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RINGKASAN
Fokus permasalahan penelitian ini adalah 'bagaimana membuat beragam motif
cian modc busana busana karawo kontempolcr berbasis keariian urban beseria
aksesorisnya". Dari permasalahan itu, tujuan khusus dari penelitian tahap ioi
Menemukan konsep penciptaan motif dan mode busana frir".Jn'o
adalah:
kontemporer berbasis kera.itan urbar! melalui analisis terhadap kerakteristik motif
/rarau,o dan mode busana remaja yang telah ada, serta studi terhadap budaya urban;
2) merancang beragam desain motif hias dan desain mode busana ro?,to
kontemporer berbasis kearjfan urban beseita aksesorisnya yang cocok untuk kaum
remaja. Untuk mencapai lujuan tersebut digunakan metode penelitian pengembangan
dengan tahapan: 1) konseptualisasi vaitu menggali sumber-sumber ide melalui
penelusuran analisis terhadap motif dan produk busana karawo yang telah ada sefia
analisis terhadap karakteistjk budaya urban dan busana remaja, guna menemukan
konsep penciptaan desain; 2) i.lplenentasi konsep yang dilakukan nelalui
eksperimen pembuatan sketsa-sketsa altematif, penentuan sketsa terbaik, pembuatan
desain ilustrasi, dan desain prodoksi.
Pelaksaraan petelitian iahap i saat ini s€dairE, 'oeiiaflgsung dan teiaii sa,lrpai
pada pembuatan desain ilustrasi. Hasil yang dicapai sejauh ini adalah: 1) berdasarkao
hasil analisis terhadap motif-motif dan mode busana karawo yang ada, ciri-ciri dan
simbol atau tanda budaya urban, serta karakter busana remaja, ditemukan konsep
adapatasi sebagai penciptaan desain yang dilakukan dengan cara dekonsttuksi.
eklektjk, deformasi, dan stilisasi dalam mengkreasi objek-objek (benda- tanda, simbol
budaya urban atau budaya populer) menjadi materi subjek desain hingga melahirkan

I

l)

motif dan mode busana karawo kontemporer untuk kaum remaja

beserta

aksesorisnya; 2) berhasil dirancang desain motif-motif karawo kontemporer sebagai
ragam hias busana remaja" baik busana pesta maupun busana santai; 3) berhasil
dibuat desajn-desain mode busana kamwo untuk kaum remaja, yang terdiri dari:
empat Cesair. mode busaia r:rl'.rk remaje putra dax empat Cesain mcde busano untuk
remaja putra, 4) berhasil dirancang desain-desain aksesorj busana karawo yang unik
sebagai pelengkap tampilan busana kaum remaja. Semua desain telah dibuat dalam
benruk desain iiustrasi unruk menampilkan corak \tarna. Berdasarkan hasil evaluasi
yang melibatkan sejumlah pakar, semua desain tersebut dianggap telah
mencerminkan corak kontemporer, baik dari segi bentuk maupun objek-objek yang
ditampilkan. Oleh karena itu, d€sain-desain tersebut dipandang cocok atau layak
untuk diwujudkan sebagai busana bagi kaum remaja Hasil penelitian tahap I ini telah
dipublikasikan pada seminar intemasional, diajukan pada iurnal nasional
terakreditasi, dan sebagian telah didaftarkan pada Diden HKI sebagai Hak Cipta.
Dengan hasil-hasil yang diperoleh itu, maka tujuan dan target-target yang
ditetapkan pada penelitian tahap I telah tercapai secara maksimal. Akan tetapi. has;l
penelitian tahap I tersebut belum mampu menyelesaikan masalah pada dunia praktis
karena hasilnya hanya berupa konsep verbal dan desain (gambar). Oleh karena itu,
perl'.l dilakukan penelitian lanjutan (tahap ll) untuk mervujudkan desain-desain ke
dalam produk nyata (p.ototipe) dan menguji penerapannya secara langsung pada para
pengguna (kaum remaja) hingga menjadi produk yang siap diproduksi dan
dipasiil l{ari secara luas.

