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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan globalisasi, cerita tradisional rakyat Indonesia semakin 

terlupakan. Cerita rakyat Indonesia yang sejatinya tidak kalah menarik dari cerita 

luar negeri menjadi redup dan dilupakan oleh anak-anak Indonesia. Padahal, cerita 

rakyat Indonesia mempunyai makna dan pendidikan moral yang sangat baik bagi 

anak-anak (Zubaidah, 2013). 

Cerita rakyat sebenarnya diterima oleh anak-anak melalui media film, buku 

cerita, pagelaran seni budaya, permainan, diceritakan secara lisan, pakaian, dan 

lain sebagainya. Meski sering dilupakan, salah satu media yang dapat digunakan 

untuk menyebarkan cerita rakyat kepada anak-anak adalah melalui media pakaian 

yang diberi motif cerita rakyat. Hal ini telah dilakukan di masa lalu dan dapat 

dilihat dalam berbagai motif batik lawasan yang mengangkat cerita rakyat 

misalnya, motif little red riding hood dan cerita Cina.  

 

Gambar 1. Batik Tulis Cerita Red Riding Hood 

Sumber: http://www.northcoastjavanesebatik.com 
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Motif pakaian dapat memvisualkan sebuah cerita dan membangkitkan rasa 

ingin tahu anak-anak akan cerita tersebut. Meskipun bangsa Indonesia sudah 

mengakui batik sebagai warisan budayanya, sangat disayangkan tradisi untuk 

memvisualkan cerita rakyat ke dalam media kain dengan teknik batik tidak 

berkembang, bahkan jarang sekali ditemukan batik dengan motif cerita rakyat 

Indonesia. Melalui observasi terhadap industri pakaian batik untuk anak, sangat 

jarang ditemukan motif batik yang didesain khusus untuk anak-anak. Karena 

mulai redupnya kesenian batik dikalangan anak-anak, maka dari itu diperlukan 

adanya pembuatan motif batik yang lebih menarik bagi anak-anak, sehingga dapat 

menarik perhatian dan juga memperkenalkan kesenian batik bagi anak-anak (Sri 

Soedewi Samsi, 2011:7-12). 

Pengenalan budaya dan kesenian ini kepada anak-anak sebaiknya dilakukan 

oleh orang tua, tidak hanya oleh sekolah. Karena orang tua sangat mempengaruhi 

proses tumbuh kembang anak. Hal ini ditunjukkan dengan sikap anak-anak yang 

selalu berusaha mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Pengaruh seorang ibu 

terhadap tumbuh kembang anaknya sangatlah dominan, karena sejak lahir hingga 

pertumbuhan masa dini anak selalu didampingi sang ibu dalam setiap 

kegiatannya. Hal ini mempertegas peran ibu sangatlah penting dan mengambil 

bagian yang sangat mendalam dalam pertumbuhan dan pembentukan karakter 

seorang anak (Vinayastri, 2015). 

Guna membantu memperkenalkan cerita rakyat, kesenian, dan kebudayaan 

tradisional Indonesia kepada anak-anak dengan melibatkan orang tua, maka brand 

Loré mencoba menawarkan pakaian ibu dan anak perempuan dengan motif batik 

yang mengangkat cerita rakyat Indonesia dan dibuat dengan kombinasi teknik 
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batik tulis dan penyempurnaan dengan teknik lukis. Melalui perancangan pakaian 

ini, penulis berharap dapat turut memperkenalkan kembali pakaian batik anak 

dengan motif cerita rakyat sebagai sebuah media pendidikan seni dan kebudayaan 

Indonesia yang dapat diterima oleh masyarakat modern. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dengan adanya identifikasi permasalahan yang ada, maka diperoleh 

pembahasan dan penelaahan solusi melalui perancangan sebagai berikut: 

a) Bagaimana rancangan pakaian semiformal ibu dan anak perempuan dengan 

teknik batik motif cerita rakyat Indonesia? 

