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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Fashion 

Fashion telah dikenal sejak awal peradaban dunia di mesir kuno, fashion 

merupakan gaya hidup yang sedang populer di masanya meliputi pakaian, 

arsitektur, dekorasi serta tingkah laku. Namun dalam perkembangannya fashion 

lebih dikenal sebagai gaya berpakaian yang berfungsi sebagai pencitraan diri serta 

identitas budaya. Tahun 1920 mengawali kebangkitan kembali dunia fashion 

dengan pandangan yang berbeda dan memasuki era fashion modern, untuk 

pertama kalinya pakaian formal digantikan dengan pakaian yang lebih nyaman 

dengan munculnya inovasi dari desainer Coco Chanel. Namun memasuki 1930an 

perkembangan fashion sedikit lambat seriring dengan perang dunia II, sampai 

dengan munculnya koleksi pertama Christian Dior yang bertajuk “New Look” 

pada tahun 1947, mengawali kebangkitan kembali para designer dalam 

menciptakan tren berbusana yang fungsional namun memiliki sisi estetik. 

 Kebaya dan batik merupakan tren pakaian yang pertama di Indonesia 

khususnya di tanah Jawa. Namun kebangkitan industri fashion terjadi pada era 60-

70an, diawali dengan masuknya unsur-unsur gaya berpakaian dunia barat diiringi 

dengan munculnya para desainer tanah air yang turut mengembangkan industri 

fashion di Indonesia. Perkembangan industri fashion pada era 70an mencangkup 

hadirnya kegiatan peragaan busana dan majalah wanita Femina yang menunjukan 

perhatian besar terhadap fashion jurnalisme. 
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 Pada era 90-an industri fashion di Indonesia semakin berkembang ditandai 

dengan isu globalisasi internet, yang memudahkan dalam mengakses informasi 

seputar tren dunia fashion pada masanya. Era ini juga diramaikan dengan hadirnya 

sekolah-sekolah fashion yang turut andil dalam mencetak para desainer muda 

Indonesia. Pada tahun 2000an fashion di Indonesia semakin kaya akan ide dan 

inspirasi, setiap desainer memiliki ciri dan karakter masing-masing dalam 

berkarya. Selain itu kesadaran akan seni dan budaya Indonesia semakin terangkat 

dengan disosialisasikannya desain busana modern yang menganggkat unsur 

busana tradisional Indonesia seperti yang terlihat dari hasil rancangan Edward 

Hutabarat. 

 Fashion menjadi sebuah alat komunikasi nonverbal yang dapat 

menunjukan citra diri, karakter dan kualitas hidup. Perkembangan fashion di 

Indonesia kini telah berkembang sangat pesat walaupun masih berkiblat pada 

dunia barat, namun perkembangan fashion di Indonesia sendiri dapat terlihat dari 

banyaknya pagelaran fashion tanah air yang melibatkan desainer-designer lokal 

didalamnya. Tidak sedikit dari desainer Indonesia yang menunjukan kreatifitasnya 

dengan memanfaatkan unsur Indonesia yang kaya akan budaya dalam hasil 

karyanya untuk menunjukan identitas bangsa, bahkan tren fashion internasional 

kini mulai melirik budaya lokal tiap negara tidak terkecuali Indonesia. Kegiatan 

pagelaran fashion memiliki fungsi sebagai gambaran dari perkembangan fashion, 

bisnis dan pendidikan yang terbaru dari industri fashion dan tekstil. Dengan 

banyaknya pagelaran fashion di tanah air menunjukan besarnya minat terhadap 
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fashion itu sendiri serta berkembangnya bisnis fashion yang mendorong lahirnya 

para pelaku-pelaku baru dalam industri fashion di Indonesia. 

3.1.1 Istilah Fashion 

Istilah sendiri adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat 

mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam 

bidang tertentu. Terdapat dua macam istilah, yaitu istilah khusus dan istilah 

umum. Istilah khusus adalah kata yang pemakaiannya dan maknanya terbatas 

pada suatu bidang tertentu, sedangkan istilah umum ialah kata yang menjadi unsur 

bahasa umum. Dalam industri fashion sendiri terdapat Istilah khusus yang sering 

dipakai untuk mempermudah dalam  menyebut sebuah bentuk atau fungsi didalam 

sebuah kreasi desain busana. 