Kata-kata kunci: busana, aksesoris busana, f.r"ar o, kontemporer, budaya urban

II

R]NGKASAN
Fokus permasalahan penelitian ini adalah'bagaimana membuat beragam motif
dan mode busafla Lrusana i(alawo kurlienlpors berbasis kczuiiart Lubalr beseria
aksesorisnya" Dari pernasalahan itu, tujuan khusus dari penelitian tahap ini
adalah. 1) Menemukan konsep penciptaan motif dan mode busara /rdl.rwo
kontemporer berbasis kerarif'an urban, melalui analisis terhadap kerakteristik motif
karmro dan mode busana remaja yang telah ada, setta studi terhadap budaya utban;
2) meraocang beragam desain motif hias dan desain mode busana *4ruwo
kontemporer berbasis kearifan utban beserta alisesorisnya yang cocok untuk kaum
remaia. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode petelitjan pengembangan
dengan tahapan: 1) konseptualisasi yaitu menggali sumber-sumber ide melalui
penelusuran analisis terhadap motil dan produk busana karawo yang lelah ada seda
irnalisis terhadap karakteristik btrdaya urban dan busana remaja, guna menemukan

I

1,,\n.F^ nFn.inriin des:rn l!

imnlemp",..i L^n.Fh ,.h,, dil,L"l' ,. -elllul

eksperimen pembuatan sketsa-sketsa allernatif, penentuan sketsa terbajk, pembuatan
desain ilustrasi, dan desain produksi
Pelaksanaan peiieiiijai ia',ap I saat iri sedaig beriangsung dan i.iaii sa,,lpai
pada pembuatan desain ilustrasi. Hasil yang dicapai sejauh ini adalah: l) berdasarkan
hasil analisis terhadap notif-motif dan mode busana karawo yang ada. ciri-ciri dan
simboi atau tanda bud4ya urban. sefla ka.akter busana renaja, dltemukan konsep
adapatasi sebagai penciptaan desain yang dilakukan dengan cara dekonstruksi.
eklektik, deforrnasi, dan stilisasi dalam mengkreasi objek-objek (benda. tanda. simbol
budeya urban atau budaya populcr) menjadi materi subjek desain hingga melahirkan
motif dan mode busana karawo kontempoaer untuk kaum remaja beserta
aksesolisnya, 2) berhasil dirancang desain motif-motill karawo kontemnorer sebagai
ragam hias busana remaja, baik busana pesta maupun busana santai; 3) berhasil
dibuat desain-desajn mode Lrusana karawo untuk kaum remaja, yang terdiri dari
empat degai. mode bu"-ana,.rn1uk re sja putft d3n emiret Cesain mc'.le huianl untuk
remaja putra, 4) berhasil dirancang desain-desair aksesori busana karawo yang unik
sebagai pelengkap tampilan busana kaurn remaja. Semua desain telah dibuat dalam
bentuk desain iiusrasi untuL menampiikan corak wama Bertiasarkan hasil evaluasi
yang melibatkan sejumlah pakar, semua desajn tersebut dia ggap telah
mencenninkan corak Lontemporer, baik da.i segi bentuk maupui objek-objek yang
ditampilkan. Oleh karena itu, desain-desain tersebut dipandang cocok atau layak
untuk diwujudkan sebagai busana bagi kaum remaja. Hasil penelitian tahap I ini telah
dipublikasikan pada seminar internasional. diajukan pada iurnal nasional
terakreditasi. dan sebagian telah didaftarkan pada Dirjen HKI sebagai Hak Cipta
Delgan hasil-hasil yang diperoleh itu, maka tujuan dan target-target yanll
ditetapkan pada oenelitian tahap I telah tercaoai secara maksirral. Akan tetapi. hasiJ
penelitian tahap I tersebut belum mampu menyelesaikan masalah pada dunia praktis
karena hasilnya hanya berupa konsep verbal dan desain (gambar). Oleh karena itu,
perl,: dilll.ukrn iecclitr3n lenjLrtrn (tnhap II) u!1tuk ner*'.:judkan desain desain ke
dalam produk nyata (prototipe) dan menguji penerapannya secara langsung pada para
pengguna (kaun remaja) hingga menjadi produk yang siap diproduksi dan

d\rasilLal

secar a iuas.

