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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Publikasi Mode merupakan  mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan 

Tata Busana paket pilihan desain mode yang dipelajari ditingkat tiga semester 

lima. Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, konsep, jenis, prinsip, dan 

elemen publikasi mode, elemen layout majalah mode, prinsip layout majalah  

mode, teknik dasar fotografi, teknik dasar fashion photography, serta aplikasi 

fashion photography dalam pembuatan majalah mode. Tujuan yang diharapkan 

dari standar kompetensi publikasi mode adalah peserta didik memiliki 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan publikasi mode. 

Mahasiswa yang memilih paket manajemen desain mode pada Prodi 

Pendidikan Tata Busana Departemen PKK, FPTK, UPI memiliki kesempatan 

berkarir tidak hanya di bidang pendidikan tata busana tetapi juga dapat menjadi 

tenaga ahli di bidang mode khususnya menjadi fashion photographer karena telah 

dibekali pengetahuan dan keterampilan dari materi-materi perkuliahan publikasi 

mode. Tercapainya tujuan pembelajaran publikasi mode ditandai dengan adanya 

perubahan positif pada perilaku mahasiswa, perubahan inilah yang disebut dengan 

hasil belajar. Hasil belajar dari pembelajaran publikasi mode merupakan 

kemampuan mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Busana paket pilihan 

desain mode dalam menguasai pengetahuan secara teori dan praktik dalam 

pembuatan media publikasi mode yang dapat dimanfaatkan untuk siap menjadi 

tenaga ahli di bidang mode khususnya menjadi fashion photographer. 

Aidan (dalam Gisca Fransisca dkk., 2013, hlm. 177) mengemukakan bahwa 

“Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari 

suatu objek dengan merekam pantulan cahaya pada media yang peka cahaya atau 

kamera. Fotografi adalah media visual yang konkrit dan realistik karena foto 

merupakan penggambaran nyata dari suatu obyek atau peristiwa yang tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu juga keterbatasan penglihatan indera manusia”. 

Fotografi merupakan salah satu media publikasi yang berperan penting dalam 

berbagai bidang khususnya bidang fashion. Maraknya pertunjukan busana/ 
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fashion show turut mendorong tumbuhnya industri fotografi. Fotografi menjadi 

bagian dari dunia       
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fashion dan memegang peran penting bagi perkembangan dunia fashion untuk 

dokumentasi dan media promosi/ advertising busana, sehingga muncullah salah 

satu bidang fotografi di bidang fashion yaitu fashion photography. 

“Fashion photography termasuk dalam jenis fotografi komersial, yaitu 

fotografi yang bertujuan untuk mendapatkan profit dengan mengeksplorasi 

ilustrasi foto dari benda-benda fashion dan pakaian” (Gisca Fransisca dkk., 2013, 

hlm. 177). Fashion photography adalah suatu bidang fotografi yang lebih 

memfokuskan pada pengambilan gambar busana yang dikenakan oleh model. 

Fashion photography merupakan bagian penting dalam media advertising bidang 

busana berupa majalah, billboard, poster, katalog, lookbook, dan semua hal yang 

bergerak dalam bidang fashion yang berupa foto fashion. 

Saat ini foto fashion telah berkembang menjadi sebuah karya seni yang 

menampilkan konsep, cerita, dan gaya hidup. Ada beberapa macam jenis foto 

fashion, mulai dari high fashion yang khusus menampilkan busana haute couture 

dengan konsep yang dramatis, art fashion dengan konsep yang unik, konvensional 

dengan pendekatan yang lebih feminine, tradisional, hingga casual dan fun 

fashion. Foto fashion adalah jenis foto yang menitikberatkan pada busana. Fokus 

utama pada foto fashion adalah desain, detail, bentuk, serta warna busana. Fokus 

utama pada  foto fashion adalah tampilan busana beserta dengan konsep busana 

yang ingin ditampilkan/disampaikan dari produsen ke konsumen, baik itu 

dikenakan oleh model atau pun tanpa model. 

