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A. Latar Belakang Permasalahan 

Skateboard adalah sebuah papan yang memiliki empat roda dan digunakan 

untuk aktivitas meluncur. Freestyle Skateboard adalah gaya bermain skateboard 

yang diekspresikan secara bebas yang banyak dilakukan remaja sekarang ini. 

Dunia remaja memang dunia yang sukar difahami. Dibandingkan dengan tahap 

perkembangan lain, remaja memiliki karakter yang unik dan sensitif. Tentunya 

dalam batasan usia antara 12/13 - 21 tahun, remaja mengalami proses peralihan 

dari kanak-kanak menuju alam dewasa. Perubahan hormon yang terjadi  

memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan fisik, emosi serta sosial 

yang sedikit sebanyak dipengaruhi oleh sekitarnya. Salah satu karakter remaja 

yang selalu menjadi masalah adalah proses pencarian identitas diri. Remaja 

senantiasa dituntut oleh masyarakat untuk dapat menjelaskan siapakah diri 

mereka, apakah peranan dan arti dirinya pada masyarakat. Sedangkan dalam masa 

yang sama mereka memiliki keinginan untuk berbeda dari orang lain. Untuk 
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membedakan keinginan meraka yang berbeda – beda, mereka mempunyai cara 

tersendiri untuk menampilkan mereka sehingga masyarakat dapat mengakui 

keberadaan mereka dan tertarik terhadap aktivitas mereka.  

Cara menarik perhatian masyarakat, salah satunya mengekspresikan diri 

mereka dengan bermain skateboard. Skateboard saat ini sudah bukan sekedar 

trend sesaat yang kemudian hilang ditelan waktu. Tetapi, lebih kepada sportifitas, 

semangat hidup dan wujud aktualisasi diri positif.  Freestyle skateboard yang 

dilakukan biasanya banyak tantangan. Hal – hal yang dapat menarik seseorang 

bermain skateboard yaitu motivasi pemain skateboard untuk menciptakan gaya – 

gaya baru dalam bermain skateboard, sebagai penyaluran hobby, sarana 

menambah relasi (sosialisasi), gaya hidup (lifestyle) serta legalitas (keinginan 

diakui dalam masyarakat, dikenal banyak orang, diakui keberadaannya)  

Dari uraian diatas, penulis melihat fenonema Ekspresi Freestyle 

Skateboard Sebagai Sumber Ide Perancangan Tekstil. Desain – desain yang 

diambil berasal dari seseorang bermain skateboard serta ekspresi – ekspresi 

pemain skateboard yang menampilkan atraksi –atraksi yang mereka lakukan. 

Serta arena yang mendukung mereka untuk melakukan atraksi mereka.  Dengan 

desain tersebut diharapkan akan membentuk sebuah makna baru dan diharapkan 

karya tersebut bisa diterima dimasyarakat luas.  

 

B. Studi Pustaka 

1. Skateboard 
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Skateboard yang merupakan kata dari bahasa inggris dan kurang lebih 

berarti "papan luncur" adalah sebuah papan yang memiliki empat roda dan 

digunakan untuk aktivitas meluncur. Papan ini memiliki tenaga yang dipacu 

dengan mendorong menggunakan satu kaki sementara kaki yang satunya berada 

di atas papan. Bisa juga yang penggunaannya berdiri di atasnya sementara papan 

ini meluncur ke bawah pada sebuah turunan yang curam dan dengan ini 

menggunakan gaya gravitasi sebagai pemacu.Berbeda dengan bentuk olahraga 

lainnya tidak ada badan resmi yang menentukan bentuk papan skateboard yang 

baku sehingga bentuknya ada bermacam - macam. (www.wikipedia.com diakses 

28 Nopember 2008 pukul 20.00) 

Skateboard pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1950, seiring 

dengan perkembangan era surfing di daerah California, Amerika Serikat. Pertama 

kali muncul, skateboard masih diciptakan oleh tangan manusia dan terbuat dari 

kayu yang gabungkan dengan ban sepatu roda dan disambungakan oleh trucks 

dari sepatu roda juga yang sangat tebal dan berat. Pada saat itu orang juga belum 

mengenal nama 'skateboard', melainkan 'sidewalk surfing'. Masa-masanya 

dimulai ketika Marty McFly menggunakannya dalam sebuah film yang berjudul 

“Back To The Future”, disini Marty menggunakan media skateboard sebagai alat 

transportasinya. (www.frondside.com diakses 28 Nopember 2008 pukul 20.00). 

