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BAB II 

DASAR  PENCIPTAAN KARYA 

Dalam menciptakan busana pesta malam memerlukan dasar penciptaan suatu  

karya. Dasar penciptaan karya yang akan dikaji yaitu dasar penciptaan desain 

yang  meliputi tema, trend, sumber ide, unsur dan prinsip desain, lalu mengkaji 

tentang dasar pembuatan busana dan dasar dalam menampilkan hasil busana 

dalam sebuah pergelaran.  

A. Tema penciptaan  

Sebelum kita membuat sebuah karya busana kita harus menentukan sebuah 

tema terlebih dahulu. Menurut Kamus Istilah Pengetahuan Populer (1986) tema 

adalah persoalan atau buah pikiran yang diuraikan dalam suatu karangan, isi 

dari suatu ciptaan. Menurut The Liang Gie (1976), secara garis besar tema 

merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu 

seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter (pokok soal) 

dan judul karya.  Sedangkan menurut Keraf (2002) tema ialah suatu amanat 

utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangan. Menurut Ensiklopedi 

Sastra Indonesia, pengertian tema adalah setiap gagasan, ide pokok, atau pun 

pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar/landasan pembuatan cerita.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa tema 

yaitu pokok pikiran yang digunakan sebagai dasar maupun landasan dalam 

penciptaan suatu karya. Penciptaan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah proses membuat atau menciptakan kemampuan pikiran untuk 

mengadakan sesuatu hal yang baru berupa angan-angan yang kreatif. Jadi tema 
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penciptaan adalah kemampuan berpikiran untuk menciptakan sesuatu hal yang 

baru sebagai landasan dalam menciptaan suatu karya.  

Tromgine merupakan singkatan dari The Role Of Millennial Generation In 

Nature Environment yang berarti peran generasi milinel dalam lingkungan 

alam. Generasi milineal sendiri merupakan generasi yang setelah generasi X 

(gen-X) yang memiliki karaktercuck, modern dan serba digital. Tromgini 

sendiri diwujudkan dalam bentuk peran genersi muda atau generasi milenial 

yang dituangkan melalui karya-karya busana yang akan direalisasikan dan 

ditunjukan dalam sebuah fashion show. 

 

B. Trend  

Dalam menciptakan sebuah karya busana tidak lepas dari pengaruh trend 

yang sedang atau akan terjadi. Menurut Sri Widarwati (1996) Trend adalah 

“gaya mutakhir “ (KBBI). “ kecenderungan akan suatu gaya busana tertentu 

lazim disebut dengan trend“. Dalam kehidupan fashion, ditandai dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan 

mendasar pada mode merupakan bagian yang penting 

Berikut ini macam-macam trend yang digunakan dalam penciptaan 

busana mengikuti Trend Forcesting 2019. Trend Forcesting 2019 terbagi 

menjadi 4 kelompok besar: Exuberant, Neo Medieval, Svarga, Cortex. Berikut 

penjelasan secara rinci tentang trend tersebut menurut trend forcesting 2019: 
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1. Exuberant  

Exuberant merupakan suatu sikap optimis dan antusias ketika 

melihat dan menerima artificicial intelligent (AI),  namun sekaligus merasa 

santai karena sudah menyentuh keseharian kehidupan. Tema ini diilhami 

oleh kamu muda keturunan asia yang tinggal di Amerika. Penampilan 

mereka memberi pengaruh yang kuat dalam dunia hiburan di seluruh 

dunia. 

Bentuk busana yang tapil beda dengan padu [adan yang unik dan 

fun. Busana sportif yang biasanya cenderung nampak maskulin dan gagah, 

kini tampil lebih cantik. Keunikan lain dalam tema Exuberant yaitu tampil 

dengan menggambarkan campuran budaya pop barat dengan budaya pop 

Timur.  

Dalam tema Exuberant menampilkan warna-warna ceria, namun 

tidak mencolok, terkadang warna ini diimbangi dengan warna hitam, putih, 

serta warna netral seperti abu-abu atau crem, sehingga memberi kesan 

lebih tenang dan dewasa. Dalam Exuberant terbagi dalam 3 sub tema:  

a. Posh Nerds 

Gaya kutu buku berkelas (posh nerds) adalah gaya berpakaian orang 

kutu baku, basic item seperti kemeja, sweater, t-shirt, juga rok kerut 

yang dipadukan dengan berani, namun membawakan tampilan yang 

lebih segar. Busana dengan warna yang tidak serasi dipadukan 

dengan berani, namun membawa tampilan yang lebih segar.  
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b. Urban Caricatur 

Gaya urban caricature lebih terlihat kekanak-kanakan. Aksen utama 

yang ditampilakan adalah gambar-gambar garis yang populer 

dikalangan remaja dan bentuk lucu seperti boneka.  

c. New Age Zen  

Dalam gaya New Age Zen memiliki basic items panjang, memberi 

kesan lebih tenang, humbe, dan meditatif.  

2. Neo Medieval  

Neo Medieval merupkan perkembangan dari benteng pertahanan, 

dimana tema abad pertengahan menyatu dngan pesona teknologi canggih 

sehingga menghasilkan dunia baru yang rusuh, serta penuh dengan 

imajinasi tentang intergalaktik dan historis-futuristik. Sesuai dengan latar 

belakang tersebut, gaya khas pejuang, futuristik, pilgrimage, kuat, tegas, 

namun tetap elegan.  

Palet warna yang digunakan dalam sub tema neo medieval 

cenderung gelap dan berkesan berat. Warna coklat dan kemerahan hanya 

memberi kesan menghangatkan sekaligus memberi kesan usang dan 

berkarat. Aksen warna kehijauan hadir pula sebagai pengaruh gaya busana 

militer namun disini tampil dengan nuansa lebih cerah.  

a. The Futurist 

Gaya the Futurist adalah gaya yanng memadukan gaya romantis 

elegan yang kental dengan pengunaan teknologi terkini pada teknik 
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potongannya maupun materialnya sehingga berkesan clear, sleek, 

dan kontemporer.  

b. Armoury  

Memiliki aya yang berkesan kolosal dan combatamt. Siluetnya pun 

struktural dan tegas sehinga menesankan keberanian para pasukan di 

garis pertahanan depan.  

c. Dystopian fortress  

Gaya ini mengamabrkan suasana setelah perang, kehancuran dan 

kekuranan. Busana yang ditampilkan seperti mengulang kembali 

busana yang sudah ada dengan tapilan yang baru.  

3. Svarga  

Svarga merupakan wujud dari impian umat manusia, yaitu 

bersama-sama hidup rukun, bahagia, damai dan sejahtera di muka bumi 

ini, yang mungkin akan terwujud apabila setiap suku bangsa saling 

menghargai dan saling berbagi. Semua itu dituangkan dalam sebuah 

busana yang menampilkan gaya eklentik yang kaya akan warna serta cita 

rasa, campurann dari berbagai pengaruh ragam budaya.  

Bentuk siluet buusana svarga begitu variatif, dari yang ketat hingga 

membungkus badan, longgar dan overzize, pendek maupun panjang. 

Semua tidak terepas dengan sentuhan hasil karya terapan kriya baik 

tradisional maupun modern. Warna yang ditampilkan dalam svarga ini 

aalah warna-warna yang hangat.  
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a. Couture Boho  

Gaya yang diampilkan dlam couture Boho adallah mencampurkan 

elemen kultur yang mewah dan ekslusif, aya akan detail, serta 

bergaya burgeoise yang elegan. Subtema ini mengusung kekayaan 

tradisional yang dibuat dengan keahlian yang tingi.  

b. Upskil Craft  

Upskil Craft  merupakan ebuahh peninggkatan niai karya yang 

dibuat menjdi seni kontemporer. Sutema ini lebih berkesan 

indigenous, down to earth, soft, dan eclectic. Teknik kriya dan 

tennun banyak dipakai untuk lebih memberikan kesan yang 

membumi.  

c. Festive-fiesta 

Festive-fiesta merupakan bentuk perayaan atas umat manusia. 

Busana yang ditampilkan memiliki motif yang multibudaya yang 

eksentrik dan eksotis dipadu kedalam sebuah basic shape pieces 

untuk menghasilkan gaya boho yang lebih kontemporer.  

4. Cortex  

Dalam tema cortex menampilkan desain busana yang  mengeksplor AI 

kemudian diterapkan dalam bentuk fraktal, dengan garis repetitip yang 

memberi kesan tumbuh dan bergerak. Palet warna yang ditampilka 

cenderung warna-warna dingin dan pucat dalam nuansa pastel. 
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a. Fractalucious  

Fractalucious menampilkan desain-desain yang luwes dan 

menonjolkan bidang lengkung yang bergerak.  

b. Lucid  

Gaya busana lucid adalah bahan yang dikenakan adalah bahan-bahan 

yang tembus terang. 

c. Glitch  

Desain yang ditampilkan dalam subtema glitch adalah menonjolkan 

warna-warna ombre bahkan hampir abstrak.  

Berdasarkan trend forcasting tahun 2019, maka trend mode terdiri atas 

4 tema besat yang menjadi inspirasi trend saat ini, yaitu: Exuberant, neo 

medieval, svarga, cortex. Tema yang diambil oleh penullis ialah cortex dengan 

sub tema fractalucious yang menonjolkan bentuk garis yang fraktal. 