Kata-kata kunci: busana, aksesods busana, kaftllrr, kontemporer, budaya uiban.
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BAB I
PENDAHULTJAN

1.1. Latar Bclakang Masalah
Pengembangan seni kenlinan karcnto Gorontalo yang marak dilakukan saat ini

memang telah banyak membuahkao hasil Motif-motif i.7,'4uo yang semuia hanya
dimanfaatkan untuk lenan rumah tangga, berhasil diaplikasikan sebagai ragam hias
busana. Akan tetapi, beragam btsana karawo hasil dari pengembangan

itu. beium

mampu memenuhi selera semua lapisan masyarakat. Kaum remaja misalnya, ternyata

belum berminat menggunakan busana-busala karawo yang telah ada. Hasil surrei

Bank Indonesia cabang Golontalo dengan responden dari berbagai

usia

menunjuklan, bahwa 18o/. responden menyatakan baju karawo tidak cocok dengan
usia remaja dan 337o menyatakan motif-mot1f kdrawo k:llang menarik dan monoton

(Bank lndonesia, 2011: 3). Bisa diduga, bahwa 18?i, responden tersebut adalah kaum
remaja dan sebagian dari responden yang 33% itu juga merupakan kaum remaja
Sebab, faktanya

menangjarang kaum remaja yang memakai busana kara\|o.

Kurangnya minat kaum remaja dalam menggunakan btsana karavo dtdtga
karena

motif dan mode busana busana kdtawo yang ditawarkan kurang

dengan selera kaum remaja karena bersifat formalistik dengan poia dan

sesuai

motif-motif

hias konvensional yang diadaplasi dari kearifan lokal, meskipun tampak anggun
namun terkesan kurang dinamis. Jenis busana karuwo yang demikian

itu

hanya

diminati oleh para golongan usja tua dan dewasa.
Secara psikologis, kaum remaja dengan rentang usia

12

21 tahun merupakan

insan-insan yang dinamis dan labil karena masa remaja menrpunyai tempat yang
tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang (Monks dkk" 1982:258-

262). Oleh kaena itu, remaja cenderung memiliki gaya yang unik dengan selera
berpakaian kekinian/kontemporer dan kreatif yang identik dengan bLrdaya urban.
Selera busana remaja yang seperti
desainer

itu nampaknya belum dieksplorasi olah

para

motif dan mode busana karcleo saat ini, sehingga motil'-motif dan mode

busana,tdr".lno hasil rancangannya kurang diminati oleh kaum remaja

Untuk menarik minat kaum remaja agar secara suka rela termotilasi
mengapresiasi dan menggunakan busaia karav,o besena aksesorisnya, maka perlu
dirancang beragam mode busana dan aksesoris busana

ditujukan untuk kaum remaja. Hal

karatlo yang secara khusus

ini sangal mungkin dilakukan dengan motif

hias

BAB tr
STUDI PUSTAI'A

2.1. Studi Tertang l{d,'drr.,
Istilah ,Kalauo atau tok(1rdno berasal dari Bahasa Gorontalo yang berarti
sulaman atau menyulam. Kata kerdv)o mulanya jarang dipakai karena masyarakat

Gorontalo lazim menyebut produk-prodok kdr.t'No dengan "sulaman kerawang"
Namun sejal( tahun
feslival

20ll

lstllah karquo kembali populer ketika mulai diadakan

kartwo Kdrowo sqatinya merupakan teknik untuk memunculkan omamen
utuh dengan cara mengiris, mencabut. dan menyulam, yang dilakukan

pada kain

sepenuhnya dengan keterampilan tangan (Sudana, 2014:89).

