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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setelah komik, kini film-film kartun Jepang membanjir dan digemari 

anak-anak muda di Indonesia. Di berbagai toko buku, baik toko besar maupun 

kecil, mudah dijumpai penawaran produk film-film kartun Jepang. Umumnya 

produk yang ditawarkan dalam bentuk Video Compact Disk (VCD). Banyaknya 

kuantitas maupun ragam film-film kartun Jepang yang ada di pasaran 

menunjukkan bahwa film-film animasi tersebut disukai oleh konsumen Indonesia, 

terutama oleh anak-anak maupun remaja. 

Pada sisi lain, mode busana kini berkembang amat pesat, tidak melulu 

bersifat pengembangan mode-mode tradisional. Fenomena ini dapat dilihat secara 

kasat mata di berbagai fashion show yang banyak dijumpai di kota-kota Indonesia. 

Misalnya dalam menyambut Tahun Baru 2011, Kota Batu menyelenggarakan 

fashion show dengan berbagai mode dari budaya non-Indonesia. Fashion show 

sendiri diartikan sebagai pagelaran yang lazim dilakukan oleh para seniman 

fashion atau desainer untuk memamerkan hasil karyanya. Mode-mode yang 

dipamerkan tidak hanya dari sisi busananya (fashion show), tetapi juga memakai 

berbagai atribut yang dinilai dapat merujuk pada makna tertentu (fashion 

installation).  
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Menurut Taggart dan Walker (2005:10-15) salah satu faktor adanya 

perubahan dalam mode busana karena adanya perubahan sikap hidup. Adanya 

perubahan sikap hidup ini dapat dilihat pada fashion installation yang dilakukan 

oleh siswa-siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Untung Suropati 

Sidoarjo. Mereka melakukan fashion installation secara informal pada saat hari 

libur sekolah, terutama pada malam Minggu. Yang menarik dari tingkah laku para 

siswa tersebut adalah tata berbusana (fashion) yang digunakan. Bagi umumnya 

masyarakat Indonesia, tata busana yang mereka gunakan tampak aneh dan tidak 

umum. Tata busana yang mereka gunakan bukan dalam bentuk pakaian-pakaian 

adat Indonesia yang dimodifikasi. Demikian pula riasan wajah mereka, yang 

penuh corang-moreng aneka warna dengan dominasi warna hitam dan putih. 

Mereka bertata busana tersebut didasari atas peniruannya dari film-film 

kartun Jepang. Adanya imitasi atau peniruan tata berbusana dari budaya non-

Indonesia, terutama budaya Barat, sudah dirasakan oleh berbagai pakar busana. 

Dengan mengadaptasi dari teori biologi, Wiana (2010:233-239) menamakan 

fenomena ini dengan nama ”fenomena hibriditas.” Adanya fenomena hibriditas 

diberitakan dalam berita Metro Siang tanggal 22 Maret 2011. Selama 3 menit 

lebih (pukul 13.54-13.57) Metro Televisi menyiarkan aktivitas kelompok 

Komunitas Super Hero Jepang. Kelompok ini ber-’markas’ di Jakarta dengan 

anggota kalangan anak-anak muda atau remaja. Anggota komunitas meniru tata 

berbusana model film super hero Jepang. Diberitakan dalam berita Metro Siang 

tersebut bahwa peniruan tata berbusana terinspirasi fantasi dari film-film Jepang. 
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 Berita hibriditas busana dalam Metro Siang merupakan berita adanya 

fenomena pada anak-anak remaja, yang unik dan tidak lazim bagi kalangan 

masyrakat umum. Artinya berita tersebut, sepanjang pengetahuan peneliti, belum 

pernah diteliti secara ilmiah.  

 Hubungan antara tayangan film-film dengan tata berbusana belum banyak 

dikaji secara ilmiah. Beberapa kajian tata busana hanya bersifat penguatan atas 

fenomena adanya pengaruh budaya antarbangsa atau antarsuku. Misalnya 

Penampilan Revolusi Pakaian, Seragam dan Gaya Pemuda di Jawa Timur 1945-

1949 yang ditulis oleh William H. Frederick (dalam Nordholt, ed. 2005:297-366) 

atau Sarung, Jubah, dan Celana Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan 

Diskriminasi yang ditulis oleh  Kees van Dijk (dalam Nordholt, ed. 2005:57-120). 

Untuk itu adanya fenomena peniruan tata berbusana siswa-siswa SMAK Untung 

Suropati Sidoarjo perlu diteliti secara cermat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok penelitian ini adalah ”Apakah ada imitasi tata berbusana 

dalam film kartun Jepang terhadap tata berbusana siswa SMAK Untung Suropati 

Sidoarjo? Masalah pokok tersebut dijabarkan atas dua submasalah, yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman tata busana siswa SMAK Untung Suropati Sidoarjo? 

2. Bagaimana imitasi busana dalam film kartun Jepang terhadap tata berbusana 

siswa SMAK Untung Suropati Sidoarjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan imitasi tata busana dalam film kartun Jepang terhadap tata 

berbusana siswa SMAK Untung Suropati Sidoarjo. Tujuan pokok tersebut 

dijabarkan atas lima subtujuan, yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pemahaman tata busana siswa 

SMAK Untung Suropati Sidoarjo. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan imitasi busana dalam film 

kartun Jepang terhadap tata berbusana siswa SMAK Untung Suropati 

Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Pakar pendidik. 

Hasil penelitian dapat dijadikan umpan balik untuk mengembangkan konsep 

media audio visual untuk pengajaran, dengan harapan para siswa yang suka 

bertata busana aneh-aneh tersebut tidak terganggu konsentrasi belajarnya. 

Artinya mengembangkan suatu model baru (bukan tata busana) yang mampu 

dijadikan model imitasi bagi siswa, khususnya siswa SMAK Untung Suropati 

Sidoarjo. 
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b. Para peneliti dan pakar media. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan umpan balik untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengetahui ada tidaknya imitasi tata 

busana film kartun Jepang terhadap tata berbusana anak, dapat digunakan 

untuk mengembangkan film kartun lain dengan harapan berdampak positif 

bagi anak-anak remaja. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para orang tua siswa 

umumnya dan khususnya para orang tua siswa SMAK Untung Suropati Sidoarjo. 

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan dan pegangan untuk memahami perilaku 

anak dalam kerangka imitasi tata berbusana. Dengan mengetahui ada tidaknya 

imitasi tata busana film kartun Jepang terhadap tata berbusana anak, para orang 

tua dapat mengambil sikap dalam mendidik dan mengasuh anaknya. 

 

 


