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Perancangan seragam drum band 

TK Sandhy Putra Telkom Surakarta 

 

Oleh 

Indah Wiji Astuti 

NIM : C.0900012 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan titipan Allah Swt. kepada orang tua untuk diasuh dan 

dididik menjadi generasi yang bermoral, cerdas dan berkualitas. Anak merupakan 

investasi jangka panjang bagi masa depan umat manusia karena merekalah 

generasi penerus suatu bangsa. Anak yang bermoral, cerdas dan berkualitas tidak 

dilahirkan begitu saja tetapi ada karena dididik. Pendidikan anak ini menjadi 

kewajiban orang tua khususnya dan pemerintah pada umumnya. 

Pendidikan anak-anak di bawah 7 tahun banyak diterapkan melalui 

bermain. Melalui bermain anak akan memperoleh pengalaman baru dalam 

berteman (sosialisasi) dengan orang lain selain orang tua (lingkungan keluarga). 

Taman Kanak-kanak atau TK sebagai lingkungan sosial di luar rumah 

menyediakan fasilitas bermain tersebut. Mereka berkumpul sambil belajar 

pengetahuan yang paling mendasar. Kegiatan belajar ini dilakukan dengan santai 

karena pada dasarnya anak usia TK (4-6 tahun) masih senang bermain. 
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“Sekolah telah mengakui nilai bermain yang mendidik dengan mencakup 

permainan dan olah raga, drama, seni suara, dan seni rupa yang teratur dalam 

kurikulum”( Elizabeth B. Hurlock,1978,h.322 ). 

Di Taman Kanak-kanak ini mereka juga memperoleh kegiatan bermain 

tambahan yang bersifat kelompok baik itu seni atau olah raga. Kegiatan seni yang 

banyak diterapkan di TK adalah kegiatan musik yang disalurkan melalui kegiatan 

drum band. Kegiatan ini melatih anak untuk kompak, lincah, percaya diri dan 

melatih daya ingat melalui nada yang dimainkan. 

Musik dapat memberikan sumbangan penting bagi swadaya dan 

sosialisasi. Anak yang memperoleh kegembiraan dari menyanyi, 

memainkan alat musik, atau berdansa dengan musik dapat 

mengembangkan kemampuan untuk menghibur dirinya dan pada waktu 

yang sama belajar menjadi kreatif. Musik juga dapat membantu sosialisasi 

mereka dengan mendorong kerja sama dengan teman sebaya untuk 

memproduksi musik dengan menyanyi, memainkan alat musik, atau 

berdansa ( Elizabeth B. Hurlock,1978, h.331 ). 

Drum band adalah aktivitas pertunjukan yang merupakan kesatuan 

gerakan, kekompakan dan irama. Sebagai subyek yang ditonton, anak akan 

merasa percaya diri, sehingga anak akan terdorong untuk tampil lebih baik. Daya 

tarik visual drum band yang paling terlihat adalah melalui kostum yang 

dikenakan. Kostum ini meliputi kostum mayoret, bass drum, tenor drum,

marching bellyra dan colour guard (pembawa bendera). 
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Di samping menarik untuk dilihat, kostum drum band harus sesuai dengan 

aktivitas dari masing-masing unit dalam drum band tersebut, misalnya  seorang 

mayoret banyak melakukan gerakan tangan dan kaki dalam memainkan tongkat 

membutuhkan kostum yang tidak mengganggu gerakannya tersebut. Begitu pula 

dengan kostum bass drum, snare drum dan tenor drum, juga disesuaikan dengan 

aktivitas alat yang dimainkannya. 

Pemilihan bahan yang tepat akan menghasilkan seragam yang nyaman 

dipakai, tidak mengganggu aktivitas anak, mengangkat citra sekolah dalam 

pertunjukan drum band tersebut. 

Agar pertunjukan drum band mampu mengangkat citra sekolah maka perlu 

kiranya kostum drum band menampilkan ciri khas sekolah sebagai identitas 

sekolah tersebut.  

Salah satu TK di Surakarta yang memiliki prestasi dalam kegiatan drum 

band adalah TK Sandhy Putra Telkom Surakarta. TK ini membutuhkan seragam 

yang mampu menunjang kegiatan drum band tersebut dalam berbagai kompetisi 

di Surakarta atau jenjang yang lebih tinggi.  