Pada

a\ralnyq aktivitas membuat /raftnr., merupakan kegiatan yang berkaitan

dengan adat pemingitan gadis-gadis,

yaitu memberikan kesibukan pada seorang

wanita yang belum menikah sehingga mereka terhindar dari pergaulan
rumah, dari kegiatan itu

negatjfdi luar

juga diharapkan mereka memiliki keterampilan dan mampu

menghasjlkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun untuk kepentingan
orang lain

(Domili, 1996/1997r12). Bermula dari kegiatan adat itu kemudjan menjadi

kegiatan ekonomi dan produk

Sudana

&

iarau'rl menjadi benda komoditas

Hasdiana, (2009: 51) me.yebutkan,

bahwa keunikan iara.-o

justru terletak pada kekhasan tekniknya, bukan pada motif-motif
ornamennya. Oleh karena itu, motif-motif omt\mer kat.rwo potensial untuk
dikernbangkan. Dengan demikian, kreasi motif-motif kontemporer berbasis kearit'an

pertama-tama

urban yang akan dirancang melalui penelitian
dengan

ini, tentu sangat mungkin dibentuk

teknik iarawr., pada tekstil untuk bahan beragam busana

Jika selembar tekstjl yang dihiasi dengan motjfornamen karawo itu digunakan

unluk busana, maka busana yang dihasilkan disebut busana karawo. Dari sini
akhirnya berkembang beragam jenis busana karawo, seperti busana kerja karawo'
busana pesta karawo, busana fashion

karawo, dan busana kamaval karawo. Demikain

juga aksesories busana, seperti: jilbab karawo, tas karawo, shyal karawo d,n
sebagainya (Sudana, 2014:90). Nama karawo selalu ada
dengan penelitian

ada

di belakang produk. Terkait

ini. beragam jenis busana dan aksesods busana karawo yang telah

itu menjadi titik tolak dalam merancang mode busana dan akseso.is

kanwo kontemporer kaum rema.ia.

busana

BAB III
1'TI.IUAN DAN I\'IAN}-AA'I'

3,i.

Trrjrran Khusus
Tujuan khusus yang ditar"eetkan pada penelitia inj adalah scbagai berikut:

I

N,lcne ukan konscp penciptaarr motif dan mode busan krDtrv'o kontcmporer
bcrbasis kerarifan urban, melalui analsisi telhadap kerakteristjk lnotifkrrznr'o dan

nnde busana rernaia yang telah ada. seda studi terhadap budava urban

2.

molif hias dan desain nrode busana ,t rl?rrr.,
keraritan urba beserta al(scsorisnya yang cocok untuk

lvlcrancang beragam dcsain

lontenporer berbasis
kaLrnr

renaja

-'1. Nlerealisasikan alau mewuiudkan desain ke dalam produk nyata berupa beragam

rnotif hias dan beragarn rnode busana karuwrt kontcmporer betbasis kerarifan
urban

,i

lang siap diproduksi dan dipasarkan secara luas

N4embuat beragam aksesori busana

karawo kooternpoler untuk mendukung

keirdahan penanpilan berbrLsana yang siap diproduksi.

Dari ernpat tujuan khusus yang disebutkan di aias ittl. yang merl.jadi larget
LrntLrli

dicapai pada penelitian tahap

I ioi

adalah tujuan pertama dan kedua.

itu. tujuan ketiga clan kempat direncanakan akal diiakul<an pada
tahap II (tahun ll) Dengan lahapan-tahapan i1u. diyakini hasil-hasil ya g

Sementara
penelitian

djlargetkan pada penelitian
J.2.

ini bisa dicapai

secara maksimal

Ma laat I'enelitian
Keberhasilan pencapaiat tujuan penclitian ini bernranfaat scbagaiberikut:.

I

lVenyedjakan contoh beragam dcsain motif hias dan dcsain node busana

t

r'.rrr.,

kontelnporer yang bisa menjadi sumber irspirasi bagi para desainel busana

larcuo lainnya utluk pengembangan otifdan mode busana karawo berikutnya.