  

Gambar 1. Subtema Fractalucious 

Sumber: (trend forcasting 2019) 
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C. Sumber Ide  

1. Pengertian Sumber Ide  

Sumber ide adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak 

berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil ( Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2001: 102). Menurut Widjiningsing (2006: 70) sumber ide 

adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan akan lahirnya 

suatu kreasi.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber ide adalah segala 

sesuatu yang diambil untuk memunculkan ide baru dalam menciptakan 

sebuah desain busana. Sumber ide bertujuan untuk menciptakan sesuatu 

hal baru dalam menciptakan desain busana. Manfaat kita membuat sumber 

ide yaitu agar desain yang kita ciptakan mempunyai konsep dan menjadi 

landasan dalam terciptanya sebuah karya. 

2. Pengelompokan Sumber Ide  

Menurut (Chodiyah dan Wisri A.Mamdy, 1982: 172) Ada beberapa 

macam sumber ide yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :  

a. Sumber ide dari pakaian penduduk dunia atau pakaian daerah di 

Indonesia.  

b. Sumber ide dari benda-benda alam, seperti bentuk dan warna dari 

tumbuh-tumbuhan, binatang, gelombang laut, bentuk awan, dan 

bentuk-bentuk benda geometris. 
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c. Sumber ide dari peristiwa-peristiwa nasional, maupun internasional 

misalnya pakaian olahraga dari peristiwa Asean Games, ide dari 

pakaian upacara 17 Agustus.  

Dalam mengambil sumber ide tidak diharuskan menggali keseluruhan 

namun hanya pada bagian yang dinilai menarik dan memiliki kekhususan 

dan keistimewaan.  

3. Sumber Ide Taman Nasional Wakatobi  

Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 Taman 

Nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi 

Tenggara. Wakatobi memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat 

lengkap, semacam terumbu karang dan berbagai binatang laut. Taman 

Nasional Wakatobi mempunyai spesies ikan yang berjumlah sekitar 93 

spesies. Selain itu juga terdapat sekitar 112 jenis terumbu karang dari 13 

spesies yang tersebar di 25 titik. Salah satu terumbu karang yang ada 

ditaman nasional wakatobi adalah Pectinia Lactuca. Pectinia Lactuca 

memilki bentuk menyerupai bunga jika dilihat dari atas, namun jika dilihat 

dari sisi memiliki kelopak yang menyerupai dinding-dinding dengan tinggi 

yang sejajar. Terumbu karang Pectinia Lactuca memiliki beberapa jenis 

warna, ada abu-abu, hijau, dan coklat. Terumbu karang Pectinia Latuca 

hanya akan tumbuh di laut dengan kedalam 3 meter hingga 15 meter, 

selain itu Pectinia Lactuca juga hanya hidup pada laut yang memiliki arus  

sehingga banyak terdapat di Wakatobi. Dari berbagai macam kekayaan 
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alam tersebut kemudian penulis jadikan sebagai sumber ide pada karya 

Tugas Akhir Teknik Busana.   

 

Gambar 2. Taman Nasional Wakatobi(Pectinia Lactuca) 

sumber:(http://uprint.id/blog/suka-laut-kunjungi-wakatobi-karibianya-indonesia 

 

4. Pengembangan Sumber Ide  

Sumber ide merupakan bagian dari konsep penciptaan. Sumber ide 

menjadi landasan terciptanya suatu karya. Pengembangan bentuk dan 

perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai teknik dan 

pengembangannya. Menurut Dharsono Sony Kartika (2004), “ perubahan 

wujud dibedakan menadi empat yaitu stilasi, distorsi, transformasi dan 

deformasi”.  

a. Stilasi  

Stilasi merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk 

keindahan dengan cara menggayakan obyek atau benda yang 
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digambar, yaitu dengan cara menggayakan setiap kontur pada obyek 

atau benda tersebut. 

b.  Distorsi  

Distorsi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

pencapaian karakter, dengan cara menyangatkan wujud-wujud tertentu 

pada benda atau obyek yang digambar.  

c. Transformasi  

Transformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

pencapaian karakter, dengan cara memindahkan (trans = pindah) 

wujud atau figur dari obyek lain ke obyek yang digambar.  

d. Deformasi  

Deformasi adalah penggambaran bentuk yang menekankan pada 

interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk obyek dengan cara 

menggambarkan sebagian saja yang lebih dianggap mewakili. atau 

pengambilan unsur tertenu yang mewakili karakter dari objek yang 

diambil.  

Pengembangan bentuk dan perubahannya dapat dilakukan dalam 

berbagai teknik dan pengembangan, penulis menggunakan teknik 

pengembangan deformasi. Karena sesuai dengan desain yang penulis  

ciptakan dan dipadukan dengan sumber ide yang penulis ambil yaitu 

Taman Nasional Wakatobi. Wakatobi memiliki kekayaan laut yang 

melimpah dari terumbu karang hingga berbagai spesies ikan, namun dalam 

konsep desain yang saya buat hanya mengambil dari salah satu kekayaan 
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alam dari Taman Nasional Wakatobi yang dianggap mewakili sudah dari 

karakter Taman Nasional Wakatobi yaitu Pectinia Lactuca.  

D. Desain Busana  

1. Deskripsi Busana Pesta  

Menurut Ernawati (2008) desain berasal dari Bahasa Inggris 

(design) yang berarti “rancangan, rencana atau reka rupa”. Dari kata 

design muncul kata desain yang berarti mencipta, memikir atau 

merancang. Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar 

pembuatan suatu benda seperti busana. Desain busana adalah suatu 

rancangan yang tersusun dari garis, warna dan tekstur yang kemudian 

dapat diwujudkan mejadi benda yang nyata. Dalam menciptakan sebuah 

karya busana terdapat unsur dan prinsip didalamnya.  

Dalam mendesain suatu busana biasannya mengaplikasikan trend, 

tema, sumber ide menggunakan unsur dan prinsip. Berikut penjelasan 

mengenai prinsip dan unsur: 

a. Prinsip desain  

Prinsip desain merupakan suatu cara untuk menyusun unsur-unsur 

sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek tertentu. Adapun 

prinsip-prinsip desain yang perlu diketahui menurut Sri Widarwati 

(2000) yaitu: 

1) Keselarasan  

Keselarasan adalah kesatuan diantara macam-macam unsur 

walaupun berbeda tetapi membuat tiap-tiap bagian itu tetap 
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kelihatan bersatu (Sri Widarwati, 1993). Kemudian menurut 

Ernawati (2008) harmoni adalah prinsip desain yang 

menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan 

susunan objek atau ide atas adanya keselarasan dan kesan 

kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain 

dalam suatu benda, atau antara benda yang satu dengan benda 

lain yang dipadukan.  

Menurut Widjiningsih (1982) aspek dalam prinsip desain 

untuk keselarasan atau harmoni ada lima, yaitu: 

a) Keselarasan garis dan bentuk, beberapa garis yang 

dikombinasikan akan menghasilkan bentuk yang 

harmoni apabila menggunakan macam-macam garis 

yang penting yang terdiri dari pengulangan, kontras dan 

peralihan. 

b) Keselarasan ukuran, keserasian akan terjadi apabila 

ukuran yang seimbang dipergunakan bersama-sama. 

Supaya pada hiasan harmoni dalam ukuran, maka besar 

kecilnya hiasan harus disesuaikan dengan besar kecilnya 

benda yang dihias. 

c) Keselarasan dalam tekstur, untuk memperoleh harmoni 

dalam tekstur, maka tekstur yang halus dikombinasikan 

dengan yang halus pula, dan yang kasar dengan yang 

kasar. 
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d) Keselarasan dalam ide, suatu contoh harmoni dalam ide 

adalah penempatan hiasan sulaman bayangan pada 

selendang yang berbahan sifon. 

e) Keselarasan dalam warna, keserasian warna yang baik 

akan didapat bila warna yang dipakai tidak terlalu 

banyak. 

2) Proporsi  

Menurut Chodiyah & Wisri A. Mamdy (1982) 

perbandingan dalam busana digunakan untuk menampakkan 

lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan adanya 

hubungan satu dengan yang lain yaitu pakaian dan 

pemakainya. Perbandingan digunakan untuk menampakkan 

lebih besar atau lebih kecil dan memberi kesan adanya 

hubungan satu dengan yang lainya yaitu busana dengan 

pemakainya (Sri Widarwati, 1993: 17). Proporsi adalah 

perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain 

yang dipadukan (Ernawati, 2008). 

Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa proporsi adalah hubungan antara satu dengan yang 

lainya secara menyeluruh untuk menampakkan lebih besar 

kecilnya benda dalam susunan tertentu yang dipadukan guna 

mendapatkan keselarasan. 

 



23 
 

3) Balance  

Balance atau keseimbangan adalah hubungan yang 

menyenangkan antar bagian-bagian dalam suatu desain 

sehingga menghasilkan susunan yang menarik. Keseimbangan 

ada 2 yaitu keseimbangan simetris (fomal) dan keseimbangan 

asimetris (informal) (Ernawati, 2008 : 212). Apabila 

penggunaan unsur elemen desain seperti garis, warna, bentuk 

dan lain-lain dalam suatu desain dapat memberikan rasa puas 

atau ”sreg” dihati (Sri Ardiati Kamil, 1986: 63) 

Menurut Widjiningsih (1982: 15) keseimbangan dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1) Keseimbangan formal adalah keseimbangan dari obyek 

bagian kiri sampai kanan, tenga atau pusat desain dengan 

jarak yang sama. 

