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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan IPTEKS informasi lebih mudah diakses 

melalui internet, informasi perkembangan fesyen pun lebih mudah diakses oleh 

siapa saja dari berbagai usia dan kalangan. Teknologi media digital menyajikan 

referensi mengenai fesyen kepada masyarakat secara online. Kini masyarakat 

memandang fesyen sebagai gaya berbusana dan sebagai media untuk 

mengekspresikan diri. Media informasi harus mampu menyajikan perkembangan 

tren fesyen secara menarik dan aktual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya 

ditunjang dengan desain fashion illustration yang baik dan estetik. 

Fashion illustration sangat dibutuhkan dalam penyajian tren fesyen bukan 

hanya sebagai pertimbangan estetik tapi juga untuk menampilkan desain busana 

berdasarkan kaidah-kaidah desain busana secara tepat. Dewasa ini, tren fesyen 

bukan saja diikuti dan diperhatikan oleh wanita tapi juga oleh kaum pria. Banyak 

pria memperhatikan penampilannya karena tuntutan pekerjaan dan pengaruh 

budaya luar, sehingga pria cenderung mempunyai gaya metroseksual. 

Fashion illustration, menggambarkan detail sebuah busana meliputi konsep 

atau tema yang melatarbelakangi rancangan dan citra yang diciptakan oleh busana 

tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa fashion illustration harus dibuat oleh seorang 

yang mengerti mengenai dunia fesyen tapi juga kompeten dalam menggambar 

ilustrasi busana. Oleh karena itu, peran fashion illustrator dalam dunia fashion 

sangat dibutuhkan terutama dalam penggambaran busana yang berfungsi sebagai 

media berekspresi seperti pada busana pria. 

Profesi fashion illustrator dikenalkan di perguruan tinggi untuk memberikan 

gambaran kepada mahasiswa mengenai peran dan tuntutan kompetensi yang harus 

dimiliki profesi tersebut di dunia fesyen. Secara akademis Fashion Illustration 

dipelajari dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 yang dikembangkan pada 
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struktur kurikulum D3 Seni Rupa dan Desain (SRD)  – Mayor Fashion Design 

dan diikuti oleh seluruh mahasiswa. Mata Kuliah Fashion Illustration 1 diberikan   

 

dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami tren fesyen kemudian 

menuangkan ide konsep sampai menjadi desain gambar yang mencerminkan 

karakteristik pria, serta meningkatkan kemampuan menggambar ilustrasi dan 

presentasi visual fashion design. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 

konsep tema desain, fashion moodboard, unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain 

busana, serta menggambar desain busana.  

Pembelajaran pembuatan ilustrasi busana pria sangat penting diberikan secara 

akademis untuk mencapai kriteria kompetensi yang diharapkan. Pada proses 

pembuatan busana hal pertama yang perlu dilakukan adalah pembuatan desain 

busana. Proses pembelajaran Fashion Illustration 1 diselenggarakan dalam bentuk 

teori yang meliputi pengetahuan dasar-dasar Fashion Illustration For Casual 

Menswear berupa pengetahuan busana casual, unsur-unsur dan prinsip-prinsip 

desain busana, sedangkan proses pembelajaran dalam bentuk praktek berupa  

menggambar ilustrasi busana dan presentasi visual fashion design. Perkuliahan 

Fashion Illustration 1 disajikan dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek.  

Hasil yang dicapai setelah proses pembelajaran Fashion Illustration 1, 

mahasiswa mampu memahami tren fesyen, membuat desain dengan menggali ide 

dan kreativitas, meningkatkan kemampuan menggambar ilustrasi busana dan 

presentasi visual fashion design berupa pameran yang diadakan satu tahun sekali. 

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah 

dicapai, salah satunya yaitu melalui kualitas desain yang dibuat oleh mahasiswa. 

Upaya mengetahui kualitas desain yang dibuat oleh mahasiswa maka 

diperlukan analisis kualitas tugas, yaitu salah satu cara untuk mengukur tingkat 

keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah Fashion Illustration 1. Menganalisis 

kualitas tugas berarti menilai kualitas desain yang dibuat oleh mahasiswa. Proses 
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penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis meliputi 

perencanaan penilaian, instrumen penilaian, dan pelaksanaan penilaian. Proses 

penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan pencapaian kompetensi 

mahasiswa mencakup pengetahuan dan keterampilan berdasarkan suatu kriteria 

dan standar. Pelaksanaan penilaian dilakukan setelah melalui tahap evaluasi 

proses dan hasil secara langsung pada saat mahasiswa melakukan kegiatan belajar 

sesuai dengan kompetensi. Pelaksanaan penilaian yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan dan kemampuan mahasiswa pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear pada mata kuliah Fashion Illustration 

1 adalah penilaian hasil belajar. 

