PENERAPAN TEKNIK PATCHWORK PADA PEMBUATAN BUSANA
PESTA REMAJA DENGAN SUMBER IDE MATAHARI SENJA
Ayu Indah Kurniasari
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri
Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia. E-mail: ayuindahk379@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa/desain/rancang bangun yang
bertujuan untuk: 1) mengetahui desain busana pesta remaja dengan sumber ide
matahari senja menggunakan teknik patchwork. 2) mengetahui proses penerapan
teknik patchwork pada pembuatan busana pesta remaja dengan sumber ide
matahari senja. 3) mengetahui pendapat panelis terhadap penerapan teknik
patchwork pada pembuatan busana pesta remaja dengan sumber ide matahari
senja. Jumlah subjek penelitian atau panelis sebanyak 20 orang yang diantaranya
5 orang dosen PKK Tata Busana, 10 orang mahasiswa Tata Busana, dan 5 orang
masyarakat umum. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan
perhitungan presentase dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yaitu
Focus Group Discussion (FGD), angket, observasi, dan dokumentasi. Produk
yang dihasilkan terdiri dari satu bagian (one piece) bersiluet “I” karena tidak
mempunyai potongan pada pinggang. Busana ini memiliki garis leher asimetris
(cross over) tanpa menggunakan lengan dengan model rok suai berukuran mini
dress. Aplikasi patchwork berbentuk matahari dan menggunakan empat warna
yamg berbeda yaitu kuning, jingga, merah dan hitam sesuai dengan warna
matahari saat terbenam dengan menggunakan bahan dasar kain taffeta.
Berdasarkan hasil uji panelis secara keseluruhan panelis berpendapat bahwa
pemilihan warna sangat cantik dan perpaduan dengan motif pun sangat serasi.
Selain dari keunikan dari segi model juga terdapat ciri khas yang langka dan sulit
untuk dijiplak. Dimana hasil uji sikap panelis dihitung dengan rumus presentase
yakni 82,61% dinyatakan dalam kriteria interprestasi sangat baik.
Kata Kunci : Busana Pesta Remaja, Matahari Senja, Teknik Patchwork

ABSTRACT
The purposes of this developmental study were 1) to explore the design of
teens’ party dress inspired from sunset view, 2) to find out the process of
implementing patchwork technique on teens’ party dress, 3) to expose the
panelists’ response towards the implementation of patchwork technique on teens’
party dress inspired from sunset view. The panelists involved in this study were
20 consisted of 5 lecturers of Fashion Department, 10 students of Fashion
Department, and 5 laymen. The data collected through FGD, questionnaire,
observation and documentation, then analyzed descriptively with percentage. The

result of this developmental study resulted a one piece ‘I’ silhouetted party dress
since it has no cutting on the waist. The dress also has an asymmetrical neck line,
sleeveless, and mini straight skirt. The patchwork was implemented taffeta fabric
with sun formed and colored with yellow, orange, red and black. Based on the
panelists test, the overall responses showed that the color chosen was beautiful
and the combination with the pattern was also elegant. Apart from the uniqueness
in terms of the model, there are also rare and difficult characteristics to trace. The
panelists' responses results are calculated with a percentage formula 82.61%
which was categorized as very well.
Keywords: teens' party dress, sunset, patchwork
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