Fashion photography telah menjadi penunjang utama pada proses media  

promosi sebuah produk busana. Fashion photography dapat memudahkan para 

penikmat mode serta calon buyer untuk mendapatkan visualisasi produk busana 

secara jelas tanpa harus melihat produk secara langsung. Fashion photography 

bertujuan untuk membuat busana yang di desain terlihat menarik sehingga orang 

ingin membelinya. Oleh karena itu, dalam pembuatan fashion photography 

membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya khususnya fashion photographer 

sehingga menghasilkan tampilan foto sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

“Secara teknis, fashion photographer dituntut memiliki kemampuan meramu 

komposisi gambar serta mampu memadukan busana dan modelnya menjadi suatu 

gambar yang harmoni, menarik, dan senantiasa segar dalam setiap pemotretan”  
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(Burhanuddin, 2014, hlm 103). Fashion photographer profesional harus mampu 

menciptakan image yang kuat sesuai dengan konsep dan tema dari busana. 

Seorang fashion photographer harus menguasai kompetensi ilmu fotografi, teknik 

pemotretan dan pencahayaan, agar dapat menciptakan karya foto sesuai dengan 

konsep dan tujuan. Selain itu, fashion photographer harus memiliki pengetahuan 

dan wawasan yang luas mengenai tren mode, fashion style, fleksibilitas dalam 

berganti gaya foto, serta memiliki kemampuan dalam mengarahkan model untuk 

membuat pose yang ditujukan untuk menonjolkan fitur busana yang dikenakan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah 

ini perlu dikaji lebih jauh tentang bagaimana manfaat hasil belajar publikasi mode 

sebagai kesiapan menjadi fashion photographer? 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pembelajaran publikasi mode 

terhadap kesiapan menjadi fashion photographer yaitu sebagai berikut: 

1. Publikasi Mode merupakan  mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan 

Tata Busana paket pilihan Manajemen Desain Mode yang dipelajari ditingkat 

tiga semester lima yang berbobot dua sks. Mata kuliah ini membahas 

mengenai pengertian, konsep, jenis, prinsip, dan elemen publikasi mode, 

elemen layout majalah mode, prinsip layout majalah  mode, teknik dasar 

fotografi, teknik dasar fashion photography, serta aplikasi fashion 

photography dalam pembuatan majalah mode 

2. Fashion photographer merupakan tenaga ahli dalam bidang fashion dan 

fotografi yang menguasai kompetensi ilmu fotografi dan memiliki keahlian  

dalam teknik fotografi baik dalam teknik pengambilan gambar (pemotretan) 

maupun pengaturan pencahayaan, serta memiliki kompetensi pengetahuan 

dalam bidang fashion sehingga dapat membuat foto fashion yang kreatif 

sesuai dengan konsep dan tujuan. 

3. Mata kuliah publikasi mode diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa 

untuk kesiapan menjadi fashion photographer. Menjadi fashion photographer 
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memerlukan kesiapan yang matang, agar mahasiswa dapat menekuni bidang 

profesi secara optimal.  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memperjelas ruang lingkup sebuah penelitian. Pokok masalah yang menjadi 

rumusan dalam penelitian ini adalah: bagaimana manfaat hasil belajar publikasi 

mode sebagai kesiapan menjadi fashion photographer? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh 

data tentang manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai kesiapan menjadi 

fashion photographer yang ditinjau dari kompetensi penguasaan, yaitu: 

1. Pemahaman konsep media publikasi mode sebagai kesiapan menjadi fashion 

photographer. 

2. Pengetahuan peralatan fotografi sebagai kesiapan menjadi fashion 

photographer. 

3. Kemampuan penguasaan teknik fotografi bidang mode sebagai kesiapan 

menjadi fashion photographer. 

4. Kemampuan penguasaan proses pemotretan bidang mode sebagai kesiapan 

menjadi Fashion Photographer. 

5. Kemampuan penguasaan aplikasi fashion photography di bidang mode 

sebagai kesiapan menjadi fashion photographer. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai kesiapan 

menjadi fashion photographer, secara teoritis dan praktis diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian hasil belajar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru pada 

penulis tentang profesi fashion photographer dan dapat memberikan pengetahuan 

tentang proses pembuatan media publikasi mode sehingga dapat lebih 

memperkaya kepustakaan ilmiah. 

2. Secara praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis 

dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang fashion 

photography dan pengalaman melakukan penelitian, khususnya dalam penelitian 

“Manfaat Hasil Belajar Publikasi Mode sebagai Kesiapan Menjadi Fashion 

Photographer”. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian mengenai manfaat hasil belajar 

publikasi mode sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, secara sistematis 

dan terperinci diuraikan dalam lima bab yaitu bab I pendahuluan, berisi mengenai 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi, bab II kajian pustaka, bab III metode 

penelitian, bab IV temuan dan pembahasan, dan bab V simpulan dan 

rekomendasi. 

 