 Walaupun gaya berbusana dapat berubah setiap waktu, komponen atau 

dasar-dasar yang terdapat dalam desain busana tetap sama. Istilah fashion 

mencangkup penyebutan nama atau makna dari bagian-bagian desain busana 

dengan segala variasinya. Istilah fashion mengacu pada bahasa asing, pekerja 

profesional atau pelajar yang bergerak di dalam industri fashion diharuskan 

mengetahui istilah khusus fashion dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari. 

Karena istilah fashion penggunaanya berhubungan dengan konsep, proses 

pembuatan karya sampai dengan hasil akhir dari karya desain itu sendiri. 

 Hasil dari studi pustaka yang dilakukan penulis terhadap beberapa buku 

kumpulan istilah fashion yang pernah ada, Beberapa buku yang pernah ada 

menampilkan lebih banyak elemen teks dibandingkan elemen visual. Ilustrasi atau 
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foto ditampilkan sebagai penunjang dalam penjelasan makna beberapa istilah 

fashion tertentu saja. Seperti dalam buku A to Z Fashion yang ditulis oleh Goet 

Poespo, dalam buku ini istilah disusun sesuai dengan urutan abjad serta tampilan 

ilustrasi hanya terdapat pada istilah tertentu saja, dan pada setiap istilah lebih 

difokuskan pada penjelasan sejarah atau asal muasal desain fashion tersebut dari 

pada pemahaman makna dari istilah fashion itu sendiri, namun tampilan yang full 

color menarik perhatian dan ilustrasi mudah dipahami 

Sedangkan dalam buku Kamus Mode Indonesia yang ditulis oleh Irma 

Hardisurya, istilah yang ditampilkan juga disusun sesuai abjad seperti buku kamus 

lainnya. Ilustrasi yang ditampilkan juga hanya ditampilkan untuk beberapa istilah 

tertentu saja, namun kekurangannya adalah tampilan istilah terlalu padat dan 

ilustrasi tidak berwarna yang menjadikan buku ini tidak terlalu menarik untuk 

dibaca dan sulitnya mencari data karena susunannya yang padat. 

Buku kumpulan istilah fashion mancanegara yang pernah ada adalah The 

Little Dictionary of Fashion yang ditulis oleh perusahaan fashion besar asal 

prancis Christian Dior. Dalam buku kumpulan istilah fashion ini istilah fashion 

juga disusun secara abjad, dan ilustrasi yang ditampilkan sebagai penunjang 

hanya tersedia untuk beberapa istilah saja. Layout memakai warna hitam dan 

merah muda, serta susunannya tidak terlalu padat. Berikut bagan analisa visual: 
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Tabel 3.1 Analisa Visual 
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Elemen visual memiliki peranan penting dalam industri fashion yang 

merupakan bagian dari industri kreatif dan tidak dapat terlepas dari elemen visual. 

Istilah fashion ditampilkan berurutan serta disusun sesuai abjad, sedangkan dari 

hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 4 April 2014 kepada 10 pelajar dan 

pelaku industri fashion, 90% dari mereka menjawab istilah fashion yang disusun 

secara berkelompok sesuai dengan kategorinya masing-masing lebih 

memudahkan mereka dalam menemukan informasi secara lebih cepat saat mereka 

membutuhkannya dalam menunjang aktivitas dan pekerjaan mereka. Sehingga 

dalam membuat rancangan Visual Dictionary of Fashion dapat disimpulkan 

bahwa untuk memahami  dan mempelajari istilah fashion secara utuh dibutuhkan 

penjelasan singkat serta elemen visual yang berkaitan dengan makna dari masing-

masing istilah fashion, serta disusun secara berkelompok menurut kategorinya 

masing-masing lebih memudahkan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam perancangan ini penulis menggunakan berbagai metode untuk 

mengumpulkan data yaitu melalui observasi, wawancara, survey, dan studi 

literatur. Untuk mengetahui seberapa besar peranan penting istilah fashion dalam 

menunjang pekerjaan sehari-hari dan bagaimana cara pelajar atau pelaku dunia 

fashion dalam memahami informasi yang disajikan dalam sebuah buku. 

