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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan busana dari tahun ke tahun mengalami perubahan 

yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kebudayaan dan 

peradaban manusia dalam dunia mode. Maka dari itu, dibutuhkan 

rancangan busana yang sesuai dengan trend yang sedang terjadi, 

penerapan unsur dan prinsip desain serta kesempatan. 

  Busana yang dikenakan oleh sebagian besar masyarakat saat ini 

adalah busana yang sedang trend terutama remaja. Para remaja dalam 

sebuah acara pesta yang cenderung berlomba-lomba dalam menunjukkan 

gaya berbusana yang anggun dan indah. Dengan berkembangnya teknologi 

saat ini, mereka bisa dengan mudah melihat macam-macam busana dan 

berbagai sumber di internet. Selain itu, masyarakat Indonesia yang 

mayoritas penduduknya muslim menjadikan gaya berbusana muslimah 

menjadi trend yang sedang berkembang. Hal ini merupakan tantangan 

desainer agar menciptakan suatu karya busana pesta yang kreatif dan 

diharapkan dapat menjadi trend busana muslimah terbaru di masyarakat. 

Dalam menciptakan desain busana sangat diperlukan sumber ide dan 

kreatifitas. Sumber ide dapat diambil dari berbagai hal, misalnya 

kebudayaan Indonesia. Selain kreatifitas sumber ide, busana pesta 

mempunyai karakteristik mode yang mewah atau berkesan istimewa. 

Warna yang digunakan lebih mencolok, baik mode atau hiasannya 

berkesan istimewa. Pada umumnya busana pesta memiliki siluet A karena 

lebih memberi kesan feminine dan elegan. Bahan yang digunakan untuk 
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busana pesta adalah bahan tembus terang, berkilau, melangsai, dan mewah 

dan mempunyai tekstur yang halus, mengkilap, lembut, tipis dan tembus 

terang. Busana pesta berkualitas tinggi biasanya menggunakan 

penyelesaian tangan (hand sewing) seperti pengeliman, penyelesaian 

kampuh, penyelesaian lapisan, dll. 

Tema yang diusung dalam pagelaran busana dalam rangka Tugas 

Akhir atau Proyek Akhir dan Karya Inovasi Produk Fashion yaitu 

Tromgine. Tromgine merupakan akronim dari The Role of Millenial 

Generation in Nature/Nature Environment yang diartikan sebagai peranan 

generasi milenial dalam lingkungan alam. Tema ini mengangkat heritage di 

Indonesia, baik kebudayaan, kesenian, bangunan dll. Tromgine merupakan 

langkah aktualisasi diri dalam meneguhkan karakter kuat bangsa Indonesia 

diwujudkan dalam sebuah fashion show dimana karya busana yang 

dipresentasikan menunjukkan cerminan atau memiliki kesan kepada si 

pemakai yaitu karakter millenial melalui perpaduan budaya dan trend 

kekinian dengan sentuhan budaya nusantara sebagai kearifan lokal budaya 

di Indonesia.  

Budaya Indonesia yang penulis ambil yaitu Kesenian Tari Topeng 

Ireng yang berasal dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Topeng Ireng 

adalah tarian rakyat kreasi baru yang merupakan metamorfosis dari 

kesenian Kubro Siswo.Nama Topeng Ireng sendiri berasal dari kata Toto 

Lempeng Irama Kenceng. Toto artinya menata, lempeng berarti lurus, irama 

berarti nada, dan kenceng berarti keras. Oleh karena itu, dalam pertunjukan 

Topeng Topeng Ireng para penarinya berbaris lurus dan diiringi musik 

berirama keas dan penuh semangat. Tarian ini sebagai wujud pertunjukan 

seni tradisional yang memadukan syiar agama Islam dan ilmu beladiri atau 
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pencaksilat. Selain sebagai syiar agama Islam, pertunjukan Topeng Ireng 

juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal 

di lereng Merapi Merbabu. Dari gerakannya yang tegas menggambarkan 

kekuatan fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa saat bertarung maupun 

bersahabat dengan alam guna mempertahankan hidupnya. Konsep desain 

yang diangkat adalah dari unsur-unsur penyajian yang dipake dalam Tari 

Topeng Ireng. Mulai dari busana dan suasana sehingga sumber ide 

Kesenian Tari Topeng Ireng ini akan memberi kesan ceria dan semangat 

pada pemakai. Siluet dan motif memberi kesan wanita yang tegas, energik 

dan semangat.  