2) Keseimbangan informal adalah keseimbangan dari obyek 

yang tidak mempunyai perhatian yang obyek bagiannya 

tidak sama dan diletakkan pada jarak yang berbeda dari 

pusat. 

3) Keseimbangan abivious adalah keseimbangan dari obyek 

bagian kiri dan kana tidak serupa tetapi keduanya 

mempunyai daya tarik yang sama. Suatu keseimbangan 

dapat terwujud apabila penggunaan unsur-unsur desain 
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seperti garis, bentuk, warna dan yang lain dalam satu 

desain dapat memberi rasa puas.  

4) Irama  

Menurut Sri Widarwati (1993) Irama adalah suatu 

pergerakan pandangan yang dapat mengalihkan 

pandangan mata dari suatu bagian ke bagian yang lain. 

Menurut Arifah A. Riyanto (2003) irama yang 

merupakan suatu pergerakan yang teratur dari satu 

bagian kebagian yang lainnya. Sedangkan menurut 

Widjiningsih (1982) dalam seni irama dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk pergerakan dalam disain tersebut 

berirama. Kemudian menurut Ernawati (2008) Irama 

dalam desain dapat dirasakan melalui mata dan dapat 

menimbulkan kesan gerak gemulai yang menyambung 

dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu 

benda, sehingga akan membawa pandangan mata 

berpindah-pindah dari suatu bagian ke bagian lainnya.  

Ada empat cara untuk menghasilkan irama dalam 

desain busana menurut Sri Widarwati (2000) yaitu: 

a) Pengulangan  

Pengulangan adalah suatu cara untuk 

menghasilkan irama antara lain melalui 
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pengulangan garis misalnya lipit, renda, kancing 

dan sebagainya. 

b) Radiasi  

Garis pada pakaian yang memancar dari 

pusat perhatian menghasilkan irama disebut 

radiasi. Garis-garis radiasi pada busan terdapat 

pada kerut kerut yang memancar gari garis 

lengkung.  

c) Peralihan ukuran  

Pengulangan dari ukuran besar ke ukuran 

kecil atau sebaliknya akan menghasilkan irama 

yang disebut peralihan ukuran. 

d) Pertentangan  

Pertentangan adalah pertemuan antara garis 

tegak lurus dan garis mendatar pada lipit-lipit 

atau garis hiasan. 

e) Aksen / pusat perhatian  

Aksen merupakan sesuatu yang pertama kali 

membawa mata pada hal yang penting dalam 

suatu rancangan atau yang sering disebut dengan 

center of interest / pusat perhatian(Ernawati, 

2008). Disain busana harus mempunyai suatu 

bagian yang disebut lebih menarik dari bagian-
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bagian lainnya, dan ini disebut dengan perhatian 

(Sri Widarwati, 1993). Menurut Widjiningsih 

(1982) untuk menciptakan melalui penggunaan 

warna, garis, bentuk dan ukuran yang kontras 

serta pembarian hiasan. 

b. Unsur Desain  

Unsur desain merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk 

mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain 

tersebut. Menurut Sri Widarwati (2000) Unsur-unsur desain adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyusun suatu rancangan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada mode busana yang tiap tahunnya 

sealu berganti. Berikut akan dijelaskan mengenai macam macan 

unsur desain;  

1) Garis  

Menurut Arifah A Riyanto (2003), garis adalah penghubung 

dua buah titik dan merupakan unsur yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan emosi serta dapat menggambarkan sifat tertentu. 

Menurut Soekarno & Lanawati Basuki (2004: 9), garis adalah 

hasil goresan dari satu titik ke titik lain. 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa garis adalah 

goresan yang menghubungkan antara dua titik yang dapat 

menggambarkan sifat tertentu. Menurut Sri Widarwati (2003), 

Garis dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: a.garis 
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Lengkung, b.garing lurus. Fungsi dari unsur garis yaitu menuru 

Sri Widarwati (2003):  

a) Membatasi bentuk strukturnya. 

b) Membagi bentuk struktur menjadi bagian yang merupakan 

hiasan. 

c) Menentukan periode suatu busana. 

d) Memberi arah dan pengertian. 

 

                                      Gambar 3. Garis Horizontal 

 

Gambar 4. Garis Vertikal 
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                             Gambar 5. Garis Diagonal 

2) Arah  

Dalam merancang busana arah dari motif bahan dapat 

digunkan untuk mngubah penampilan dari sipemakai.   Menurut 

Sri Widarwati (2000), Setiap garis mempunyai arah, yaitu; a) 

mendatar (horisontal), b) tegak lurus (vertikal), dan c) miring ke 

kiri dan miring ke kanan (diagonal). Menurut Sri Widarwati 

(2000), arah dibagi menjadi lima : 

a) Tegak lurus memberi kesan keluhuran, melangsingkan.  

b) Garis lurus mendatar memberi kesan perasaan tenang, 

melebarkan dan memendekan obyek.  

c) Garis lurus miring memeri kesan lincah. 

d) Garis miring mengarah horizontal memberi kesan 

menggemukan. 

e) Garis miring mengarah verikal memberi kesan 

melangsingkan. 
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3) Bentuk  

Bentuk mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu 

perasaan serta reaksi bagi yang melihatnya (Hartatiati Sulistio, 

2005: 11).  Bentuk-bentuk dalam busana dapat berupa bentuk 

krah, lengan, rok, saku, bentuk pelengkap busana dan motif. 

Berdasarkan sifatnya bentuk juga dibedakan menjadi dua, yaitu 

bentuk geometris dan bentuk bebas (Sri Widarwati, 1993 : 10) :  

a) Bentuk geometris yaitu bentuk-bentuk yang dibuat dengan 

garis atau menggunakan alat-alat ukur. Bentuk-bentuk 

yang dibuat dengan garis lurus antara lain bentuk segitiga, 

segiempat, lingkaran, trapesium, kerucut, persegi panjang, 

serta silinder.  

b) Bentuk bebas yaitu bentuk-bentuk alam, misalnya daun, 

bunga, pohon, batu-batuan, titik air, dan lain-lain.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bentuk adalah kesatuan dari arah garis yang membentung suatu  

bidang. Bentuk pada desain busana dapat diterapkan pada saku, 

lengan, rok, kerah.  

4) Ukuran  

Menurut Widjiningsih (1982: 5) ukuran yang kontras 

(berbeda) pada suatu desain dapat menimbulkan perhatian dan 

menghidupkan suatu desain, tetapi dapat pula kontras itu 

menghasilkan ketidak serasian apabila ukurannya tidak sesuai. 
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Sedangkan menurut Sri Widarwati (1993: 10) garis dan bentuk 

mempunyai ukuran yang berbeda karena ukuranlah panjang dan 

besar kecilnya menjadi berbeda. Untuk tercapainya suatu 

keseimbangan dalam busana diperlukan penerapan ukuran yang 

sesuai. Pada suatu busana ukuran digunakan untuk menentukan 

panjang rok.  

Menurut Goet Poespo (2003) ada delapan macam ukuran 

panjang rok, antara lain : 

a) Peplum : ukuran paling pendek dari variasi panjang rok, 

umumnya bagian peplum ini dihubungkan dengan busana 

bagian atas 

b) Macro : rok yang panjangnya hanya cukup menutupi 

bagian pantat. 

c) Mini : rok yang panjangnya sampai pertengahan paha. 

d) Kini : rok yang panjangnya sampai lutut 

e) Midi : rok yang panjangnya sampai pertengahan betis 

f) Maxi : rok yang panjangnya di atas pergelangan kaki. 

g) Angkle : rok yang panjangnya sampai mata kaki. 

h) Floor : rok yang panjangnya sampai lantai. 

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud unsur ukuran 

adalah unsur dalam desain busana yang menentukan 

keseimbangan dan kesatuan dalam desain busana. Besar 

kecilnya ukuran pada suatu busana harus diperhatikan 
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menghidupkan suatu desain, tetapi dapat pula menimbulkan 

ketidak serasian apabila ukurannya tidak sesuai.  

5) Nilai gelap terang 

Garis maupun bentuk mempunyai nilai gelap terang. Nilai 

gelap terang ini menyangkut bermacam-macam tingkatan atau 

jumlah gelap terang yang terdapat pada suatu desain 

(Widjiningsih, 1982: 6).  Nilai gelap terang adalah suatu sifat 

warna yang menunjukkan apakah warna mengandung hitam atau 

putih. Untuk sifat gelap digunakan warna hitam sedangkan 

untuk sifat terang digunakan warna putih (Sri Widarwati, 

1993:10).  

Berdasarkan pengertian di atas, nilai gelap terang adalah 

sesuatu yang ditangkap oleh indra penglihatan akibat adanya 

pantulan cahaya yang mengenainya sehingga muncul sifat yang 

menunjukkan warna tergelap yang mengandung warna hitam 

dan warna paling terang yang mengandung warna putih  

6) Warna  

Warna adalah corak rupa seperti merah, biru, kuning dan 

sebagainya (Prapti Karomah, 1990).Warna membuat segala 

sesuatu menjadi menarik dan indah. Oleh karena itu dalam 

berbagai bidang seni rupa, pakaian, hiasan, tata ruang, dan yang 

lain warna memiliki peranan penting (Wijiningsih, 1982: 6). 

