
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orangtuanya. 

Setiap orangtua pasti mendoakan anaknya terlahir normal dan sehat. Namun pada 

kenyataannya tidak semua anak terlahir normal dan sehat. Menurut Badan Pusat 

Statistik Indonesia pada tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus termasuk 

anak penyandang autisme adalah 1.600.000 anak.  

Autis adalah gangguan perkembangan perpasif pada anak yang ditandai 

dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, 

perilaku dan interaksi sosial (Suteja, 2014). Beberapa karakteristik dari anak 

penyandang autisme adalah suka berputar-putar, membenturkan kepala ke 

dinding, suka menggigit dan menjilat, keseimbangannya yang tidak stabil, 

ekspresi wajah yang datar, tidak ada senyum sosial, sensitif terhadap suara, 

sensitif terhadap sentuhan, tidak suka dengan cahaya yang terang dan tidak suka 

dipeluk, kurang dapat berkomunikasi, dan melakukan sesuatu secara berulang-

ulang (Handojo, 2004). Selain itu anak penyandang autisme juga memiliki 

permasalahan dalam sistem sensorik yang dibagi menjadi dua tipe yaitu 

hiposensorik, dan hipersensorik (Mostafa, 2008). 

Mayoritas orangtua yang memiliki anak penyandang autisme mengalami 

kesulitan dalam mencari pakaian yang sesuai untuk anaknya yang menyandang 

autisme, mengingat anak penyandang autisme mayoritas memiliki tingkat 

sensitifitas yang tinggi, konsentrasi yang kurang, suka menyakiti diri sendiri dan 



 

 

2 

cenderung hiperaktif. Sedangkan pakaian anak-anak saat ini mayoritas memiliki 

aplikasi pada pakaiannya yang membuat konsentrasi anak berkurang, bahan yang 

digunakan kurang sesuai untuk anak yang menyandang autisme sehingga 

membuat anak penyandang autisme merasa tidak nyaman dalam memakai 

pakaiannya, dan desain pakaian yang tidak sesuai untuk anak penyandang 

autisme. 

Salah satu karakteristik dari anak penyandang autisme adalah 

keseimbangannya yang tidak stabil yang menyebabkan anak penyandang autisme 

sering terjatuh. Berdasarkan buku “12 Terapi Autis” yang ditulus oleh 

Veskarisyanti (2008) gangguan perkembangan motorik khususnya pada bagian 

motorik kasar, otot yang kurang kuat untuk berjalan, dan keseimbangan tubuh 

yang kurang baik, dialami oleh anak yang menyandang autisme. Oleh karena itu 

penulis mengaplikasikan teknik quilting sashiko untuk meminimalisir benturan 

yang dirasakan oleh anak penyandang autisme. Teknik quilting adalah sebuah 

teknik menjahit yang menggabungkan 2 kain atau lebih dan menyatukannya 

menjadi material yang tebal dan padat. Setelah teknik quilting diperkenalkan ke 

Eropa, produk-produk quilting menjadi terkenal dan permintaan pasar pun 

semakin meningkat (Colby, 1971). Dari situlah orang-orang pun mulai membuat 

mesin khusus untuk quilting agar pengerjaannya lebih cepat dan efisien. Hal ini 

menyebabkan pembuatan quilting dengan tangan pun semakin berkurang dan 

membuat jumlah pengrajin quilting pun semakin berkurang (Sabrina, 2014). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana rancangan pakaian untuk anak penyandang autisme dengan 

teknik hand quilting sashiko applique pada merek Little Bee? 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari “Perancangan Pakaian Anak Penyandang Autisme 

dengan Teknik Hand Quilting Sashiko Applique” adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen pakaian anak untuk anak penyandang autisme 

yang membutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam memakai 

pakaiannya 

b) Menciptakan desain fesyen pakaian anak penyandang autisme dengan 

menggunakan material 100% katun dengan menggunakan teknik quilting 

sashiko applique 

c) Menciptakan desain fesyen pakaian anak penyandang autisme yang sesuai 

dan bernilai jual bagi merek Little Bee 

 

1.4  Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk fesyen yang akan dibuat di Tugas Akhir ini adalah pakaian ready to 

wear untuk anak-anak khususnya untuk anak penyandang autisme baik itu laki-

laki maupun perempuan. Pada produk pakaian anak penyandang autisme ini akan 
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diaplikasikan beberapa detail pakaian yang dapat mengurangi luka yang 

dihasilkan pada saat anak penyandang autisme menyakiti diri mereka sendiri. 

