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`BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembuatan efek tekstur pada desain busana merupakan materi yang 

diajarkan pada mata kuliah Teknologi Desain paket keahlian desain, Program 

Studi Pendidikan Tata Busana, Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

yang berada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas 

Pendidikan Indonesia. Materi ini membahas mengenai tahapan pembuatan 

berbagai efek tekstur kain pada suatu desain busana yang dilakukan secara digital 

menggunakan softwere komputer. Tujuan dari pembelajaran ini ialah mahasiswa 

dapat memahami dengan baik langkah demi langkah tahapan pembuatan efek 

tekstur secara digital serta menghasilkan suatu desain busana dengan efek tekstur 

yang serupa dengan wujud visual tekstur kain sesungguhnya. Pembuatan efek 

tekstur dilakukan secara bertahap atau langkah demi langkah dan membutuhkan 

durasi waktu yang tidak singkat. 

Berdasarkan studi pendahuluan, saat ini pembelajaran pembuatan efek 

tekstur pada mata kuliah Teknologi Desain masih disampaikan dengan metode 

ceramah dan media yang sederhana. Materi pembuatan efek tekstur pun masih 

dilakukan dengan cara menyisipkan gambar tekstur tertentu dari berbagai sumber 

di jaringan global (internet) yang merupakan karya cipta pihak tertentu yang 

apabila diunduh secara bebas akan menyalahi hak cipta. Selain itu, cara lain yang 

digunakan ialah dengan menyisipkan gambar tekstur berupa foto lembaran kain 

hasil scaning. Dari hasil studi pendahuluan di atas, didapat bahwa mahasiswa 

belum menguasai teknik pembuatan efek tekstur yang dilakukan secara original 

dari tahap awal pembuatan hingga tahap akhir atau finishing, serta perlu adanya 

dukungan media pembelajaran agar penyampaian materi menjadi lebih optimal 

dan menarik yaitu dengan menggunakan multimedia interaktif.  

Multimedia merupakan salah satu wujud dari media pembelajaran berbasis 

komputer. Multimedia didefinisikan sebagai sebuah media yang menggabungkan 

unsur teks, audio dan visual dalam sebuah bentuk format (Munir, 2015, hlm.113). 

Multimedia dibagi ke dalam dua jenis yaitu multimedia linear dan multimedia 

interaktif. Pada penelitian ini digunakan multimedia interaktif. Multimedia 
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interaktif adalah multimedia di mana pengguna dapat berinteraksi dan dapat 

dengan leluasa mengontrol jalannya pembelajaran, seperti dapat memilih materi 

pembelajaran yang ingin ia pelajari (Munir, 2015, hlm.4). Penggunaan multimedia 

interaktif bertujuan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Multimedia dapat mejadikan materi yang disajikan menjadi lebih 

menarik karena mengintegrasikan berbagai unsur, yaitu unsur garis, warna dan 

ruang, menjadikan pembelajaran lebih nyata, meringkas pembelajaran yang 

berdurasi waktu lama menjadi lebih praktis dan singkat.  

Pembelajaran pembuatan efek tekstur dilakukan secara bertahap, yaitu  

harus memahami satu bagian proses kemudian dapat melanjutkan ke proses 

selanjutnya serta secara berurutan dari satu bagian ke bagian lainnya, sehingga 

materi pembelajaran ini harus disampaikan secara tahap demi tahap dan lebih dari 

satu kali pertemuan dengan durasi waktu yang tidak singkat. Masalah tersebut 

dapat di atasi dengan menggunakan multimedia interaktif yang diharapkan 

mampu menjadi solusi agar penyampaian materi pembelajaran menjadi lebih 

praktis dan lebih optimal. Mahasiswa pun dapat lebih mudah memahami materi 

pembelajaran dengan cara mengulang materi pada multimedia kapan pun dan 

dapat mempelajarinya di luar kelas dan jam sekolah. Latar belakang di atas yang 

menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian mengenai pengembangan 

multimedia interaktif Sehingga dirumuskanlah penelitian dengan judul 

Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Pembuatan Efek Tekstur Pada 

Desain Busana Pesta Secara Digital. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan multimedia interaktif 

pembelajaran pembuatan efek tekstur pada desain busana cukup luas, untuk itu 

linkup permasalahan perlu dibatasi, maka rumusan masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana merancang multimedia interaktif 

pembelajaran efek tekstur desain busana pesta yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran yang inovatif. 
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Identifikasi masalah dibuat untuk mengetahui masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengembangan multimedia interaktif adalah pengembangan media yang 

mengintegrasikan lebih dari satu media, yaitu teks, audio dan visual dalam satu 

program yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang inovatif. 

Bersifat interaktif berarti media dapat dioperasikan oleh pengguna melalui alat 

pengontrol yang terdapat didalam program multimedia sehingga pengguna 

dapat memilih materi yang akan dipelajarinya dengan mudah dan cepat. 

2.  Membuat efek tekstur pada desain busana merupakan salah satu materi 

perkuliahan Teknologi Desain pada Prodi Pendidikan Tata Busana yang 

mempelajari teknik pembuatan efek tekstur macam-macam kain pada suatu 

desain busana yang dikerjakan secara digital melalui softwere komputer.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan multimedia interaktif 

pada pembuatan efek tekstur pada busana pesta secara digital. Dari tujuan umum 

ini, maka dirumuskan tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Melakukan studi pendahuluan mengenai media yang digunakan dalam 

pembelajaran pembuatan efek tekstur desain busana pesta secara digital 

2. Merancang dan membuat multimedia interaktif pembelajaran efek tekstur 

desain busana pesta secara digital 

3. Melakukan validasi terhadap multimedia interaktif pembelajaran efek tekstur  

4. Menganalisa hasil validasi multimedia interaktif pembelajaran efek tekstur 

desain busana pesta secara digital 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

secara teoritis maupun  praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan informasi 

dalam pembelajarann khususnya pada pembelajaran pembuatan efek tekstur 

desain busana pesta secara digital 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksanan 

pendidikan untuk mengimplementasikan pengembangan multimedia interaktif, 

khususnya pada pembelajaran pembuatan efek tekstur desain busana pesta pada 

mata kuliah teknologi desain yang mengoptimalkan penggunaan perangkat 

komputer pada proses pembelajarannya dan diharapkan dapat mempermudah 

proses pembelajaran serta dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian ini secara sistematis dan 

terperinci dari lima bab yaitu Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Bab II Kajian Pustaka yang 

berisi mengenai tinjauan pembelajaran pembuatan efek tekstur busana pesta, 

multimedia interaktif dan pengembangan multimedia interaktif. Bab III Metode 

penilitian yang berisi lokasi penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, 

instrumen pengumpulan data dan rancangan penelitian. Bab IV Temuan dan 

Pembahasan yang berisi mengenai pengolahan data dan pembahasan temuan. Bab 

V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi yang berisi mengenai penafsiran 

pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

 


