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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Teknologi desain berhubungan erat dengan fashion, yaitu salah satu 

teknologi yang membantu dalam proses mendesain busana. Kecanggihan 

teknologi selain memberi manfaat bagi orang banyak, juga telah mempermudah 

aktivitas manusia, di antaranya pada proses pembuatan desain busana. Teknologi 

desain busana merupakan sebuah istilah dalam pembuatan suatu desain busana 

dengan bantuan teknologi digital (komputer), yang sangat membantu untuk 

mewujudkan suatu desain busana pada usaha bidang busana khususnya usaha 

studio desain. 

Salah satu mata kuliah yang membahas tentang teknologi dalam bidang 

desain yaitu teknologi desain busana pada Prodi Pendidikan Tata Busana, 

Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Hasil belajar ini akan diperoleh 

setelah mahasiswa mempelajari materi yang dipelajari pada Prodi Pendidikan Tata 

Busana pada bidang keilmuan dan keahlian desain yang terdapat pada mata kuliah 

teknologi desain busana pada tingkat III semester V di Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Tujuan mata kuliah ini yaitu adanya perubahan tingkah laku pada 

mahasiswa berupa pengetahuan, sikap, keterampilan dalam mengolah desain 

busana dengan teknologi digital (komputer), ide dan kreativitas, dan kemahiran 

dalam proses pembuatan desain. Pada mata kuliah teknologi desain busana 

dipelajari dasar-dasar pengolahan grafis dengan Corel Draw, konsep tracing, 

pengolahan format Fashion Illustration, pengolahan format Presentation 

Drawing, pengolahan format Production Sketching, pengolahan desain panel 

menggunakan program Adobe Photoshop, dan aplikasi desain panel pada berbagai 

produk busana, hingga siap membuka usaha studio desain. 

Proses pembelajaran yang diikuti mahasiswa pada mata kuliah teknologi 

desain busana yang berlangsung secara serius dan sungguh-sungguh akan 

berdampak pada perubahan tingkah laku, sehingga mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam membuat desain busana menggunakan teknologi digital 
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(komputer), mulai dari tracing menggunakan aplikasi Corel Draw, membuat 

fashion illustration menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, membuat tampilan 

presentation drawing, production sketching dan desain panel serta memiliki 

keahlian dan keterampilan yang matang. Perubahan ini disebut dengan hasil 

belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2010, hlm.57). Menurut Winkel hasil 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan dan pengembangan berupa pengetahuan, wawasan dan keterampilan 

(dikutip oleh Purwanto, 2010, hlm. 133). 

Dari hasil belajar berupa pengetahuan teknologi desain busana tersebut 

diharapkan mahasiswa akan memiliki bekal untuk siap menjadi seorang pendidik 

dalam bidang busana atau siap membuka usaha khususnya usaha studio desain. 

Menurut kamus psikologi kesiapan adalah tingkat perkembangan dari kematangan 

atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu (Chaplin, 

2006, hlm. 419).  

 Kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses 

perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan 

emosional atau dengan kata lain kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang 

atau individu untuk menanggapi atau mempraktekkan suatu kegiatan yang 

memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan 

selama melakukan kegiatan tertentu (Oemar Hamalik, 2008, hlm. 94). 

Dari pendapat para ahli dapat penulis sarikan bahwa kesiapan adalah 

kondisi seseorang yang siap dalam menghadapi segala sesuatu ataupun yang 

berkaitan dengan pilihan dalam hidupnya.  

Studio (perusahaan) desain adalah suatu tempat usaha jasa desain yang 

menciptakan dan memproduksi  kreasi  tentang bentuk, sketsa-sketsa, konfigurasi, 

atau komposisi garis dan warna yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang 

memberikan kesan estetis baik desain busana, desain interior, desain grafis dan 

desain lainnya, sedangkan usaha studio desain busana adalah suatu tempat usaha 

jasa desain khusus busana, seperti pembuatan desain produksi busana, desain 
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ilustrasi busana, desain persentasi dan desain busana lainnya menggunakan 

teknologi digital (komputer) sesuai dengan perkembangan zaman. Pada sebuah 

studio desain busana, seorang fashion designer bertanggung jawab untuk 

menghasilkan sebuah tampilan visual secara penuh, dan menjadikan tampilan 

tersebut dapat mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan perusahaan 

kepada konsumen. Peluang dalam membuka usaha studio desain khususnya 

bidang busana cukup besar, karena belum terlalu banyak usaha studio desain 

bidang busana. Salah satu aspek yang mempengaruhinya yaitu dari segi modal 

usaha yang cukup mahal. Usaha studio desain dapat dijalankan dengan memiliki 

konsumen baik bersifat perorangan maupun dalam bentuk perusahaan, seperti 

perusahaan tekstil, industri garment atau perusahaan berskala besar lainnya. 

Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar 

teknologi desain busana diharapkan dapat dijadikan bekal untuk dimanfaatkan 

sehingga siap membuka usaha studio desain.  

Uraian di atas dijadikan dasar penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai “Manfaat Hasil Belajar Teknologi Desain Busana Sebagai Kesiapan 

Membuka Usaha Studio Desain” pada mahasiswa tingkat tiga Program Studi 

Pendidikan Tata Busana konsentrasi Desain Universitas Pendidikan Indonesia. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum memulai 

penelitian, yaitu untuk memudahkan dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan penelitian. Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. Teknologi desain busana diharapkan dapat mempermudah dan menunjang 

mahasiswa dalam usaha studio desain untuk membuat suatu desain busana 

yang kreatif, inovatif, bervariasi dan mempunyai kekhasan. 
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b. Hasil belajar teknologi desain busana diharapkan dapat mempengaruhi 

perubahan tingkah laku mahasiswa mencangkup pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, sehingga hasil belajar ini diharapkan dapat dijadikan bekal ilmu 

dan keterampilan terhadap kesiapan mahasiswa membuka usaha studio desain.  

c. Studio (perusahaan) desain adalah suatu tempat usaha jasa desain yang 

menciptakan dan memproduksi  desain-desain, sedangkan studio desain 

busana adalah suatu tempat usaha jasa desain khusus busana, seperti 

pembuatan desain produksi busana, desain ilustrasi busana, desain persentasi 

dan desain busana lainnya menggunakan teknologi digital (komputer) sesuai 

dengan perkembangan zaman yang dapat menghasilkan keuntungan.  

Kebutuhan komunikasi dalam bidang desain dan kemajuan teknologi itulah 

yang diharapkan dapat memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk 

membuka usaha studio desain. 

d. Membuka usaha studio desain memerlukan kesiapan yang matang. Kesiapan 

membuka usaha studio desain dimungkinkan akan timbul setelah mahasiswa 

memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pembuatan desain 

busana dengan menggunakan teknologi digital (komputer). 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian ini. Pokok permasalahan yang menjadi 

rumusan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana manfaat hasil belajar teknologi 

desain busana sebagai kesiapan membuka usaha studio desain?”. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh data tentang manfaat hasil 

belajar teknologi desain busana sebagai kesiapan membuka usaha studio desain, 

ditinjau dari kompetensi: 

1. Pengetahuan konsep dasar tracing sebagai kesiapan membuka usaha studio 

desain. 

2. Proses pembuatan desain ilustrasi (fashion illustration) sebagai kesiapan 

membuka usaha studio desain. 
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3. Pengetahuan desain presentasi (presentation drawing) sebagai kesiapan 

membuka usaha studio desain. 

4. Pengetahuan desain produksi (production sketching) sebagai kesiapan 

membuka usaha studio desain. 

5. Proses pembuatan dan penerapan desain panel sebagai kesiapan membuka 

usaha studio desain. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian manfaat hasil belajar teknologi desain busana terhadap 

kesiapan membuka usaha studio desain, secara teoritis dan praktis di harapkan 

dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :  

1. Secara teoritis: Hasil belajar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

pada mahasiswa tentang teknologi desain busana, serta dapat memberikan 

pengetahuan tentang usaha studio desain sebagai sarana jual beli jasa 

pendesainan busana dengan metode yang kreatif dan menarik sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam mengembangkan kemampuan desain busana dengan bantuan teknologi 

digital (komputer) sebagai bekal membuka usaha studio desain.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penilitian mengenai hasil belajar 

teknologi desain busana sebagai kesiapan membuka usaha studio desain, secara 

sistematis dapat diuraikan menjadi beberapa bagian : Bab I berisi Pendahuluan, 

yang mencangkup Latar Belakang, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi. Bab II berisi 

Kajian Pustaka yang mencangkup Tinjauan Pembelajaran teknologi desain 

busana, Hasil Belajar teknologi desain busana, kesiapan membuka usaha studio 

desain, Pertanyaan Penilitian dan Kerangka berfikir. Bab III berisi Metodologi 
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Penelitian yang mencangkup tentang, Lokasi, Sampel Penelitian, Metode 

Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Proses Pengambangan 

Instrumen, Teknik Pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan Penafsiran 

data. Bab IV berisi Hasil penelitian dan Pembahasan, yang mencangkup tentang 

Hasil Penelitian dan Pembahasan penelitian. Bab V berisi Simpulan dan Saran.  