Pencapaian hasil belajar atau kompetensi mahasiswa dapat dilihat dan dinilai 

dari sejumlah bukti dari proses pengumpulan dan penggunaan informasi mengenai 

penilaian hasil belajar. Salah satu cara dalam penilaian hasil belajar yaitu 

penilaian tugas desain terhadap kemampuan membuat suatu desain. Penilaian 

tugas desain ini dilakukan dengan cara menganalisis kualitas tugas yang dibuat 

oleh mahasiswa berupa ilustrasi desain busana sesuai dengan kriteria penilaian 

yang dibuat dan bertujuan untuk mengukur kualitas dari hasil tugas tersebut. 

Analisis hasil penilaian tidak hanya ditujukan pada kemampuan dan kelemahan 

mahasiswa, tetapi juga berindikasi terhadap efektif tidaknya pendidik dalam 

mengajar dan bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil yang telah diperoleh.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis sebagai calon pengajar perlu menguasai 

dan mengevaluasi kemampuan mahasiswa, khususnya dalam bidang busana, serta 

mampu melakukan penilaian secara komperehensif yang dilakukan secara 

sistematis untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta didik. Pemikiran-

pemikiran tersebut, menjadi titik tolak bagi penulis dalam melakukan penelitian 

tentang analisis kualitas Fashion Illustration For Casual Menswear pada 

mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1 Universitas Kristen Maranatha.  
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, 

kemudian dilakukan identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini yaitu : 

1. Kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan konsep tema pada 

pembuatan Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah 

Fashion Illustration 1. 

2. Kemampuan mahasiswa dalam membuat fashion moodboard pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1. 

3. Kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan unsur-unsur desain pada 

pembuatan Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah 

Fashion Illustration 1. 

4. Kemampuan mahasiswa dalam prinsip-prinsip desain pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1. 

5. Kemampuan mahasiswa dalam menggambar desain busana pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mendapatkan kejelasan 

dari tujuan penelitian yang akan dicapai. Sugiyono (2011: 35) menyatakan bahwa 

: “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data”. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : “Bagaimana menganalisis kualitas Fashion Illustration 

For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1 pada mahasiswa 

prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) Universitas Kristen Maranatha?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Menurut Sutrisno Hadi (Hadeli, 2006, hlm.11) mengemukakan bahwa 

“sebuah penelitian umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 

atau menguji kebenaran atau pengetahuan”. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan 

Desain (SRD) dalam mengembangkan konsep tema pada pembuatan Fashion 

Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1. 

2. Mengetahui hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan 

Desain (SRD) dalam membuat fashion moodboard pada pembuatan Fashion 

Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1. 

3. Mengetahui hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan 

Desain (SRD) dalam mengaplikasikan unsur-unsur desain pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1. 

4. Mengetahui hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan 

Desain (SRD) dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip desain pada pembuatan 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1. 

5. Mengetahui hasil analisis kemampuan mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan 

Desain (SRD) dalam menggambar desain busana pada pembuatan Fashion 

Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion Illustration 1. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat penelitian “Analisis kualitas Fashion Illustration For Casual 

Menswear pada mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) dalam 

mata kuliah Fashion Illustration 1 Universitas Kristen Maranatha” ditinjau 
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dari segi kompetensi, dapat memperoleh wawasan, pengalaman serta 

pengetahuan mengenai Fashion Illustration For Casual Menswear. 

2. Manfaat penelitian “Analisis kualitas Fashion Illustration For Casual 

Menswear pada mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) dalam 

mata kuliah Fashion Illustration 1 Universitas Kristen Maranatha” ditinjau 

dari segi kompetensi keahlian, dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan 

yang telah dicapai selama mengikuti proses belajar mengajar mengenai 

Fashion Illustration For Casual Menswear. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai analisis kualitas 

Fashion Illustration For Casual Menswear dalam mata kuliah Fashion 

Illustration 1 pada mahasiswa prodi D3 Seni Rupa dan Desain (SRD) Universitas 

Kristen Maranatha, secara sistematis dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

1. Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

2. Bab II kajian pustaka dan pertanyaan penelitian, berisi tentang gambaran 

mata kuliah Fashion Illustration 1, tujuan mata kuliah Fashion Illustration 1, 

materi mata kuliah Fashion Illustration 1, indikator-indikator pada penelitian 

tugas Fashion Illustration For Casual Menswear, analisis kualitas Fashion 

Illustration For Casual Menswear, pertanyaan penelitian. 

3. Bab III metodologi penelitian, berisi tentang lokasi dan sampel penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian. 

5. Bab V simpulan dan rekomendasi, berisi tentang simpulan dan rekomendasi. 