Selain itu, teknik hand quilting sashiko applique akan diaplikasikan pada 

beberapa bagian seperti dibagian lengan, lutut, dan bagian lainnya.  

 

Gambar 1.1 

Hasil Teknik Hand Quilting Applique 

Sumber:https://id.pinterest.com/pin/Aeqgko_MsklGkCZtwckliVINopOqJVgQ_wwAJ2lzyTOBKJ

NatmlrSU/ 

 

Pakaian anak penyandang autisme ini akan menggunakan teknik jahit 

kampuh pipih, dan tagless sehingga untuk pengaplikasian nama merek akan 

menggunakan teknik sablon. Selain itu, tidak akan ada aplikasi-aplikasi yang 

dapat dilepas oleh anak-anak seperti kancing, pita, dan payet. Kain yang akan 

digunakan adalah kain 100% katun. Sedangkan untuk bahan batting pada aplikasi 

quilting akan menggunakan dakron lembaran sebanyak 1 lembar.  
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1.5 Pentingnya Perancangan 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Melestarikan dan memperkenalkan teknik hand quilting sashiko applique 

untuk meningkatkan jumlah pengrajin hand quilting 

b. Menciptakan kebaruan dalam hal pakaian anak-anak yang berkebutuhan 

khusus, khususnya untuk anak penyandang autisme 

c. Turut berkontribusi untuk kemajuan sub-sektor industri kreatif di bidang 

industri fesyen di Indonesia. 

d. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen khususnya 

pada pakaian anak-anak. 

 

1.6 Asumsi dan Batas Perancangan 

Hal yang umum yang menjadi batasan penulis dalam pengembangan Tugas 

Akhir ini adalah: 

a. Batasan ilmu penulis mengenai anak penyandang autisme, dan teknik 

quilting applique  

b. Batasan pengerajin quilting yang sedikit 

c. Batasan waktu penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir “Perancangan 

Pakaian Anak Penyandang Autisme dengan Teknik Hand Quilting Sashiko 

Applique pada Merek Little Bee” yaitu hanya dalam kurun 11 bulan 

 

 



 

 

6 

1.7 Difinisi Istilah 

Untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam memahami beberapa istilah 

dalam Tugas Akhir ini, maka perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

1.7.1  Anak Penyandang Autisme  

Autisme adalah gangguan perkembangan perpasif pada anak yang ditandai 

dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, 

perilaku dan interaksi sosial (Suteja, 2014). Karakteristik dari anak penyandang 

autisme adalah suka berputar-putar, membenturkan kepala ke dinding, suka 

menggigit dan menjilat, keseimbangannya yang tidak stabil, ekspresi wajah yang 

datar, tidak ada senyum sosial, sensitif terhadap suara, sensitif terhadap sentuhan, 

tidak suka dengan cahaya yang terang dan tidak suka dipeluk, kurang dapat 

berkomunikasi, dan melakukan sesuatu secara berulang-ulang (Handojo, 2004). 

1.7.2  Teknik Applique 

Teknik applique adalah suatu teknik yang menjahitkan sepotong kain 

perca diatas bidang kain lainnya, dan dari potongan-potongan kain perca tersebut 

akan membentuk gambar. Alas dari bidang kain lainnya dapat berupa kaos, 

kemeja, selimut, dan lain-lain (Indahyani, 2010) 

 1.7.3  Teknik Hand Quilting  

Quilting adalah sebuah teknik menjahit yang menggabungkan 2 kain atau 

lebih dan menyatukannya menjadi material yang tebal dan padat (Marlina, 2010). 