3.2.1 Observasi 

Pengumpulan data pertama yang dilakukan oleh penulis dalam perancangan ini 

adalah melalui studi lapangan berupa observasi. Observasi dilakukan dengan 
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mendatangi sekolah fashion dan beberapa kantor yang bergerak di dialam industri 

fashion untuk mengetahui seberapa besar penggunaan istilah fashion dalam 

kegiatan sehari-hari oleh pelajar maupun pelaku dunia fashion. Dari hasil 

observasi yang dilakukan penggunaan istilah fashion mencangkup mulai dari 

pengerjaan konsep, proses pembuatan karya hingga presentasi hasil akhir karya 

kepada khalayak ramai. 

3.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan penulis pada 26 Januari 2014 terhadap sejumlah pelaku 

profesional maupun pelajar dalam dunia fashion untuk mengetahui sejauh mana 

mereka memahami istilah fashion. Kemudian wawancara dilakukan utuk 

mengetahui bagamaimana mereka mendapatkan informasi tentang istilah fashion. 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 pelajar dan pelaku industri fashion: 

 

Tabel 3.2 Hasil Survey Pengetahuan Fashion 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, menunjukan bahwa 70% 

dari pelajar dan pelaku industri fashion hanya mengetahui gambaran umum  dan 

luas tentang suatu istilah fashion tanpa mengetahui secara spesifik. 
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Tabel 3.3 Hasil Survey Informasi Fashion 

 Pelajar dan pelaku industri fashion mencari informasi tentang istilah 

fashion rata-rata dari internet (50%), majalah (30%), serta sekolah (20%). 

 

Tabel 3.4 Hasil Survey Urutan 

Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa 90% dari mereka lebih mudah 

mencari informasi dari istilah yang disusun secara berkelompok menurut 

kategorinya masing-masing. 
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3.2.3 Survey 

Survey dilakukan oleh penulis dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 50 

responden pelajar dan pelaku industri fashion secara acak untuk mengetahui 

media apa yang dapat dijadikan pedoman untuk mereka mempelajari dan 

memahami istilah fashion. 

 

Tabel 3.5 Hasil Survey Media 

Hasil survey yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa 83% 

responden memilih buku cetak sebagai media yang tepat dan familiar. 
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3.3 Mind Mapping 

 

Tabel 3.6 Mind Map 

    Dalam mind mapping ini perancangan Visual Dictionary of Fashion 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelajar dan pelaku industri fashion akan ilmu atau 

wawasan untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari. Ilmu dan wawasan 

itu termasuk bahasa atau istilah khusus dalam fashion, karena selama ini informasi 

tentang istilah fashion didapat secara acak dari internet, sekolah dan majalah. 

Mereka membutuhkan media yang dapat dijadikan pedoman untuk memahami 

dan mendapatkan informasi tentang istilah fashion secara cepat dan mudah. 

Rancangan Visual Dictionary of Fashion yang akan dibuat akan menampilkan 

istilah fashion yang dikelompokan menurut jenisnya masing-masing sehingga 

memudahkan dalam pencarian informasi. Setiap istilah fashion dilengkapi 

penjelasan singkat dan ilustrasi mengenai istilah fashion tersebut. 
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3.4 Perancangan Desain 

Konsep rancangan Visual Dictionary of Fashion, setiap istilah fashion akan 

dilengkapi penjelasan singkat serta illustrasi sebagai elemen visual utamanya. 

Serta gabungan fashion fotografi tipe editorial dan illustrasi fashion untuk setiap 

cover sub judul, yang melambangkan bahwa istilah fashion digunakan dalam 

aktivitas sehari-hari dari mulai konsep hingga hasil akhir karya design fashion. 

Illustrasi berupa proses rancangan desain mulai dari sketsa hingga hasil nyata 

karya desain fashion yang berupa fotografi. Ilustrasi dikerjakan secara digital 

dengan ilustrasi semi realis, sedangkan pewarnaan pada ilustrasi menggunakan 

efek cat air untuk memberikan efek lembut dan menunjang ketegasan garis karya 

desain pada sebuah makna istilah fashion. Warna utama yang digunakan adalah 

hitam, putih, abu-abu serta pastel color sebagai penunjang. Font yang digunakan 

dalam element teks pada setiap istilah serta penjelasan singkatnya adalah 

kelompok sans serif dan menggunakan 3 column landscape grid. 
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