Kehadiran unsur warna orang dapat terlihat dan melalui unsur 
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warna orang dapat mengungkapkan suasana hati atau watak 

benda yang dirancang (Atisah Sipahelut dan Petrussumadi, 

1991: 29). Warna adalah kesan yang pertama kali ditangkap 

oleh mata. Dalam disain, warna difungsikan untuk membuat 

daya tarik tersendiri. Pemilihan kombinasi warna yang tepat 

akan memberi kesan yang menarik dan indah (Sri Widarwati, 

1993:12).  

Jadi, yang dimaksud dengan warna adalah corak rupa yang 

memiliki daya tarik dan memegang peranan penting dalam 

berbagai bidang.  Menurut Sri Widarwati (1993:12) warna dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu : 

a) Warna Primer  

Warna primer adalah warna yang terdiri dari warna merah, 

kuning, dan biru yang belum mengalami pencampuran.  

b) Warna Sekunder  

Adalah warna yang dihasilkan dari dua warna primer yang 

dicampur dengan jumlah yang sama. Misalnya biru dan 

kuning menjadi hijau, merah dan kuning menjadi jingga, 

merah dan biru menjadi ungu. 

c) Warna Penghubung  

Warna dasar yang tidak merupakan campuran dari warna-

warna lain. Warna yang termasuk golongan primer yaitu 

merah, biru, dan kuning.  



33 
 

d) Warna Sekunder  

Merupakan pencampuran hasil warna primer dengan 

proporsi 1:1 misalnya warna jingga hasil campuran warna 

merah dengan kuning, hijau adalah campuran biru dan 

kuning, dan ungun campuran dari biru dan merah.  

e) Warna Tersier 

Campuran salah satu warna primer dengan salah satu 

warna sekunder, misalnya warna jingga kekuningan 

didapat dari pencampuran warna kuning dan jingga.  

f) Warna Netral  

Hasil campuran ketiga warna dasar dalam proporsi 1:1:1. 

Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-

warna kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang 

tepat akan menuju hitam.  

g) Warna Panas dan Dingin  

Lingkaran warn aprimer hingga tersier bisa 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

kelompok warna dan dingin. Warna panas dimuali dari 

kuning kehijauan hingga merah. Sementara warna dingin 

dimulai ungu kemerahan hingga hijau.  

Kombinasi warna, menurut Sri Widarwati (2000) terdapat 

berbagai kombinasi warna yaitu : 
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a) Kombinasi warna analogus yaitu perpaduan dua warna 

yang letaknya berdekatan di dalam lingkaran warna. 

Contoh: kuning dengan hijau, biru dengan merah. 

b) Kombinasi warna monokromatic yaitu perpaduan dari satu 

warna tetapi beda tingkatan, misalnya biru tua dengan biru 

muda, merah tua dengan merah muda. 

c) Kombinasi warna komplemen (pelengkap) terdiri dari dua 

warna yang letaknya berseberangan di dalam lingkaran 

warna. Contoh: biru dengan jingga, ungu dengan kuning, 

hijau dengan merah. 

d) Kombinasi warna segitiga terdiri dari tiga warna yang 

jaraknya sama di dalam lingkaran warna, misalnya merah, 

biru, kuning. 

e) Kombinasi warna kontras berpasangan yaitu kombinasi 

antara dua warna yang berdekatan dengan dua warna yang 

ada di seberangnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap 

warna memiliki keindahan dan akan kelihatan mempesona jika 

digunakan sesuai dengan tujuan dan pengombinasiannya. 

Apabila masing-masing warna dalam kombinasinya memberi 

kesan bersatu maka akan nampak warna tersebut harmonis.  
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7) Tekstur  

Tekstur adalah sifat permukaan dari garis, bidang maupun 

bentuk (Widjiningsih, 1982) Sedangkan menurut Sri Widarwati 

(1993) tekstur adalah sifat permukaan suatu benda yang dapat 

dilihat dan dirasakan, sifat-sifat permukaan tersebut antara lain 

kaku, lembut, kasar, halus, tebal, tipis dan tembus terang atau 

transparan. Sedangkan menurut Chodiyah dan Wisri A. Mamdy 

(1982), tekstur adalah garis, bidang, dan bentuk mempunyai 

suatu tekstur atau sifat permukaan, selain dapat dilihat juga 

dapat dirasakan, misalnya sifat permukaan yang kaku, lembut, 

kasar, halus, tebal, tipis, dan tembus terang. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa tekstur 

adalah sifat permukaan dari garis, bidang maupun bentuk yang 

dapat dilihat dan dirasakan seperti halus, kaku, lembut, tebal, 

tipis, dan tembus terang. 

2. Teknik Penyajian Gambar  

Menurut Sri Widarwati (1996) dalam gambar dan membuat sketsa untuk 

menciptakan desain busana ada beberapa teknik penyajian. Teknik 

penyajian gambar adalah teknik yang digunakan untuk menggambar atau 

membuat sketsa untuk mencipakan desain busana, teknik penyajian 

gambar terdiri dari beberapa teknik yaitu:  

a. Design Sketching  
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Menurut Sri Widarwati (1993) design sketching adalah 

mengembangkan ide-ide dan menerapkannya pada kertas secepat 

mungkin. Menurut Arifar A.Riyanto (2003) design sketching adalah 

suatu desain untuk mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikiran  

perancang yang dituangkan dalam kertas secara spontan atau secepat 

mungkin. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa design 

sketching adalah menuangkan ide-ide yang muncul pada kertas dan 

menghasilkan sebuah desain dengan cepat.  

 

b. Production Skatching 

Menurut Sri Widarwati (2000) Production Skatching adalah suatu 

sketsa yang akan digunakan untuk tujuan produksi suatu busana, atau 

sketsa yang dibuat untuk diberikan pada pembuatan pola pada suatu 

perusahaan busana. Menurut  Arifar A.Riyanto (2003) Production 

Skatching adalah suatu sketsa desain busana yang digambar lengkap 

dengan anatomi tubuh bagian muka dan belakang yang disertai 

keterangannya.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Production 

Skatching adalah desain busana yang dibuat lengkap dengan anatomi 

tubuh muka dan beakang dengan tujuana untuk produksi suatu busana.  

c. Presentation Drawing  

Menurut Sri Widarwati (2000) Presentation Drawing adalah 

suatu sajian atau gambaran koleksi yang ditunjukan kepada 
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pelanggan. Menurut  Arifar A.Riyanto (2003) Presentation Drawing 

adalah rancangan desain busana yang digambar lengkap bagian muka 

dan belakang pada suattu pose tubuh tertentu atau hanya gambar 

busana saja dengan diberikan warna dan corak yang diinginkan.  

d. Fashion Ilustration   

Menurut Sri Widarwati (2000) Fashion Ilustration adalah suatu sajian 

gambar fashion untuk tujuan promosi suatu desain. Sedangkan 

menurut Goet Poespo (2002) Fashion Ilustration  adalah gaya artistik 

menggambar. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat desain 

ilustrasi  menurut Arifar A.Riyanto (2003): 

1)   Proporsi tubuh lebih panjang  

2)   Untuk ukuran proporsi desain ilustrasi dapat lebih tinggi 8 kali 

tinggi kepala, misal 9 atau 10 kali tinggi kepala.  

3. Prinsip Penyusunan Moodboard  

Menurut Afif Ghurub Bestari (2011) Moodboard dapat diartikan sebgai 

alat atau media papan yang digunakan oleh desainer untuk membantu 

mereka mendapatkan ide yang baik dari apa yang clien mereka cari. 

Moodboard bisa berupa papan, buku, maupun katalog yang berisi kumpulan 

gambar dan penjelasan mengenai ide image yang akan mahasiswa 

wujudkan.  

Tujuan dari pembuatan moodboard adalah untuk menentukan tujuan, 

arah dan panduan dalam membuat karya cipta, sehingga proses kreativitas 

yang dibuat tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Konsep 
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moodboard dibuat dengan menuangkan ide-ide atau sumber gagasan sesuai 

dengan tema serta tujuan dari pembuatan karya tersebut. Konsep moodboard 

dibuat berdasarkan tema pembuatan karya. Moodboard dapat membantu 

desainer untuk menganalisis desain yang bentuk, ragam hias, ekstur dan 

siluet. 

Berikut ini saya sajikan langkah-langkah kegiatan pembuatan 

moodboard :  

a. Menentukan tema karya desain yang akan digunakan, lalu memulai 

mengumpulkan berbagai elemen penyusun moodboard berupa 

berbagai gambar yang dapat menunjang terhadap tema pada 

moodboard tersebut.  

b. Siapakan alat dan bahan yang diperlukan berupa kertas dan 

perlengkapan lainnya, guntingan gambar-gambar yang satu sama lain 

memiliki keterkaitan dalam satu tema  

c. Membuat Moodboard dari tema yang telah ditentukan, dengan cara 

menyusun elemen-elemen pembuatan moodboard berdasarkan tema 

yang telah ditentukan.  