 Pertengahan tahun 1960, skateboard menjadi  permainan yang cukup 

mainstream di Amerika. Dua buah brand, yaitu Hobie dan Makaha melihat celah 

tersebut dan mulai memproduksi skateboard, jadi para penikmat permainan ini 

tidak perlu lagi bersusah payah untuk membuat skateboard. Mereka dapat 
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membeli langsung dan langsung memainkannya. Popularitas skateboard mulai 

meningkat ketika sebuah majalah lokal yang membahas permainan ini mulai 

terbit, yaitu Skateboarder Magazine. menjadi sebuah media yang sangat 

membantu para skateboarder untuk lebih mengetahui secara lengkap mengenai 

hal ini. (http//freemagz.com/time-out/x-games diakses 28 Nopember 2008 pukul 

20.00). 

 

Hal – hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang skateboarder :

a. Papan 

Untuk memilih papan bagus, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

memperhatikan ukuran kaki. Sehingga, ketika berdiri di atasnya, kaki 

berada di kedua sisinya. 

b. Kekuatan 

Trucks yang cantik pasti harganya lebih mahal daripada yang tidak 

bergambar. Cobalah sesuai dengan papan yang diinginkan. Tapi jangan 

pernah melupakan faktor kekuatan 

c. Sepatu 

Mempunyai sepatu skateboard sangatlah membantu, karena desainnya 

yang lebar dan stabil. Sehingga, bisa menghindari cedera engkel yang 

parah. Sepatu skateboard didesain fleksibel mengikuti gerak kaki 

bermain skateboard. (freaks skatecore magazine, 2003, Jakarta Utara: 

Dian Rakyat, 90) 

Ada tiga cara inti orang –orang mengendarai skateboard :
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a. Regular foot (ollie) berarti mengendarai dengan posisi kaki berada di 

depan. Kakikiri tetap di atas papan, seringkali berada di bagian tengah 

yang paling dekat dengan hidung (nose). Kaki kanan digunakan untuk 

mendorong. 

b. Goofy foot merupakan kebalikan dari regular foot. Goofy foot berarti 

meletakkan kaki kanan di depan dan mendorong dengan kaki pada 

bagian depan. 

c. Mongo foot adalah ketika kaki belakang pemain skateboard tetap 

berada pada posisi diatas papan sementara kaki bagian depan 

mendorong. Ini dianggap remeh atau rendah oleh banyak 

skateboarder, karena hal ini dapat menggurangi kecepatan dan control/ 

kendali. (www.worldsbiggestskateboard.com diakses 28 Nopember 

2008 pukul 20.00) 

2. Freestyle Skateboard 

Gaya Freestyle Skateboard :

a. Ollie : gerakan yang paling sederhana dan wajib dikuasai oleh para 

skateboarder yaitu meluncur diatas papan dengan menjaga keseimbangan 

badan.  

b. Frontside, terjadi ketika pemain skateboard menghadapi halangan atau 

turunan karena skateboarder melakukan sebuah trik. 

Backside merupakan kebalikan dari trik frontside. Terjadi ketika bagian 

belakangnya, daripada bagian depannya, berhadapan dengan rintangan 

atau turunan sambil melakukan suatu trik.  
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c. 180° adalah putaran 180° tubuh pemain skateboard bersama dengan 

papannya. Trik ini dimulai dengan ollie, biasanya sambil melakukan 

gerakan diatas turunan atau pondasi beton.  Trik tersebut dapat dilakukan 

pada turunan atau street skating. Putaran yang paling rumit meliputi 360°, 

540° dan 900°  -Tony Hawks-yang terkenal di dunia. 

d. Fakie, untuk mengendarai “fakie” skateboarder menunggu cara berdiri/ 

sudut yang disukai (goofy foot atau regular foot) namun bergerak ke 

belakang. Namun, tidak sama seperti mengendarai “switch stance”

e. Switch stance berarti mengendarai dalam posisi/ sudut yang berlawanan 

dari pilihan skateboarder. Melakukan trik – trik dengan sukses merupakan 

daya tarik tambahan, seperti orang yang memakai tangan  kanan namun 

sangat ahli menulis atau melemparkan sebuah bola dengan tangan kiri. 

f. Pop Shovit merupakan kombinasi ollie dan 180°. Namun, dalam trik ini 

tubuh pemanin skateboarder tidak berputar. Hanya papan dibawahnya 

yang berputar 180° 

1) Bigspin : meluncur di atas papan diarena 360° bersamaan dengan 

memutar tubuh sejauh 180° pada posisi backside.

2) Mc Twist : meluncur di atas papan kemudian ketika berada di atas 

udara berputar 540° di udara dengan ditambah memegang papan. 