Jadi yang dimaksud dari hand quilting sendiri adalah pengerjaan quilting dengan 

menggunakan sulam tangan. 
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1.7.4  Sulam Sashiko 

Sashiko adalah teknik menjahit tradisional Jepang yang telah digunakan 

sejak abad ke 18 untuk menggabungkan beberapa lapisan kain. Teknik ini 

digunakan dengan tujuan untuk membuat pakaian lebih kuat dan tahan lama 

karena harga kain pada saat itu tidak tejangkau oleh para pekerja di Jepang. Jahit 

sulam Sashiko membentuk ornamen yang dapat dijadikan sebagai elemen estetis 

pada bidang kain (Fasza, 2016). 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

 

1.8.1. Batasan 

Penulis memiliki 3 batasan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Batasan 

pertama adalah terbatasnya ilmu penulis dalam bidang autisme, dan teknik hand 

quilting sashiko applique. Batasan yang kedua adalah jumlah pengrajin hand 

quilting yang sedikit karena teknik quilting sudah didominasi oleh mesin. Yang 
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terakhir adalah batasan waktu penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir yaitu 

hanya dalam kurun waktu 11 bulan. 

1.8.2  Identifikasi Masalah 

Berbagai permasalahan yang dialami oleh anak penyandang autisme baik 

pada bagian sensori, keseimbangan, dan kosentrasi menyebabnkan anak 

penyandang autisme tidak nyaman dan aman pada saat memakai pakaiannya 

sehari-hari, dan hal ini membuat para orangtua menjadi kesusahan dalam membeli 

pakaian untuk anaknya. Teknik quilting dengan menggunakan sulam tangan yang 

telah berkurang dibandingkan pada saat awal quilting diperkenalkan karena sudah 

muncul mesin quilting yang lebih efisien. Hal ini menyebabkan pengerajin hand 

quilting berkurang. 

1.8.3  Teori 

Teori yang dibutuhkan dalam mengkaji Tugas Akhir ini adalah teori 

mengenai autisme, dan teori mengenai teknik quilting applique.  

1.8.4  Data-Data yang Diperoleh 

Penulis mengambil data-data yang dibutuhkan melalui buku, jurnal, media 

online, esai, dan tugas perkuliahan kampus lainnya. Selain itu penulis juga 

mengambil data dengan cara melakukan wawancara dengan orangtua yang 

anaknya menyandang autisme, wawancara dengan beberapa ahli yaitu kepala 

sekolah Sekolah Luar Biasa untuk anak berkebutuhan khusus, guru dari Sekolah 

Luar Biasa, psikolog, ahli tekstil, ahli teknik quilting applique, dan ahli pola. 

Observasi juga dilakukan oleh penulis, baik itu observasi lapangan maupun 

observasi secara online. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi 



 

 

10 

perilaku murid Sekolah Luar Biasa Autisme Mutiara Hati, dan observasi 

kompetitor. 

1.8.5 Ideasi 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan produk 

pakaian anak penyandang autisme dengan teknik quilting sashiko applique ini, 

penulis akan melakukan ideasi yaitu mengumpulkan data-data yang telah didapat 

untuk membuat sebuah konsep produk. 

1.8.6 Solusi Desain 

Dari permasalahan yang ditemui oleh penulis, dan data-data yang didapat, 

akan dibentuk solusi dari permasalahan dan data-data yang didapat dalam bentuk 

desain pakaian anak penyandang autisme.  

1.8.7 Pembuatan Prototipe 

Dalam tahap ini penulis akan membuat prototipe dari desain yang telah 

dihasilkan pada tahap solusi desain. Prototipe ini akan dibuat pada ukuran 9 pada 

ukuran anak-anak. Apabila prototipe memenuhi kriteria yang diinginkan maka 

akan dilanjutkan pada tahap produk akhir 

1.8.8 Produk Akhir 

Pada tahap ini akan dilakukan proses produksi untuk pembuatan 

produk.  

 

 