2

N{enawarkan pulwarupa berupa

molif dan mode busana kararvo kontemporer

bagi kaul]r remaja bcserta aksesodsnya, I'ang bisa ditiru dan diproduksi oleh

paa

perajin dan produsen busana karar.vo Gorontalo unluk dipasarkan sccara luas

I

Untuk penlaembangan pen.qenbangan kcilmuan. selain akan dipublikasikan pada
Jurnal IImiah'l'erakreditasj Nasional, hasil penelitian inl iuga bermanfaat dalam

pengenbangan bahan ajar berbasis riset
terutalna pada mata

di

Jutusan Pendidikan Seni Rupa.

kuliah ornamen. seni kerajin:rn, dan apresiasi seni

IO

BAB IV
MtrTODIi PENOLI'I'IAN
IJrtuk nremecahkan masalah dan mencapai tujuan yang ditargetkan. peneliliiln

ini mcnggunakan nrckxlc penelitian terapan, karena hasiinya bisa diterapkan secara
langsung untuk nrcmecahka,r rnasalah pada

wilayalt praksisnya Dilihat darj jerris

data dan cara pengolahan data. penelitian
Penelitian akan dilakukan
target yang ingin

di

ini

termasuk pcnelitian kualitatil

beberapa lokasi sesuai dengan tahap pelaksanaan dan

dicapai UDtuk tahap korseptualisasi mcnemukan ide. penelitial

dilakukan di senlra-sentra kerajiian /rarau o, tol(o-toko busana ,{.2-./['., sefta clistro_
distnr busana remaja di sckitar Kota Ciorontalo

ljntuk tahap perancangan desain dan

perwujudaan procluk. penelilian akan cji lakukan

di l-ab. Jurusan Teknik Kriya

dan

lab lurusan Teknik Lnfoflralika Fakultas feknik Univelsitas Ncgeri Goronlalo
Sclain ilu, penelitianjuga dilakukan di

4.1. TekDik

Pe gumpuian

dn

Data dalarn pcnelitian

bcngkelke!a pribadi masing-masing peneliti.

Analisis Data

ini dikrunpulkan rnelalLri I)

unftlk nlongumpulkan data tentang

je

ada dan ciata tenlang I(arakicristik

N{etode obse asi. \.liILr

is ntotif dan corak busana ir'-rru'rr yang telah

node busana rcmaia; 2) metode ckpcrimen

digunakan untuk rnengumpulkan data tentang tcknik dan proses mendcsain motif
mendesain brrsana busana
lentang

din

koravtt beserta aksesorisnya, dan nrengumpulkan dala

l

tcknik dan proscs penvujudan p.oduk nyata guna menghasiikarr beraganr

motif dan mode busana karcv

o kontcnrporer yang prospeklif,

l)

Melode pustaka

l
I

digunakan mcureroleh data sekundcr. terutama data tentang busalra konternporcl dan
budaya

urban Daia ini akan ditelusuri melalui jurnal ilmiah. buku.

pustaka lain yang relevan;

l)

ma.ia1ah, dao

Mclode \!a\!ancara digunakan urtuk rnerlgevaluasi

lualitas desain dan kualitas produk bLrsana

lrltaro

konlemporer yang dihasilkan

untuk ilenenlLlkar prospek pasar Wawancara dilakukan langsrrng pada nal"a sunrbel
vang rclcvan. seperti desainer, perajin /rrrtnrr.,. dan pengusaha busana hortttrtt

Data yirng diperoleh akar dianalisis secara kualitatif dcngan teknjk analisis
dilakukan secara interaltif melalui tahap 1) r'eduksi data. yak

i

rnerangkum data

yane relavan dan rnelnbuang data yang lidak relcvan;2) kategorisasi data, yakni
pengelompokan data sesuai dengan lbkus

liap permasalahan. 3)

z/l.splrry data yakni

tl

I
I
I
I
I
I

I

BAB V
HASII, DAN LUARAN YANG DICAPAI
Secara sistemalis sesual dcngan pernasalahan, metode yang digunakan. serla
Lahapan

pcnelitian yang dilakul(an, maka laporan terlang hasil dan luaran yang

dicapai pada penelitiarr tahap

I ini dibagi rnenjadi

konseptualisasiyang rreliput;: identitikasi dan analisis
analisis busana ltarawo vanla

beberapa topik.