 

1.3. TUJUAN PERANCANGAN 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan desain fesyen yang mempunyai nilai budaya bagi anak-anak 

usia dini. 

b) Menciptakan desain fesyen dengan menggunakan motif cerita rakyat 

Indonesia dengan teknik dibatik. 

c) Menciptakan desain fesyen untuk ibu dan anak perempuan untuk pakaian 

sehari-hari dengan motif cerita rakyat untuk menceritakan cerita rakyat 

Indonesia. 

d) Menciptakan desain fesyen yang sesuai dan bernilai jual bagi Loré. 
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1.4. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang diharapkan merupakan produk fesyen ibu dan anak yang 

mempunyai nilai karakter untuk pendidikan dan perkembangan anak. Produk yang 

dihasilkan juga mempunyai nilai kebudayaan yang nantinya dapat membantu 

melestarikan dan melindungi kebudayaan khas Indonesia. Produk yang dihasilkan 

juga mempunyai kualitas yang bagus, baik dari segi desain dan bahan. 

 

1.5. PENTINGNYA PERANCANGAN 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Membangun kesadaran akan pentingnya pengenalan budaya Indonesia sejak 

usia dini kepada anak-anak. 

b) Melestarikan kesenian budaya Indonesia, yaitu batik dan cerita rakyat. 

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

industri fesyen. 

d) Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Fesyen. 

 

1.6. ASUMSI DAN BATASAN PERANCANGAN 

a) Batasan Ilmu 

Perancangan yang dilakukan hanya berada dalam ruang lingkup ilmu 

fashion design dan fashion business.  

b) Batasan Material 

Perancangan yang dibuatkan hanya menggunakan kain dengan serat alami. 
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c) Batasan Waktu 

Perancangan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung sejak Februari 

2018 hingga Juni 2018. 

 

d) Batasan Pasar 

•    Geografis: Perancangan hanya berfokus untuk ibu-ibu dan anaknya 

yang tinggal di Indonesia, terutama di kota Surabaya dan Jakarta. 

•    Demografis: Perancangan hanya berfokus untuk ibu-ibu modern, 

dengan usia 25-45 tahun (sudah mempunyai anak dengan usia 3-8 tahun) 

dengan tingkat pendidikan tinggi dan kelas sosial menengah ke atas. 

•    Psikografis: Perancangan berfokus untuk ibu-ibu yang berdasarkan 

teori VALS merupakan kelompok thinkers dan achievers. Thinkers 

merupakan seorang pribadi dengan sumber daya tinggi, mempunyai sifat 

informed (selalu mendapatkan informasi), selalu berpikir dengan logik, 

dan puas. Achievers merupakan seorang pribadi dengan sumber daya 

tinggi, mempunyai tujuan pencapaian yang jelas, sadar terhadap merek, 

dan dianggap umum oleh masyarakat. 

 

1.7. DIFINISI ISTILAH 

Berikut merupakan definisi istilah yang terdapat dalam Tugas Akhir, yaitu: 
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a) Semi formal: Pakaian resmi dan sopan, namun masih terlihat santai, 

sehingga dapat digunakan untuk kegiatan bersosialisasi yang lebih santai 

atau tidak terlalu resmi. 

b) Batik: Sebuah teknik kesenian Indonesia yang dikerjakan dengan cara 

menuliskan atau menggambarkan malam atau lilin yang sudah 

dipanaskan pada kain, kemudian diberi warna. 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Proses perancangan dalam Tugas Akhir ini menggunakan tahapan dalam 

Design Thinking yang divisualisasikan dengan diagram berikut: 
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TEORI 
Teori yang 
digunakan adalah 
teori yang dipelajari 
selama masa kuliah 
dengan ilmu fesyen 
desain dan bisnis. 

SOLUSI DESAIN 

PROTOTYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Diagram Design Thinking 

Sumber: dokumentasi penulis 

 

 

 

Batasan: 
• Ilmu 
• Material 
• Waktu 
• Pasar  

Identifikasi masalah : 
Pendidikan anak – anak masa kini 
tidak lagi mengajarkan 
kebudayaan Indonesia. 

Data – data yang diperoleh dari: 
• Buku, jurnal, dan media online 
• Wawancara kepada ahli 
• Wawancara calon konsumen 
• Pengamatan lapangan 
• Pengamatan online, dan lain – lain 

IDEASI 

PRODUK AKHIR 

Test 