 

B. Masalah Penciptaan 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan yang ada  yaitu    

“ Bagaimanakah merancang  seragam drum band  yang fungsional dan sesuai 

dengan kebutuhan TK Sandhy Putra Telkom Surakarta ?”   

2. Batasan Masalah 
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Untuk menghindari perluasan masalah dan memperoleh hasil yang 

maksimal maka penulis membatasi masalah pada rancangan pakaian untuk 

seragam 1 unit drum band TK Sandhy Putra Telkom Surakarta yang terdiri atas 

mayoret, bass drum, tenor drum, snare drum, marching bellyra dan colour guard 

yang masing-masing diwakili dengan satu buah karya. 

 

3. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup permasalahan dalam TA ini adalah perancangan seragam 

drum band. 

4.    Rumusan Masalah 

a. Faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam merancang satu seragam 

drum band dalam masing-masing unit ? 

b. Bagaimana konsep rancangan seragam drum band yang diterapkan untuk 

TK Sandhy Putra Telkom Surakarta ? 

c. Bagaimana visualisasi desainnya ? 

d. Bagaimana proses pelaksanannya ?   

 

C. Tujuan Penciptaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan seragam drum band TK 

Sandhy Putra Telkom Surakarta ini terbagi dalam tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.  Tujuan Umum 
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Seragam drum band TK ini dirancang agar TK Sandhy Putra Telkom 

memiliki alternatif seragam yang fungsional dan sesuai dengan kebutuhan TK 

Sandhy Putra Telkom Surakarta. 

 

2. Tujuan Khusus 

Perancangan seragam drum band dalam Tugas Akhir  ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam merancang seragam drum band untuk TK Sandhy Putra 

Telkom Surakarta. 

b. Agar dapat memahami tentang konsep rancangan seragam drum 

band untuk TK Sandhy Putra Telkom Surakarta. 

c. Agar dapat megetahui perihal visualisasi desainnya.  

d. Agar dapat mengetahui proses pelaksanaanya. 

 

D. Manfaat Penciptaan 

1.        Bagi Keilmuan 

Dapat digunakan sebagai masukan bagi Kesenirupaan khususnya Desain 

Tekstil dalam merancang suatu karya dalam bentuk seragam drum band untuk 

anak TK. 

2. Bagi Pihak Terkait 
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Perancangan seragam drum band ini bermanfaat bagi TK Sandhy Putra Surakarta 

sebagai konsumen, anak sebagai pengguna dan penulis sendiri sebagai 

perancangnya. 

3. Pengguna / Masyarakat 

Sedangkan bagi pengguna adalah akan memberikan suasana baru dalam 

hal pemilihan seragam drum band TK Sandhy Putra Telkom Surakarta yang 

mampu menampilkan ciri khas TK tersebut.  

E. Pendekatan Perancangan 

Guna mencapai kesuksesan perencanaan perancangan seragam drum band 

bagi TK Sandhy Putra Telkom Surakarta ini maka penulis menggunakan 

pendekatan  perancangan sebagai berikut : 

 

1. Metode Perancangan 

a.Teknik Pengumpulan Data 

- Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Kepala TK Sandhy Putra Telkom Surakarta, 

orang tua murid, pelatih drum band dan pihak lain yang dapat memberikan 

masukan dalam permasalahan ini. 

- Observasi 

 Observasi dilakukan pada saat kegiatan drum band berlangsung baik pada 

saat latihan atau pada saat pementasan berlangsung, di sekolah ataupun di tempat-

tempat pentas.  

b.     Sumber Data 
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- Nara Sumber 

 Nara sumber dalam hal ini adalah guru TK, orang tua murid, pelatih drum 

band, dan orang-orang yang bisa memberi masukan mengenai permasalahan ini, 

sehingga dapat membantu memecahkan masalah dalam merancang seragam drum 

sesuai kebutuhan konsumen (TK Sandhy Putra Telkom). 

 

- Peristiwa  

 Sumber data yang berupa peristiwa diambil pada saat kompetisi drum 

band ataupun pada saat latihan di sekolah, untuk mengetahui lebih banyak perihal 

drum band khususnya tingkat Taman Kanak-kanak. 