yailu l)

notifkararvo. idcntifikasi dan

lelah ada, idcniifikasi dan analisis budaya urban dan

simbol-sinrbolnya. identil-tkasi dan analisis modc dan aksesoris bllsana remaia. 2)
konslruksi konsop penciplaan desain;

3) cksperimen desain yang nreliputi dcsain

nolif (omamen) karawo. desain sketsa modc busana karawo untuk remiLja.
pcmbuatan desain ilustrasi. .+) evaluasi desain Rincian hasil ya g dibahas seda
sketsa

luaran yang dicapai tiap

5.1.

topik dan sub topik llu. diuraikan scbagai berikul.

Konseptudisrsi
Konseptualisasi (pengonscpan) daianr konteks

ini dimaknai sebagai kegialan

perelitian -vang berlujuan menemukan konsep-konsep verbal scbagai dasar dalanl
penciptaan desain

motil hias dan desain modc busana lara*o kolrtclnporer untuk

remaja l(onscp tersebut digali dari motif dan mode busana karawo, kode alari
simbol-simbol budaya urban, dan mode busana renlaja yang lelah ada Olch karena

itu. konseptualisasi mcliputi beberapa i(egiatan. yaitur 1) idenlifitasi dan analisis
motif dan node busana karan'o. 2) idenlifikasi dan analsis budava urban dan kodc
atau

sinbol-simbolnya,

5.1.1.

Identifikasi

i)

identilikasi dan analsisi mode atau llaya busana rcmaia

Jtii Arilii;sii

Nlot'if K:iraFo

Idcntiflkasi dan analisis terhadap molif atau ornamcn karawo dilakukan
berdasarkalr

sunber ide pcnciptaan. cara penggambatan, dan slluklur Visualnva

Diiihat dari sumber ide penciptaannya, bentuk ornamen dapat dikategorikan rnenjadi
beberapa

jenis. yailLr omamcn benluk letunbuhan, ornamen bentuk binatang

omanen bentuk rranusia. ornamcn benluk benda alam, ornamen perlanrbangan.
ornamen bentuk benda

arlifisial, dan ornamen kreasi alaLl kombinasi (Sudana. 201

I

3-12) Teknik penggambaran dari rnasing-masing jenis ornamen terscbut dilakukan

1

seperti stilisasi yaiiu pengllayaarr obicl( yang diganbar.

l
j

distorsi vaitu penyangatan bagian objek yang digambar nenjadi lebih kccil atau lebih

1

dengan beberapa cara

I
t1

I

i

BAB VI
RtrNCANA TAHAP BERIKUTNYA
Nteskipun hasil-hasil dan larget-targct yang ditctapkan pada penelilian tahap I
ini telah dapat dicapai secara maksinral, akan tetapi hasil-hasil tcrsebut belum secara

langsung bisa dimanl'aatkan untuk mcnyeiesaikan masalah secara nyala dalanr

rvilayah praksis IJasjl-hasil penelitian tahap

I

tcrscbut masih berupa konsep

penciptaan dcsain yang bersitht verbal dan desain-desain atau gambar dua
dimensional yang pcrlu diwujudkan

ke dalam produk

secara nyata agar bisa

diproduksi olch para peraji| karawo Oleh karena itu. pcnclitian lanjutan (tahap

nasih sangat diperlukan agar hasil penelilian lahap

I

ll)

bermanfaat sccara langsung

dalam nenyelesaikan pernasalahan terkait dengan penyediaan tekstil atau kain
karawo motif baru. mode-mode busana karawo beserta aksesori dan kernasannya
yang siap diproduksi dan dipasarkan secara luas untuk kauir remaja
6.1.
I

Tujuan dan'[aiget

Intara Pellclitian Beriliutrya

(Tahap

ll)

Mewujudkan desain atau gambar nrotif-motjf karau'o vang hasil penelirian
tahap

I

pada kain atau tekstil menjadi bahan baku busana.