Sejarah dengan perkembangan trend, penulis menciptakan karya 

yang sesuai dengan trend 2019 yang terbagi menjadi 4 trend yaitu 

Exuberant, Neo Medieval, Svarga dan Cortex. Masing-masing trend 

memiliki 2 sub trend stories. Penulis mengambil salah satu trend yaitu 

Exuberant dan sub trend Posh Nerd. Mencipta busana harus memahami 

teori-teori busana yang mendalam yang harus dikembangkan. Berdasarkan 

acuan diatas, maka perlu adanya karya nyata tentang busana pesta dengan 

sumber ide Tari Topeng Ireng pada pagelaran Tromgine yang menerapkan 

trend yang sedang terjadi, menerapkan unsur dan prinsip desain, 

mengutamakan kesempatan dan kenyamanan pemakainya, serta 

karakteristik pemakainya.  Selain itu juga perlu kreatifitas dan inovasi yang 

harus digali secara terus menerus agar tercipta busana pesta malam yang 

sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu dengan berbagai permasalahan 

kenyataan yang berada di lapangan maka perlunya dibuat laporan ini sesuai 

dengan judul yaitu Busana Pesta Malam Untuk Wanita Remaja Dengan 

Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran Busana Tromgine dalam 
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rangka untuk menyelesaikan Proyek Akhir guna memperoleh gelar Ahli 

Madya D3 Progam Studi Teknik Busana.  

 
B.  Batasan Istilah 

 

Batasan istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian-

pengertian dari judul agar penulis tidak menyimpang dari tujuan penulisan 

laporan ini. 

 
1. Busana Pesta Malam 

 

Busana pesta merupakan busana yang dikenakan untuk kesempatan 

pesta baik itu pesta pagi, siang maupun malam dan dibuat lebih 

istimewa dari busana lainnya, baik dalam hal bahan, desain, hiasan, 

maupun teknik jahitannya. Warna yang digunakan lebih mencolok,  

kelihatan mewah atau berkesan glamour.  

 
2. Busana Pesta Malam Muslimah Untuk Remaja 

 

Busana pesta malam muslimah untuk remaja usia 13-21 tahun 

dipakai pada kesempatan pesta dari waktu matahari terbenam sampai 

berangkat tidur. Busana dipakai untuk wanita muslimah dengan busana 

yang menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak 

transparan. 

 
3. Sumber Ide 

 

Sumber ide adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ide 

seseorang untuk menciptakan desain baru (Sri Widarwati, 2000). Ide 

baru tersebut dapat diperoleh melalui berbagai obyek benda-benda 

yang ada dilingkungan seseorang berada maupun peristiwa didunia.  

 
4. Sumber Ide Tari Topeng Ireng 

Topeng Ireng adalah salah satu Kesenian Tari yang berasal dari 

daerah Magelang, Jawa Tengah. Nama Topeng Ireng sendiri berasal 
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dari kata Toto Lempeng Irama Kenceng. Toto artinya menata, lempeng 

berarti lurus, irama berarti nada, dan kenceng berarti keras. Oleh 

karena itu, dalam pertunjukan Topeng Ireng para penarinya berbaris 

lurus dan diiringi musik berirama keas dan penuh semangat.  

5. Pagelaran Busana Tromgine 

Pagelaran busana adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk 

memamerkan hasil karya cipta busana yang dikenakan oleh 

peragawati. Pergelaran adalah pameran mode yang asalnya ingin 

memamerkan ide-ide hasil rancangan para perancang mode busana (Sri 

Widarwati,2000). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pagelaran busana adalah pameran busana yang dikenakan oleh 

peragawati untuk memamerkan hasil rancangan busana para perancang 

mode. Sedangkan Tromgine adalah akronim dari The Role of Millenial 

Generation in Nature/Nature Environment yang diartikan sebagai 

peranan generasi milenial dalam lingkungan alam. Tema ini 

mengangkat Heritage di Indonesia, baik kebudayaan, kesenian, 

bangunan dll.  