3) Caballerial : meluncur diatas papan, ketika berada di udara berputar 

hingga 360 derajat dan kemudian kembali lagi ke daratan dengan 

posisi awal. Gerakan ini tercipta ketika Steve Caballero membukukan 

dirinya sebagai orang yang pertama kali melakukan putaran fakie 360 
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air, tanpa grabbing (memegang papan). Secara sederhana, fakie itu 

ibarat efek ketika mengendarai mobil lalu secara tiba – tiba 

memasukkan ke gigi reserve (mundur). 

 

g. Grind – Grinding (menggerinda) terjadi ketika pemain skateboard ollies 

berada diatas batas tepian, dinding, bangku panjang atau rel. namun 

meskipun mendarat papan atau rodanya pemain skateboard diharapakan 

mendarat pada bagian terbuka di antara kedua roda. Gerakan ini 

menyebabkan lipatan logam tersebut menggirinda permukaan rintangan. 

Ada beberapa ragam kombinasi grind termasuk satu atau dua poros roda. 

1) K-grind : sering disebut Crooked Grind, yaitu meluncur di atas 

papan yang didepannya diberi sebuah rintangan kemudian di 

atasnya. Sebuah rintangan dengan hanya bersandar pada papan, 

papan sama sekali tidak bersentuhan dengan rintangan.  

2) Salad grind : di tahun 80an, Eric Dressen  membuat putaran mirip 

dengan 5-0 grind yang mendarat dengan mulus. Ia pun membuat 

sejarah dengan memberikan nama ‘Salad Dressen’. Tingkat 

kesulitan gerakan ini berada di atas bluntslides.

3) Smith Grind : meluncur di atas papan dengan bagian belakang pada 

sebuah rintangan, sementara papan bagian depan mengikuti di sisi 

rintangan, bukan berada di atasnya menjadi inti gerakan ini. 

h. Boardslide : trik slide terjadi ketika bagian kayu dari skateboard meluncur 

diatas permukaan lainnya. Dimulai dengan ollie, pemain skateboard 
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mendaratkan dek skateboard pada rintangan. Tergantung pada jenis 

luncuran apa yang ingin skateboarder lakukan, skateboarder 

memposisikan papan tersebut agar sesuai. 

i. Kicklip : ketika berada di rata – rata udara, pemain skateboard menendang 

papannya kebawah dengan kaki depan. Hasilnya adalah papan berputar 

dibawah sumbu horizontal kearahnya. Ketika papan tersebut selesai 

berputar di bawah, pemain skateboard menempatkan kedua kakinya diatas 

dek. 

j. Heelflip : seperti kicklip, dalam melakukan heelflip pemain skateboard 

harus menedang tumitnya kearah luar. Hal ini menyebabkan papan 

berputar pada arah horizontal menjauhinya. Ketika papan tersebut berputar 

di bawah pamain skateboard menempatkan kedua kaik di atas dek. 

k. Manual : melakukan manual setara dengan melakukan wheelie pada 

sepeda. Pemain skateboard menaikkan hidung atau ekor papan dan selama 

mungkin mengendarai salah satu rangkaian roda. 

l. Christ Air : meluncur di atas papan kemudian ketika berada di atas udara 

posisi badan melayang di udara, kedua tangan dan kaki diletakkan dan 

ditarik sampai membentuk menyerupai huruf ‘T’ 

m. The Sweeper : meluncur di atas papan yang sangat mirip dengan orang 

menyapu, hanya saja dalam kasus menyapu rintangan. 

 

3. Remaja 
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Remaja (adolescence) adalah masa transisi/ penelitian dari masa kanak – 

kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, 

psikis dan psikososial. Secara kronologis yang tergolong remaja ini berkisar 

antara usia 12/13 – 21 tahun. Untuk menjadi orang dewasa, mengutip pendapat 

Erikson, maka remaja akan melalui masa krisis dimana remaja berusaha untuk 

mencari identitas diri (Agoes Dariyo,2004:13) 

Remaja berdasar pembagian usianya dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja akhir berada pada  usia 12 atau 13 

sampai 17 atau 18 tahun, sedangkan remaja akhir berada pada rentangan usia 17 

atau 18 hingga usia 21 atau 22 tahun. Berdasarkan hal ini, tiap – tiap fase 

memiliki ciri tersendiri. Menurut Andi Mapier, ciri remaja adalah sebagai berikut : 

1) Ciri – ciri remaja awal 

a) Ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi 

Masa ini sebagai perasaan yang sangat peka, remaja mengalami badai dan 

topan dalam kehidupan perasaan dan emosinya. 

b) Hal sikap dan moral, terutama menonjol menjelang akhir remaja awal 

c) Hal kecerdasan atau kemampuan mental 

Kemampuan mental atau kemampuan berfikir remaja awal mulai 

sempurna 

d) Hal status remaja awal sangat sulit dideteksi 

Perlakuan orang tua terhadap remaja awal  sering  berganti – ganti antara 

sifat kekanak – kanakan dan sifat kedewasaan 

e) Remaja awal sering dapat masalah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10

f) Masa remaja awal adalah masa yang kritis 

Pada masa ini remaja akan dihadapkan pada soal apakah dia dapat 

menghadapi dan memecahkan masalahnya atau tidak. 

