hardisurya I., Ninuk Mardiana P., dan 

Herman Jusuf. 2010 : 37). 

- Embroidery atau Bordir: Teknik memberi hiasan atau ragam hias pada bahan 

dengan menggunakan jarum dan berbagai jenis benang (benang katun, sutra 

atau metalik, dsb). Bordir pada pakaian umumnya dikerjakan dengan mesin, 

namun ada pula yang disulam dengan tangan sebagai seni kriya. Dari bahasa 

Belanda “borduur”. Bahasa Inggris: Embroidery. (Hardisurya I., Ninuk 

Mardiana P., dan Herman Jusuf. 2010 : 36). 

 
1.8. SISTEMATIKA  PENULISAN 

 
Metode perancangan merupakan  langkah-langkah atau alur kerja dalam 

tugas ini. Metode perancangan terbagi menjadi dua yaitu model perancangan dan 

prosedur perancangan. Metode ini menggunakan metode design thinking. Metode 

design thinking adalah siklus desain yang meliputi tahap: 

1.   Identifikasi Masalah 

 
Identifikasi masalah merupakan tahapan menganalisis masalah yang ada 

di lingkungan sekitar dan terkait dengan bidang fesyen. Di dalam tahap ini 

ditemukan   masalah   tidak   tersedianya   brand   pakaian   anak   yang

http://www.wgsn.com/
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mengangkat unsur tradisional berupa pengaplikasian permainan tradisional 

untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. 

Sebagian besar brand pakaian anak yang ada di pasaran saat ini, 

khususnya wilayah kota Surabaya menggunakan kain bermotif batik 

sehingga unsur kebudayaan Indonesia lainnya tidak banyak dikenal oleh 

masyarakat. Produk pakaian anak dengan unsur tradisional yang ada di 

pasaran cenderung kurang modern, monoton dan memiliki karakter pakaian 

yang cenderung dewasa namun dalam ukuran anak-anak. Brand pakaian 

anak yang ada saat ini membutuhkan inovasi baik dari segi material maupun 

teknik aplikasi unsur tradisional. 

Melalui identifikasi masalah yang didapat oleh penulis, maka perancang 

menemukan peluang untuk mengangkat unsur permainan tradisional dari 

Pulau Jawa yang tidak banyak dikenal oleh anak-anak di Indonesia, 

sekaligus untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya 

Indonesia. Perancang juga menemukan pada saat ini masyarakat memiliki 

ketertarikan lebih pada kebudayaan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang 

bagi perancang untuk membuat produk pakaian anak yang mengangkat 

unsur kebudayaan dengan teknik bordir lalu disesuaikan dengan minat serta 

selera masyarakat Indonesia saat ini. 

2.   Ideasi 

 
Pada tahap ideasi ini perancang menemukan ide untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam tahap ini terbentuk ide 

untuk menciptakan pakaian anak perempuan dengan unsur kebudayaan
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Indonesia yang sekaligus dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya 

 
Indonesia, khususnya permainan tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. 

 
Perancang menemukan ide untuk mengangkat permainan tradisional 

yang berasal dari Pulau Jawa untuk memperkenalkan, mempertahankan dan 

melestarikan unsur kebudayaan kepada anak-anak Indonesia. Proses di 

dalam ideasi ini diperoleh melalui metode kuantitatif yaitu berupa 

penyebaran angket kuesioner, lalu melalui metode kualitatif yaitu berupa 

wawancara kepada para ahli (expert user), wawancara kepada orang yang 

sudah memahami betul produk yang diproduksi oleh brand Attha atau 

merupakan pengguna produk sejenis (extreme user), observasi tren, 

kompetitor, target market, dan melalui teori-teori yang telah diperoleh dari 

berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, tesis, esai dan 

internet. 

3.   Implementasi Hasil Produk Akhir 

 
Tahap ini merupakan tahap akhir. Dalam tahap akhir ini akan dilakukan 

penyempurnaan terhadap hasil sampel yang telah dibuat sebelumnya, 

sehingga sudah sesuai dengan ide dan menjawab permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya. 

Dalam tahap ini perancang menciptakan produk pakaian anak 

perempuan ready-to-wear yang menggunakan aplikasi permainan 

tradisional dengan menggunakan teknik digital printing, dan bordir. 

Melalui produk ini diharapkan sudah dapat memenuhi permintaan pasar.
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1.8.1. Prosedur Perancangan 

Prosedur perancangan berupa alur kerja yang memaparkan prosedur 

dalam perancangan untuk menghasilkan suatu produk desain. Prosedur 

perancangan dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
 

 
 

 

BATASAN 

   Ilmu desain fesyen 
 

   Perancangan dilakukan 

dalam kurun waktu 6 bulan 

   Material katun twill 
 

   Teknologi teknik digital 

printing, quilting, dan 

bordir 

   Pasar yang dituju adalah 

wilayah Surabaya 

   Target market anak 

perempuan yang berusia 6- 

12 tahun 
 

   Golongan innovators dan 
 

thinkers 

 

Identifikasi Masalah: 
 
Bagaimana rancangan pakaian anak 

perempuan  ready-to-wear  dengan 

tema permainan tradisional 

menggunakan teknik bordir dan quilt 

untuk brand Attha? 

 
 
Data-data yang di peroleh dari: 
 
 Buku, jurnal, dan media online 
 

 Survei   melalui   penyebaran   angket 

kepada 102 responden 

 Wawancara  5  ahli  (expert  user),  7 

pengguna tetap (extreme user) 

 Observasi kompetitor, style berpakaian 
 

target market, observasi tren 
 

 Uji coba desain kepada expert user dan 
 

extreme user 

 

TEORI 

 Perkembangan anak 
 

 Permainan tradisional 
 

 Jenis permainan tradisional 
 

 Jenis kain 
 

 Unsur desain busana 
 

 Ready to wear 
 

 Embroidery 
 

 Quilting

 
IDEASI/EKSPERIMEN 

 

 
 

SOLUSI DESAIN 
 

 
 

 
PROTOTYPE 

TES

 
  

PRODUK AKHIR 
 

Tabel 1.8.1. Prosedur perancangan 

Sumber: Dokumen Penulis 