E. Busana Pesta 

1. Pengertian Busana Pesta  

Menurut Ernawati (2008) Busana pesta adalah busana yang dipakai 

untuk menghadiri suatu pesta.  

a. Penggolongan Busana Pesta  
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Menurut Enny Zuhni Khayati (1998) dan Sri Widarwati (1993), 

busana pesta malam dikelompokkan menjadi : 

1) Busana Pesta Pagi  

Busana pesta pagi atau siang adalah busana yang dikenakan 

pada kesempatan pesta antara pukul 09.00-15.00. busana pesta 

ini terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap 

keringat dan tidak berkilau, sedangkan pemilihan warna 

sebaiknya dipilih warna yang lembut dan tidak terlalu gelap. 

2) Busana Pesta Sore 

Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan sore menjelang malam. Pemilihan bahan 

sebaiknya bertekstur agak lembut dengan warna bahan yang 

cerah atau warna yang agak gelap dan tidak mencolok. 

3) Busana Pesta Malam  

Busana pesta malam adalah busana yang dikenakan pada 

kesempatan malam hari. Pemilihan bahan yaitu yang bertekstur 

lebih halus dan lembut. Mode busana kelihatan mewah atau 

berkesan glamour. Warna yang digunakan lebih mencolok, 

baik mode ataupun hiasannya lebih mewah. 

4) Busana Pesta Malam Resmi  

Busana pesta malam resmi adalah busana yang dikenakan pada 

saat resmi, mode masih sederhana, biasanya berlengan tertutup 

sehingga kelihatan rapi dan sopan tetapi tetap terlihat mewah. 
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5) Busana Pesta Malam Gala  

Busana pesta malam gala adalah busana pesta yang dipakai 

pada malam hari untuk kesempatan pesta, dengan ciri-ciri 

mode terbuka, glamour, decolette look (leher terbuka), busty 

look (dada terbuka), backlees (punggung terbuka) dan lain-

lain. 

Penggolongan busana pesta menurut Sri Widarwati (1993) 

menurut usia adalah sebagai berikut : 

1) Busana pesta anak  

Tidak hanya orang dewasa, anakpun memerlukan busana untuk 

pesta, misalnya pergi ke acara ulang tahun, ke gereja dan lain 

sebagainya. Busana pesta untuk anak sebaiknya dibuat dari 

bahan yang bagus dengan hiasan-hiasan yang menarik seperti 

renda-renda, biku-biku, sulaman, ataupun semok, sehingga 

busan ini tampil mewah dan istimewa. Bahan yang dapat dipilih 

untuk busana perta anak misalnya kain renda, volk rubia, silky, 

sutera, siffon dan tula. Bahan untuk busana pesta anak sebaiknya 

dipilih bahan dengan corak yang halus dan warna yang cerah 

atau warna-warna yang lembut 

2) Busana Pesta Remaja 

Busana pesta remaja dapat berupa gaun dengan leher terbuka, 

berlengan atau tidak berlengan. Dan warna yang dipilh untuk 

busana pesta remaja sebaiknya berwarna lembut dan cerah. 
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Bahan yang dipilih dari bahan berkualitas dan bagus seperti 

bahan yang berbulu atau mengkilat, (Sri Widarwati). 

3) Busana pesta wanita dewasa 

Busana pesta untuk wanita dewasa merurut Prapti Karomah 

(1990) debedakan menjadi dua macam,yaitu : 

a. Busana pesta untuk undangan resmi 

Busana pesta untuk undangan resmi misalnya pada 

upacara kenegaraan di lapangan atau di dalam gedung, 

serah terima jabatan, wisuda perguruan tinggi, upacara 

akad nikah, resepsi pernikahan, dan lainnya. 

b. Busana pesta untuk undangan tidak resmi 

Busana pesta untuk undangan tidak resmi misalnya pada 

acara syukuran, ulang tahun, acara perpisahan, dan 

lainnya. 

2. Bahan Busana  

Menurut Prapti Karohmah (1990) busana pesta malam biasanya 

memilih bahan yang berkualitas lebih halus, lembut jika dibandingkan 

dengan busana pesta pagi maupun sore hari, bahan yang digunakan seperti 

ciffon, organza, taffeta, satin, beledu mdan bahan-bahan yang berkilau 

dipilih warna-warna yang agak tua. Menurut Ernawati (2008) busana pesta 

adalah yang dipakai untuk menghadiri suatu pesta. Dalam memilih busana 

pesta hendaklah dipertimbangkan kapan pesta itu diadakan, apakah 
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pestanya pagi, siang, sore ataupun malam, karena perbedaan waktu juga 

mempengaruhi model, bahan dan warna yang 

akan ditampilkan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa busana 

pesta malam adalah busana yang dikenakan pada kesempatan malam hari 

dengan bahan yang berkualitas.  

3. Pola Busana  

Menurut Widjiningsih (1994) pola busana terdiri dari beberapa bagian, 

yaitu pola badan (blus), lengan, kerah, rok, dan celana yang masih dapat 

diubah sesuai model yang diikehendaki sebelum membuat pola terlebih 

dulu dilakukan pengambilan ukuran. Menurut Ernawati (2008) Pola sangat 

penting artinya dalam membuat busana. Baik tidaknya busana yang 

dikenakan dibadan seseorang (kup) sangat dipengaruhi oleh kebenaran 

pola itu sendiri. Tanpa pola, memang suatu pakaian dapat dibuat, tetapi 

hasilnya tidaklah sebagus yang diharapkan. Ada beberapa macam pola 

yang dapat digunakan dalam membuat busana, diantaranya ialah pola 

konstruksi dan pola standar. Masing-masing pola ini digambar dengan cara 

yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk 

lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu: 

a. Pola Konstruksi 

Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan 

ukuran badan sipemakai, dan digambar dengan perhitungan secara 

matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing. 



43 
 

Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari pada pola standar 

disamping itu juga memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya 

lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh sipemakai. Ada beberapa 

pola konstruksi antara lain : pola sistem Dressmaking, pola sistem So-

en , pola sistem Charmant, pola sistem Aldrich, pola sistem Meyneke 

dan lain-lain sebagainya. 

b. Pola standar 

Pola standar adalah pola yang dibuat berdasarkan daftar ukuran 

umum atau ukuran yang telah distandarkan, seperti ukuran Small (S), 

Medium (M), Large (L), dan Extra Large (XL). Pola standar di dalam 

pemakaiannya kadang diperlukan penyesuaian menurut ukuran 

sipemakai. Jika sipemakai bertubuh gemuk atau kurus, harus 

menyesuaikan besar pola, jika sipemakai tinggi atau pendek 

diperlukan penyesuaian panjang pola.  

Dalam pembuatan hasil karya busana pesta malam, penulis menggunakan 

pola kontruksi dengan sistem So En. Penulis memilih pola dengan sisitem 

So En karena penulis merasa cocok dengan desain yang penulis buat. 

4. Teknologi Busana  

Teknoogi busana adalah cara atau teknik yang digunakan dalam 

pembuatan busana agar menghasilkan busana yang pas dan nyaman di 

badan ketika dikenakan. Menurut Ernawati (2008) Teknik menjahit yang 

benar dapat mempengaruhi kualitas dari hasil (produk) busana, disamping 

pola yang baik dan ukuran yang tepat serta desain yang bagus semua 



44 
 

merupakan suatu kesatuan dari proses pembuatan busana, salah satu 

diantaranya tidak benar maka tidak akan tercapai produk yang berkualitas 

baik. Untuk membuat suatu busana agar mendapatkan hasil yang optimal, 

teknik yang dipakai harus di sesuaikan dengan desain busana dan juga 

disesuaikan dengan bahan dasar (pabrik) yang dipakai. 

a. Teknik penyambungan kampuh  

Untuk menyatukan bagian-bagian dari potongan kain pada pembuatan 

busana seperti menyatukan bahu muka dengan bahu belakang, sisi kiri 

muka dengan sisi kanan belakang dsb, sisa sambungan disebut dengan 

kampuh. Teknik menjahit sambungan supaya hasilnya kuat, maka 

setiap penyambungan baik diawal ataupun diakhir tusukan harus 

dimatikan, agar tidak mudah lepas yaitu dengan cara menjahit mundur 

maju atau dengan cara mengikatkan ke dua ujung benang. Menurut 

Ernawati (2008) Pemakaian kampuh disesuaikan dengan kegunaan 

yang lebih tepat. Kampuh (teknik menggabungkan) ada bermacam-

macam antara lain: 

1) Kampuh Terbuka 

Kampuh terbuka yaitu kampuh yang tiras sambungannya 

terbuka/di buka, teknik peyelesaian tiras ini ada beberapa cara: 

a) Kampuh terbuka dengan penyelesaian setikan mesin, 

penyelesaian tiras dengan cara melipat kecil pinggiran tiras 

dan disetik dengan mesin sepanjang pinggiran tersebut. 
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b) Kampuh terbuka dengan penyelesaian tusuk balut, yaitu 

penyelesaian tiras di sepanjang pinggiran tiras diselesaikan 

dengan tusuk balut. 

c) Kampuh terbuka yang diselesaikan dengan obras, yaitu 

penyelesaian di sepanjang pinggiran tiras diselesaikan 106 

dengan diobras. Cara ini pada saat sekarang banyak di pakai 

terutama untuk busana wanita dan busana pria (celana pria). 

d) Kampuh terbuka diselesaikan dengan rombak (dijahit dengan 

kain serong tipis, dilipat dan disetik) ini hanya dipakai untuk 

busana yang dibuat dari bahan/kain tebal. Kegunaannya 

untuk menyambungkan (menjahit) bagianbagian bahu, sisi 

badan, sisi rok, sisi lengan, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, 

dan belakang celana. 