"l

argel/ioarannya

adaiah semua gambar rolif kalawo dapat diwujudkan sebagai ragan hias
pada kain ataLr tekstil untuk baharr baku busana dan aksesoris busana karawo
kaum r emaja
2

Mewujudkan dcsain atau gambar mode busana dan aksesoris busana karawo

ko temporer hasil penclitian tahap
siap

I

nenjadi produk nyata (prototipe) yang

pakai larget/luarannya. protofipe produk

busana (8 modcl) dan aksesods

busana kalawo (5 modcl) untuk kaum remaja yang siap diproduksi massaL

Meranca

g

nrodel-model kemasarr untuk melindungi dan nremperindah

penyajian produk. Tar€et/luarannya, minimal J nlodel kemasan (lernasan kain.
kemasan busara. dan kemasan akscsoris busana)
4.

Melakukan evaluasi plototipc produk

hasil penelitian melalui

panrera pcragaan busana guna rnenqkritisi kualitas dan mengetahui prospek
pasar'. Target atau luarannya yang akan dicapai adalah, produk terpublikasikan

lewat paneran/peragaan

da

mendapat rekomendasi dari

tim evaluasi bahwa

prototipe- prototipe produk yang berhasil dibuat la1,ak diproduksi

dan

BAB V]I
KESINTPULAN DAN SARAN
7.1.

Kcsimpulan
Dari hasil pembahasan cli aras dapat disinrpuikan sementara sebagai bet ikrrt:

Dari hasil itlentilikasi dan analisis terhadap trotif dan mode busana kararvo
yang telah a<ja. idcntillkasi dan analisis terhaclap buclaya urrban dan sinbol-

sinboi ya, serta idelrtifil(asi dan a alisis lerhadap mode-mode busana yang
renraja, tlitcmLrkan konscp adaptasi sebagai konsep utama ya g dianggap
dalam penciptaan desain moiif dan mode busana kararvo berbasis kearilan
buclaya urtan UnsLlr-Llnsur clari konsep adaptasi yang ditarvarkan ilu adalah
.lekoDsttuksi- eklei(tik. clefbrnlasi- dan stilisasi" sebagai teknik-teknik daiam
mengadaplasi objek objek atarr sumber-sunlber tcftentu menjadi desain motif
dan clcsain mode busana karawcr
Pencrapan atau implementasi dari konscp adaptasi dengan teknlli dckorstnrksi'

eklektik. defbrmasi. cjan stilisasi, vang dilakukan nelalui ehspcrinren desain
yang bcrupa
skctsa berhasil clibuat scjunlah desain nlotif karalvo konlemporer'
kreasi motil'pallrala, kleasi molif busana adat penganlin wanita, kreasi notil'
simbol nrcdia sosial. krcasi nrotifgarpu dan scndol<" serta krcasi motif golfi

N4otif:motif tersebul berhasil diterapkar sebagai lagan hias busana remaja'
sehingga muncul mode-mode busana karawo kontemporer berbasis budaya
Lrban
,1.

\anr drlrriuki,l bdjl

r.auln le l

di.

Seurua desain rnocle busana dan aksesoris katawo lcmaia tclah dibual dalanl

benruk dcsain ilustfasi untLrl( lneoampilkan corak warna
5.

Berdasarkan hasll evalLrasi yang melibatkarr sciumlah pakar. semua desain

tersebut dianggap telah nlencerminkan corak kontentporet. baik dari scgi
benluk maupun objck-objek yang ditampilkan Oleh karena itu. desain-desain
tersebut dipandarrg cocok alau lavak untul dir'"ujudkan sebagai busana bagi
kaurn remaja
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