 

2) Ciri remaja akhir 

a) Stabilitas mulai timbul dan meningkat 

Remaja menunjukkan kestabilan dalam aspek – aspek fisik dan psikis, 

lebih dapat mengadakan penyesuaian dalam banyak aspek kehidupannya 

dibanding dengan masa – masa sebelumnya. 

b) Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis 

c) Menghadapi masalahnya secara matang 

d) Perasaan yang lebih tenang. (Andi Mappiare, 1982: 25) 

4. Ekspresi 

Ekspresi hakekatnya merupakan suatu cara menafsirkan satu persoalan 

desain ke dalam bentuk ungkapan ekspresi pribadi atau ekspresi yang berselaras 

dengan “misi” perancangan. Pendekatan ekspresi merupakan suatu cara 

menuangkan gagasan kreatif baik dalam mewujudkan bentuk, warna atau aspek 

rupa lainnya, bahkan dalam banyak kegiatan, justru kerap menciptakan ide – ide 

rupa baru yang diterima secara meluas. Berbeda  dengan ungkap rupa dalam seni, 

ekspresi dalam desain seharusnya tidak bertentangan dengan fungsi utamanya atau 

bertentangan dengan aspek – aspek utama dalam perancangan. Sebagai contoh, 

bagaimana seorang desainer mengekspresikan “jiwa zamannya” dalam aneka 
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produk, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. (Agus, 

1998:60) 

Ekspresi wajah atau mimik adalah hasil dari satu atau lebih gerakan atau 

posisi otot pada wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi 

nonverbal, dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang 

yang mengamatinya. Ekspresi wajah merupakan salah satu cara penting dalam 

menyampaikan pesan sosial dalam kehidupan manusia, namun juga terjadi pada 

mamalia lain dan beberapa spesies hewan lainnya. 

Manusia dapat mengalami ekspresi wajah tertentu secara sengaja, tapi 

umumnya ekspresi wajah dialami secara tidak sengaja akibat perasaan atau emosi 

manusia tersebut. Biasanya amat sulit untuk menyembunyikan perasaan atau 

emosi tertentu dari wajah, walaupun banyak orang yang merasa amat ingin 

melakukannya. Misalnya, orang yang mencoba menyembunyikan perasaan 

bencinya terhadap seseorang, pada saat tertentu tanpa sengaja akan menunjukkan 

perasaannya tersebut di wajahnya, walaupun ia berusaha menunjukkan ekspresi 

netral. Hubungan perasaan dan ekspresi wajah juga dapat berjalan sebaliknya, 

pengamatan menunjukkan bahwa melakukan ekspresi wajah tertentu dengan 

sengaja (misalnya: tersenyum), dapat mempengaruhi atau menyebabkan perasaan 

terkait benar-benar terjadi. Sebagian ekspresi wajah dapat diketahui maksudnya 

dengan mudah, bahkan oleh anggota spesies yang berbeda, misalnya kemarahan 

dan kepuasan. Namun, beberapa ekspresi lainnya sulit diartikan, misalnya 

ketakutan dan kejijikan kadang sulit dibedakan. Selain itu, kadang-kadang suatu 
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wajah dapat disalahartikan mengalami emosi tertentu, karena susunan otot-otot 

wajah orang tersebut secara alami menyerupai wajah seseorang yang mengalami 

ekspresi tertentu, misalnya wajah seseorang yang tampak selalu tersenyum. 

(www.wikipedia.com diakses 28 Nopember 2008 pukul 20.00) 

5. Gaya Hidup (Lifestyle)

Lifestyle atau gaya hidup merupakan ciri dari sebuah masyarakat modern, 

atau yang biasa juga disebut modernitas. Gaya hidup adalah pola – pola tindakan 

yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Gaya hidup membantu 

memahami ( yaitu membantu menjelaskan tetapi bukan berarti membenarkan ) 

apa yang orang lakukan dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya 

maupun orang lain (Chaney, 1996:40) 

 

2. Fokus Permasalahan 

Supaya permasalahan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi 

masalah desain motif yang terinspirasi ekspresi freestyle skateboard : Bagaimana 

Ekspresi Freestyle Skateboard mampu tervisualisasi untuk membangun Lifestyle 

Skateboarder ?
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