2) Kampuh Balik 

Kampuh balik yaitu kampuh yang dikerjakan dengan teknik 

membalikkan dengan dua kali jahit dan dibalikkan dengan cara,  

pertama dengan menjahit bagian buruk menghadap bagian buruk 

(bagian baik) yang bertiras dengan lebar tiras dengan ukuran 

3mm, jika memungkinkan dibuat lebih halus/kecil, kemudian 

dibalikan dan di jahit dari bagian buruk menghadap bagian baik 

dengan pinggir tirasnya masuk kedalam, hasil kampuh ini paling 

besar 0,5 cm. Kegunaan kampuh balik untuk: 
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a) Menjahit kebaya yang dibuat dari bahan tipis 

b) Menjahit kemeja 

c) Pakaian tidur dsb. 

3) Kampuh perancis  

Kampuh perancis adalah kampuh yang hanya terdiri dari 

satu jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan dua lembar 

kain. Kain bagian baik berhadapan sesama baik, tetapi tidak sama 

lebar/ pinggirnya, lipatkan pinggir kain yang satu (kain yang lebih 

lebar) dengan kain yang lain, lalu jahit tiras dengan lebar 0,6 mm. 

Kampuh perancis ini cocok dipakai untuk menjahit bahan yang 

tipis. 

4) Kampuh sarung  

Kampuh sarung adalah kampuh yang tampak dari kedua 

sisinya. Cara melakukan setikan kampuh sarung adalah sebagai 

berikut: pinggiran (a) dan (b) sama-sama besar, kampuh semula 1 

cm lalu keduanya di kumpul berpadu, tiras dilipat dengan posisi 

saling berhadapan dan dapat dibantu dengan jelujuran. Tirasnya 

sama-sama di lipat menjadi 0,5 cm lalu dijahit pinggirannya dari 

bagian buruk. Kegunaan kampuh sarung ini adalah untuk 

menjahit kain sarung pelakat (kain sarung bercorak/kotak-kotak) 

ketika menjahit corak/kotaknya harus sama juga untuk menjahit 

kemeja, jas, dan jaket. 
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b. Teknologi interfacing 

Menurut Goet Poespo (2005) Interfacing (Lapisan dalam) yaitu 

sepotong bahan pembentuk biasanya dipotong sama serupa dengan 

lapisan singkap dan pemakainya. Interfacing yang berperekat, cara 

merekatkannya dengan menggunakan setrika panas hingga menempel. 

Interfacing adalah bahan yang digunakan diantara pakaian dan lapisan 

singkap (facing). Kegunaan Interfacing adalah untuk memberikan 

kekuatan badan dan bentuk (Goet Poespo, 2005 : 11) Interfacing tidak 

berperekat, pada bagian buruk bahan diberi tusuk atau setikan penahan 

(pembantu). Interfacing adalah kain keras untuk bagian baju yang 

terlalu lemas jika dibuat tanpa bahan pelapis, misal seperti kerah, 

manset, belahan, dan lain – lain (M.H Wancik, 2000). Dari pendapat 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi interfacing adalah 

teknik penambahan untuk bagian-bagian baju yang terlalu lemas. 

c. Teknologi facing  

Menurut Nannie Asri Yulliatri (1993) Facing sebagai penyelesaian 

bagian lapel kerah, lapisan lidah pada bagian muka dan sebagai hiasan 

jika mneggunakan warna lain (kombinasi warna) dari busananya. 

Sedangkan menurut Sicilia Sawitra (1997 :21) Facing adalah lapisan 

yang tampak dari luar. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa facing 

adalah bagian yang digunakan untuk pelapis yang nampak dari depan.  
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d. Teknologi interlining 

Menurut Goet Poespo (2005), “interlining (bahan pelapis antara) 

adalah bahan yang cocok/ pantas diletakkan di antara pakaian dan 

bahan pelapis dalam (vuring/lining) untuk menambah kehangatan dan 

bentuk”. Menurut ernawati (2008) Interlining merupakan pelapis 

antara, yang membantu membentuk siluet pakaian, Interlining sering 

digunakan pada bagian-bagian pakaian seperti lingkar leher, kerah, 

belahan tengah muka, ujung bawah pakaian, bagian pundak pada jas, 

pinggang dan lain-lai. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Interlining 

merupakan potongan bahan pembentuk yang dipotong serupa dari 

bagian sebuah desain dan dipergunakan di antara suatu bahan pelapis 

dan bagian dari desain, yang dikonstruksikan terpisah dan 

digabungkan dengan tusuk flanel (catch stitch) pada lapisan facing 

pakaian sebelum dijahit ke dalam. Interlining banyak jenisnya, 

diantaranya ada yang mempunyai lem atau perekat dan ada yang tidak 

berperekat. Interlining yang mempunyai lem atau perekat biasanya 

ditempelkan dengan cara disetrika pada bahan yang akan dilapisi. 

Begitu juga dengan ketebalannya. Interlining ini ada yang tebal seperti 

untuk pengeras kerah dan pengeras pinggang. Interlining yang relatif 

tipis dapat digunakan untuk melapisi belahan tengah muka, saku, 

depun leher, kerah dan lain-lain. Ada dua jenis interlining yaitu : 
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1) Kain keras / turbines 

Jenis ini biasanya digunakan pada bagian kerah dan ban 

pinggang. 

2)  Kain kapas / Fisilin 

Jenis ini biasanya digunakan untuk melapisi belahan, bagian 

tengah muka pada kemeja, lapisan rumah kancing, dan lain – lain. 

e. Teknologi lining  

Menurut Ernawati (2008 )Lining merupakan bahan pelapis berupa 

kain yang melapisi bahan utama sebahagian maupun seluruhnya. 

Menurut Sicilia Sawitri (1997) Lining adalah kain pelapis yang 

berfungsi sebagai pelapis busana dan penutup jahitan, sehingga 

busana nampak rapi baik dari bagian luar maupun bagian dalam. 

Lining biasanya juga disebut sebagai vuring. Bahan lining sering 

juga disebut dengan furing. Bahan lining yang sering dipakai 

diantaranya yaitu kain ero, kain abutai, kain saten, dan lain-lain. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan lining 

yaitu : 

1) Jenis bahan utama 

2) Warna bahan 

3) Sifat luntur dan susut kain 

4) Kesempatan pemakaian busana 

Apabila dalam pengerjaan suatu busana memperhatikan hal – hal 

tersebut maka hasil yang didapat akan maksimal.   
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Menurut Sicilia Sawitri (1997) Dalam pemilihan bahan untuk lining, 

harus memenuhi syarat-syarat antara lain:  

1) Tahan lama sesuai dengan bahan pokok  

2) Tidak tembus terang  

3) Tidak luntur  

4) Tahan obat dalam proses dry cleaning 

5) Warna cocok atau harmonis dengan bahan pokoknya  

6) Bahannya halus  

Penyelesain lining ada dua macam yaitu teknik lepas dan teknik lekat 

(Nanie Asri Yulianti, 1993).  

1) Pemasangan lining dengan teknik lepas  

Pemasangan lining dengan teknik lepas yaitu antara bahan 

utama dengan bahan lining diselesaiakn tersendiri dan hanya 

bagian tertentu yang disatukan, misalnya kerung lengan, kerung 

leher ataupun ban pinggang. Kelebihan dari pemasangan lapisan 

ini adalah kemungkinan berkerut sangat kecil selain itu apabila 

dilihat dari bagain baik dan buruk tampak rapi.  

2) Pemasangan lining dengan teknik lekat  

Pemasangan lining dengan teknik lekat yaitu bahan lining 

dijahit bersama dengan bahan utama. Kelebihan pemasangan 

bahan lining adalah pemasangan lebih cepat, dan hasil jadi akan 

lebih kuat. Teknik pemasangan seperti ini biasa digunakan untuk 

bahan tembus terang. Sedangkan untuk kekurangannya dari 
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teknik pemasangan ini adalah jahitannya akan tampak berkerut 

apabila dalam memasang dan menjahitnnya kurang hati-hati dan 

teliti. 

Berdasarkan pendapat diatas pelapisan atau lining adalah 

kain pelapis yang berfungsi sebagai pelapis busana untuk 

menutup jahitan pada busana yang berbahan tipis agar tampak 

rapi baik dari bagian dalam maupun luar. 

f. Teknik pengepresan  

Menurut Sacilia Sawitri (1997), pengepresan merupakan suatu 

cara agar kampuh – kampuh terlihat lebih rapi dan pipih. Menurut 

Goet Poespo (2005), Kunci untuk memperoleh suatu “penampilan 

ahli” adalah menyetrika bahan setiap mulai menjahit kemudian 

disetrika lagi bilamana pakaian sudah selesai dijahit.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengepresan adalah cara yang harus dilakukan dalam pembuatan 

busana dengan tujuan agar busana yang dihailkan nampak lebih 

rapi.  