Berdasarkan pengertian batasan istilah diatas maka maksud dari 

judul penulis yaitu busana muslimah untuk remaja yang dikenakan 

pada kesempatan pesta dengan mengangkat sumber ide Tari Topeng 

Ireng yang ditampilkan pada pagelaran busana yang dikenakan oleh 

peragawati dengan tema Tromgine. Tromgine merupakan langkah 

aktualisasi diri dalam meneguhkan karakter kuat bangsa Indonesia 

diwujudkan dalam sebuah fashion show dimana karya busana yang 

dipresentasikan menunjukkan cerminan atau memiliki kesan kepada si 

pemakai yaitu karakter milineal melalui perpaduan budaya dan trend 
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kekinian dengan sentuhan budaya nusantara sebagai kearifan lokal 

budaya di Indonesia serta menutup aurat bagi perempuan.  

C. Rumusan Penciptaan 

Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam pembuatan busana ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana mencipta Busana Pesta Malam Muslimah Untuk Remaja 

Dengan Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran Busana 

Tromgine 

 
2. Bagaimana proses pembuatan Busana Pesta Malam Muslimah Untuk 

Remaja Dengan Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran 

Busana Tromgine 

 
3. Bagaimana menampilkan Busana Pesta Malam Muslimah Untuk 

Remaja Dengan Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran 

Busana Tromgine 

D. Tujuan Penciptaan 

 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penulisan Proyek Akhir ini adalah mahasiswa dapat : 

 
1. Mencipta desain Busana Pesta Malam Muslimah Untuk Remaja 

Dengan Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran Busana 

Tromgine 

2. Membuat Busana Pesta Malam Muslimah Untuk Remaja Dengan 

Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran Busana Tromgine 

3. Menampilkan Busana Pesta Malam Muslimah Untuk Remaja Dengan 

Sumber Ide Tari Topeng Ireng Dalam Pergelaran Busana Tromgine 

E.  Manfaat Penciptaan 
 

1. Bagi penulis 
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a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembuatan busana 

pesta malam 

b. Menambah pengetahuan tentang pembuatan busana pesta malam.  

c. Menambah pengetahuan mengenai heritage di Indonesia. 

 
d. Menerapakam kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh penyusun dalam karya nyata. 

 
e. Mengembangkan kreatifitas dalam mengembangkan ide-ide kreatif 

dalam menciptakan suatu karya busana. 

 
f. Menambah pengalaman dalam menampilkan suatu karya pada 

pagelaran busana. 

 
g. Sebagai media untuk menyatukan bakat dan potensi diri dalam 

menuangkan ide baru. 

 
h. Mendapat pengalaman yang nyata yang berguna untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penciptaan 

suatu busana. 

 
2. Bagi Universitas atau Progam studi 

 

a. Menunjukkan pada masyarakat luas akan eksitensi Progam Studi 

Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

melalui Pagelaran Busana. 

b. Sebagai referensi dalam menciptakan desain baru dari sumber ide 

heritage di Indonesia. 

c. Melahirkan desainer-desainer profesional yang mampu bersaing di 

dunia kerja dan fashion. 

 
d. Mensosialisasikan karya-karya yang diciptakan oleh mahasiswa 

Progam Studi Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta kepada masyarakat umum dan dunia industri busana. 
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3. Bagi Masyarakat 

 

a. Memperoleh infirmasi bahwa mahasiswa Teknik Busana   

Universitas Negeri Yogyakarta mampu menciptakan hasil karya 

busana yang dapat diterima oleh pengamat mode maupun kalangan 

umum.  

b. Memperoleh informasi mengenai trend busana 2019. 

c. Memperoleh pengetahuan dalam menciptakan dan menghias 

busana pesta malam.  

d. Menambah variasi desain sehingga dapat menambah maraknya 

dunia mode 

  
e. Memberikan informasi kearifan lokal budaya Indonesia yang 

digunakan sebagai sumber ide busana dan harus dilestarikan 

 

 