Pengepresan dilakukan setiap kali selesai menjahit dengan 

menggunakan setrika dengan suhuyang sesuai dengan bahan 

busananya. Pengepresan adalah suatu metode atau cara yang 

dilakukan untuk mendapatkan hasil jahitan yang rapi. Ada tiga 

tingkatan dalam proses pengepresan yaitu sebelum memotong, 

selama penjahitan dan setelah pakaian selesai dijahit. Cara 



52 
 

mengepres disini adalah dengan penyetrikaan. Alat-alat yang 

digunakan untuk melakukan pengepresan antara lain: papan pres 

(papan seterika), papan lengan, bantalan, kain pengepres, seterika 

uap minimal 1100 watt, roll untuk kampuh/ seam roll (Sicilia 

Sawitri, 1997 : 70-72).  Langkah-langkah pengepresan menurut 

M.H. Wanchik (2000) yaitu sebagai berikut :  

1) Sebelum menyetrika, perhatikan dulu jenis kain apakah tahan 

panas atau tidak.  

2) Pada saat menyetrika, sebaiknya dilapisi dengan kain katun 

atau kertas agar tidak mengkilap atau meninggalkan bekas 

(belang). Untuk hasil yang lebih baik, basahilah dengan air 

pada bagian yang akan disetrika. c. Pada saat menyetrika 

bagian yang cembung, masukkan bantalan kayu dibawahnya 

agar bagian tersebut menjadi licin menurut bentuknya. Untuk 

bagian yang cekung, gunakan bagian ujung setrika untuk 

mengepres.  

Menurut Goet Poespo (2005 : 22) ada 8 alat untuk pengepresan, 

yaitu : 

1) Iron (Setrika) 

Setrika sebaiknya memiliki penyetelan suhu panas (heat 

control). Suatu kombinasi antara setrika uap dan kering 

adalah pilihan yang terbaik, karena bisa digunakan untuk 
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menyetrika macam – macam sifat bahan tanpa bantuan 

secarik kain basah. 

2) Ironing Board (Meja Setrika) 

Suatu keharusan tentu saja, alasnya dilapisi bahan pengganjal 

(pad) secara baik, tebal dan halus dengan tinggi yang 

disesuaikan. Pastikan bahan penutupnya selalu dalam 

keadaan bersih. 

3) Sleeve Board (Meja setrika lengan baju) 

Meja setrika kecil yang dilapisi dengan baik, dipergunakan 

untuk menyetrika lengan baju dan bagian – bagian kecil 

lainnya. 

4) Seam-rool (Rol kampuh jahitan)  

Sebuah bantalan kecil panjang (silinder) yang diisi padat 

dengan serbuk gergaji atau kapuk, dipergunakan untuk 

menyetrika kampuh jahitan tanpa meninggalkan bekas tanda 

guratan pada bagian baik bahan. 

5) Tailor’s ham 

Sebuah bantalan lonjong yang diisi padat dengan serbuk 

gergaji atau kapuk, baik sekali dipergunakan untuk 

menyetrika jahitan – jahitan kurva dan detail – detail bagian 

yang membulat. 
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6) Ham’s holder 

Penyangga tailor’s ham diletakkan pada posisi yang 

dikehendaki untuk memberi kebebasan tangan dalam 

menahan dan menyetrika pakaian. 

7) Point presser 

Alat bantu yang terbuat dari kayu ini untuk menyetrika 

jahitan-jahitan terbuka dalam setikan berujung lancip. 

Misalnya ujung kerah, ujung saku, sudut manset dan sudut – 

sudut siku lainnya. 

8) Wooden clapper 

Balok kayu kecil sebagai alat untuk mendatarkan pinggiran – 

pinggiran kerah, kelepak kerah, saku – saku dan kelep; 

khususnya untuk jahitan. 

Pengepresan sangat berpengaruh terhadap penampilan busana, 

dengan pengepresan yang baik maka hasil jahitan suatu busana 

akan terlihat lebih rapi dan baik jatuhnya. Oleh sebab itu, setiap 

proses menjahit, sebaiknya kampuh dipress dengan rapi. 

5. Hiasan Busana  

Menurut Enny Zuhni Khayati (1998) Hiasan busana adalah 

segala sesuatu yang dihiaskan pada busana agar busana tersebut 

tampak indah. Penempatan dan pemilihan garniture yang tepat 

akan menunjang dan meningkatkan mutu serta keharmonisan 

penampilan busana secara keseluruhan. Sedangkan menurur Sri 
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Widarwati (1993) Desain hiasan busana adalah bagian-bagian 

dalam bentuk struktur yang tujuannya untuk mempertinggi 

keindahan disain strukturnya.  Menurut  Widjiningsih (1994) untuk 

menciptakan desain hiasan yang baik haruslah memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Penggunaan hiasan secara terbatas (tidak berlebihan).  

b. Letak hiasan harus disesuaikan dengan bentuk strukturnya.  

c. Latar belakang dapat memberikan efek kesederhanaan dan 

keluhuran terhadap disain tersebut.  

d. Pola hiasan harus disesuaikan dengan bendanya.  

e. Hiasan harus sesuai dengan bahan disain strukturnya dan 

sesuai dengan pemeliharaanya.  

Membuat suatu desain hiasan busana harus disesuaikan dengan 

jenis dan kesempatan busana itu dipakai. Hiasan busana sebaiknya 

dibuat tidak berlebihan karena akan menimbulkan kesan ramai 

sehingga mengurangi nilai keindahan dari busana tersebut. 

Menurut Enny Zuhni Khayati (1998) untuk dapat meningkatkan 

keharmonisan dalam berbusana ada beberapa cara dalam memilih 

disain hiasan busana, yaitu:  

a) Desain hiasan busana dipilih sesuai dengan karakteristik 

busana pokoknya.  

b) Desain hiasan busana disesuaikan dengan usia pemakai.  
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c) Desain hiasan busana disesuaikan dengan suasana dan 

kesempatan.  

d) Desain hiasan busana dengan bentuk tubuh.  

e) Desain hiasan disesuaian dengan keuangan keluarga.  

Hiasan busana yang digunakan dalam pembuatan busana pesta 

malam  ini adalah hiasan dari kain dan  juga manik-manik / payet. 

Hiasan manik-manik merupakan butiran atau lempengan yang 

bagian tengahnya memiliki lubang kecil yang berguna untuk 

merekatkan bahan atau kain yang yang akan dihiasi. Jenis manik - 

manik antara lain:  

a. Monte / mutiara yaitu jenis manik - manik yang 

bentuknya bulat, ukurannya sangat bervariasi.  

b. Pasiran yaitu jenis manik-manik yang bentuknya bulat 

kecil - kecil (lebih lembut daripada monte), agak pipih 

dan tengahnya juga berlubang.  

c. Payet atau ketep yaitu jenis manik-manik yang 

bentuknya lempengan pipih bulat yang tengahnya 

berlubang.  

d. Hallon yaitu jenis manik-manik yang bentuknya panjang 

menyerupai lidi sehingga sering juga disebut batang lidi.  

e. Parel atau padi-padian, manik-manik jenis ini berbentuk 

seperti biji padi atau oval tengahnya memiliki lubang.  
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f. Batu manikam, manik jenis ini bentuknya menyerupai 

bebatuan, terbuat dari kaca atau plastik transparan atu 

dari batu-batu asli.  

Berbagai macam desain hiasan tersebut, akan lebih indah 

apabila perpaduan antara jenis hiasan dan bidang hiasannya 

seimbang. Pembuatan desain hiasan akan mempengaruhi jenis dan 

bahan yang digunakan. Mendapatkan hiasan yang bagus, harus 

mempertimbangkan asas dan prinsip desain, sesungguhnya 

merupakan pengembangan bentuk-bentuk yang sudah ada 

kemudian pada bagian permukaannya diberi ukiran atau ornamen 

yang bercorak etnis, tetapi kadang juga dibuat polos. 

Hiasan busana ada beberapa teknik dari sulaman, payet, 

bordir, lekat benang. Dari beberapa teknik di atas penulis 

menerapkan Lekat benang, teknik ini merupakan cara menghias 

busana menggunakan benang besar dan benang kecil, benang besar 

digunakan sebagai hiasan yang akan dilekatkan dan benang kecil 

sebagai pelilitnya. Yang dipadukan dengan teknik payet,payet yang 

penulis gunakan adalah payet halon dengan warna yang 

disesuaikan dengan warna bahan utama.  

F. Menampilkan Hasil Busana 

Dalam menampilkan hasil karya busana biasanya seseorang mengikuti 

sebuah pameran, iklan, media sosial, dan pagelaran busana atau sering disebut 
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dengan fashion show. Berikut akan dijelaskan hal-hal  yang mengenai 

pergelaran tersebut sebagai berikut: 

1. Pengertian pergelaran busana 

Menurut Arifah A. Riyanto (2003: 8) peragaan busana atau gelar 

busana adalah kegiatan yang dilakukan oleh para disainer, pengusaha 

tekstil untuk mempromosikan atau menunjukkan hasil produksi atau 

rancangannya kepada masyarakat. Sedangkan menurut Sri Widarwati 

(1993) pagelaran busana adalah salah satu cara untuk memperagakan, 

memperkenalkan dan memamerkan busana kepada khalayak umum atau 

masyarakat yang dikenakan oleh model hidup atau pragawan atau 

pragawati dengan tujuan tertentu.  

Dari sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pergelaran busana 

merupakan proses penampilan sebuah karya busana dari seorang desainer 

ataupun seseorang yang menggeluti dibidang fashion yang bertujuan untuk 

memamerkan atau mempromosikan karyanya kepada khalayak umum atau 

masyarakat. 

2. Tujuan pergelaran busana 

Suatu gelar busana diselenggarakan karena memiliki suatu tujuan tertentu. 

Menurut Sicilia Sawitri (1986). Menurut Sri Widarwati (1993) ada 3 

tujuan dalam peragaan busana yaitu: 

a. Untuk mempromosikan suatu hasil karya atau kreasi terbaru dari 

perancang. 

b. Sebagai sarana hiburan.  
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c. Mengumpulkan dana bagi badan social seperti panti asuhan, panti 

jompo, dan lain-lain. 

Tujuan dari pagelaran busana dengan tema “Tromgine” adalah: 

a.  Sebagai sarana untuk mempromosikan hasil karya mahasiswa 

Pendidikan Teknik Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta.  

b. Untuk mempresentasikan hasil karya para mahasiswa 

c. Melatih para mahasiswa untuk memanajemen suatu pagelaran busana 

d. Melatih para mahasiswa untuk menjadi event organizer 

3. Tata panggung 

Tata panggung adalah nyawa dari sebuah pagelaran baik itu busana 

atau karya seni yang lainnya, karena panggung adalah pusat perhatian 

dimana tempat itulah peragawati memperagakan busana, dalam pembuatan 

panggung harus memperhatikan banyak hal,mulai dari konsep panggung, 

ketinggian panggung, warna panggung dan keamanannya. Untuk 

ketinggian panggung sebaiknya sejajar dengan pandangan penonton, 

sehingga para model dapat dilihat dari ujung kaki sampai rambut. Pada 

umumnya lebar cat walk sekitar 2 meter, bentuk atau panjangnya 

disesuaikan dengan besar ruangan.  

4. Lighting 

Dalam sebuah pagelaran busana tata lampu sangat dibutuhkan. 

Tata lampu atau lighting ini sering disebut dengan tata cahaya. Pentingnya 

tata lampu di dalam pagelaran busana, disamping untuk menerangi serta 
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menyinari juga dipakai untuk membantu model memperagakan busana 

yang dipakainya. Dengan demikian seorang penata lampu harus peka 

terhadap efek yang ditimbulkan akibat pengaturan lampunya. Sebagai 

contoh misalnya saat model mulai berjalan lalu pose tetapi mendapatkan 

efek lampu yang lemah sekali, Hal ini sarigat tidak menguntungkan karena 

akan memperburuk kesan busana yang diperagakannya. Oleh karenanya 

seorang penata lampu harus mengetahui secara mendetail tentang 

pagelaran, serta suasana yang diharapkan sebagai suatu kesatuan seni 

pertunjukan yang utuh. 

5. Tahapan pergelaran 

a. Persiapan  

1) Pembentukan Kepanitiaan  

a) Ketua Panitia bertanggungjawab atas berlangsungnya 

seluruh acara dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dalam 

kepanitiaan pagelaran busana, serta bertanggungjawab atas 

segala kelancaran penyelenggaraan acara.  

b)  Sekretaris bertugas mencatat dan sebagai pengingat segala 

keputusan atau kebijaksanaan rapat yang telah ditetapkan 

dalam rapat, Mengurus segala kebutuhan surat menyurat 

seluruh panitia. Pengadaan undangan dan sertifikat yang 

dibutuhkan dari semua konten acara.  

c) Bendahara bertugas membuat rancangan anggaran biaya 

(RAB) seluruh kebutuhan acara, Mengatur keluar masuknya 
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uang dari berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran, 

Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran dari berbagai 

sumber, Mengatur denda/ sanksi keuangan dalam 

kepanitiaan.  

d)  Sie Sponsorship  bertugas membuat list sponsor,  mencari 

kontak sponsor yang dituju,  mengatur dan membuat 

proposal sponsor.  

e) Humas bertugas mengajukan proposal dan surat-menyurat 

kepada jajaran dekanat dan jurusan, membuat list tamu 

undangan, menyebarkan undanagn, mengatur among tamu.  

f) Sie Acara bertugas membuat konsep acara, Mengatur dan 

memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

acara, Membuat susunan acara (run down) secara detail dan 

spesifik (memuat waktu, acara, pengisi acara, perlengkapan 

dan tempat).  

g) Sie Juri mencari juri yang kompeten, membuat draft 

penilaian, mengatur penjurian (briefing juri, pendampingan, 

mengatur fee juri, sertifikat, dll), Membuat peraturan 

penilaian (proses dan hasil, dosen 50% juri 50%).   

h)  Sie Publikasi Membuat media publikasi (poster, leaflet, 

teaser, segala media promo), membuat logo acara, sebagai 

desainer grafis (membuat tiket, undangan , logo, poster, 

spanduk, dsb), Ticketing (membuat, mengkoordinasikan, 
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mengatur jadwal jaga stand penjualan tiket, mengkoordinasi 

penyebaran tiket, dll).  

i) Sie Booklet bertugas Desainer booklet dan mencari 

percetakan booklet, mencari photographer untuk booklet.  

j) Sie Dokumentasi bertugas Menyiapkan alat dokumentasi 

sesuai kebutuhan foto, video, dll, Mencari fotografer dan 

videographer professional, Mendokumentasikan seluruh 

spot yang berhubungan dengan sponsor.  

k) Sie Back Stage dan Floor Manager bertugas Mengatur 

jalannya acara di depan dan belakang panggung, Mengatur 

plotting tempat depan dan belakang panggung.  

l) Sie Dekorasi berugas  Mengkonsep dekorasi dan lay out 

venue acara, Mendesain dekorasi stage dan me-lay out 

seluruh venue acara, Membuat desain photo booth.  

m) Sie Keamanan bertugas mengatur seluruh keamanan pada 

seluruh rangkaian acara (rapat, latihan, photo booklet, dsb),  

Membuat lay out parkir pada saat acara berlangsung, 

Mengurus perijinan keamanan kepada sinas-dinas terkait.  

n) Sie Konsumsi bertugas mengatur segala kegiatan yang 

membutuhkan makanan, minuman dan snack di saat yang 

dibutuhkan.  

o) Sie Model bertugas  Mengatur pembagian kelompok tampil, 

Mengatur urutan model, Mengatur pembagian tiap sesi.  
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p) Sie Make Up bertugas mencari sponsor make up, hair do, 

dan jilbab dengan harga terjangkau tetapi bagus, Mengatur 

alur make up model  

q) Sie Perlengkapan bertugas Mengurus peminjaman tempat 

acara berlangsung, mengatur segala perlengkapan yang 

dibutuhkan pada serangkaian acara.  

r) Announcer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap 

kelancaran pagelaran busana. Announcer ini biasanya 

merangkap sebagai seorang Master of Ceremony (MC). 

s) Penanggung jawab peragawati dan rias, yaitu orang yang 

bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peragawati ataupun rias. 

t) Penanggung jawab ruangan, yaitu orang yang mengurus dan 

bertanggung jawab mengawasi segala keperluan secara 

teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan gelar 

busana. 

u) Perlengkapan, yaitu orang yang mengurus dan bertanggung 

jawab mengawasi segala keperluan secara teknis yang 

berhubungan dengan tempat penyelenggaraan pagelaran 

busana. pelaksanaan tugas kepada anggotanya. 

2) Menentukan Tema  

Dalam penyelenggarakan pagelaran busana pasti 

mempunyai tema. Tema harus sesuai dengan sumber ide yang 
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akan ditampilkan pada pagelaran. Karena tema adalah ide dasar 

pokok pergelaran, maka setidaknya sebelum mengadakan 

pegelaran maka perlu daya analisa latar belakang terjadinya 

peristiwa yan dapat diangkat menjadi tema.  

Pergelaran busanan yang diadakan oleh mahasiswa 

program studi teknik busana dan pendidikan teknik busana 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta menentukan 

Tromgine sebagai tema besar dari pergelaran busana ini.  

b. Proses  

1) Menentukan Waktu dan Tempat   

Dalam menentukan waktu pagelaran sebaiknya ditentukan 

pada hari libur dimana peluang seseorang untuk menghadiri 

acara tersebut terbuka lebar. Sedangkan dalam memilih tempat 

pagelaran sebaiknya ditentukan sebuah tempat yang strategis 

dan kapasitas ruangannya disesuaikan dengan tamu yang akan 

hadir.  

2) Penyusunan Proposal  

Proposal merupakan suatu rencana yang dituangkan 

dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan 

dijelaskan secara sistematis dan terperinci.  
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c. Hasil  

Menurut Sri Ardiati Kamil (1996) Hasil evaluasi bertujuan 

untuk menilai gelar busana secara keseluruhan, sehingga ada 

perbaikan untuk acara selanjutnya. 

Berdasarkan penjelasann di atas dapat saya simpulkan 

bahwa hasil merupakan tahap akhir dari sebuah ergelaran 

busana adalah mengevaluasi hasil, dengan tujuan untuk 

menilai apakah acara yang sudah sielenggarakan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana awal atau tidak. 

6. Tiket  

Menurut wikipedia tiket adalah kartu atau slip yang digunakan 

untuk memasuki suatu kegiatan. Penjelasan di atas dapat saya tarik 

kesimulan bahwa tiket merupakan tanda bukti bahwa seseorang 

sudah membayar untuk menyaksikan pergelaran. Dalam 

menyaksikan tiket pergelaran ada dua cara yaitu dengan pemesanan 

melalui contac person yang tertera pada pamflet acara atau bisa 

mendatangi langsung di acara pergelaran tersebut (on the spot). 

 