- Benda (gambar/ dokumen) 

 Dokumentasai berupa foto-foto drum band TK Sandhy Putra Telkom 

ataupun TK lain pada saat pentas drum band berlangsung. Untuk mengetahui 

perihal trend seragam drum band yang sedang digemari, dan sebagai acuan dalam 

nmendesain seragam drum band. 

- Tempat/ lokasi 

 Lokasi yang dijadikan sumber data yang utama  adalah lingkup TK 

Sandhy Putra Telkom di Jl. Adi Sucipto No. 58 Surakarta, selebihnya adalah 

tempat-tempat yang sering diadakan kompetisi drum band untuk TK. 

- Kepustakaan 

 Kepustakaan yang digunakan adalah yang berhubungan dengan anak, 

drum band dan pakaian yang termasuk dalam kriteria seragam. 
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2. Konsep Perancangan 

 Konsep Perancangan dalam hal ini mengarah pada konsep perancangan 

suatu desain desain tekstil yang mempertimbnagkan beberapa faktor yaitu fungsi, 

bahan, estetis, proses, ergonomi dan sebagainya.   

 

a. Fungsi 

 Perancangan seragam drum band ini difungsikan untuk seragam drum 

band anak TK Sandhy Putra Telkom dengan disesuaikan masing-masing unit 

dalam drum band tersebut yaitu mayoret, pasukan inti dan pasukan pendukung . 

b. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam perancangan seragam drum band ini 

terutama adalah bahan memiliki daya serap air tinggi ( higroskopis), tidak mudah 

kusut dan awet, bahan drill jepang, drill sofie, serta katun sesuai untuk kriteria ini 

pertimbangan bahan yang kedua adalah yang memiliki efek kilau tinggi guna 

mempengaruhi penglihatan penonton, bahan borchi, lame, satin sesuai untuk 

kriteria ini. 

c. Estetik 

 Aspek estetik dalam perancangan ini adalah meliputi pemilihan warna, 

bahan yang sesuai dan  serta desain yang menarik dengan menyesuaikan sasaran 

yang dituju. 

d. Teknik / Proses 
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Teknik pengerjaanya adalah dengan proses sketsa desain, penentuan bahan 

dan warna, pengukuran model, pemolaan kertas dan kain, pengguntingan dan 

menjahit sesuai dengan pola yang telah dipotong berdasarkan ukurannya. 

 Disamping beberapa aspek diatas ada beberapa aspek lainnya yang 

menjadi pertimbangan yaitu ergonomi yang berkaitan dengan kenyamanan dalam 

pemakaian dan trend /mode yang mengacu pada desain pakaian seragam drum 

band yang sedang digemari untuk drum band TK.    

3.  Program atau Langkah Perancangan 

 Guna mencapai hasil akhir tepat waktu, maka perancangan ini perlu 

diprogram sebagai berikut : 

a. Identifikasi Masalah 

- Merancang seragam drum band yang fungsional dan sesuai dengan 

kebutuhan TK Sandhy Putra Telkom Surakarta. 

b. Analisa Perencanaan Produk 

- survey pasar 

- survey bahan 

- kompromi konsumen 

c. Proses Kreatif 

- pra desain 

- desain 

- final desain 

f. Proses Produksi 

- pengukuran model 
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- pemolaan pada kertas 

- pemolaan pada kain 

- pembuatan pola aplikasi pada permukaan kain dan penjahitan parel    

- penjahitan pola yang telah diaplikasi dan diberi parel menjadi   seragam   

 drum band TK Sandhy Putra Telkom Surakarta. 

- pengepasan model 

g. Presentasi 

 

BAB II 

LANDASAN PENCIPTAAN 

 

A. Kajian Pustaka 

1.  Masalah Perancangan Tekstil 

Ditinjau dari segi kesenirupaan perancangan adalah mendesain / mencipta 

dalam ilmu seni di lingkup seni rupa yang mencakup murni, kriya dan desain yang 

juga merupakan bahasa rupa dari pencipta kepada konsumen. 

 Sedangkan tekstil sendiri merupakan media / alat yang digunakan untuk 

menuangkan bahasa rupa tersebut dengan sifat permukaan yang halus / kasar, 

keestetikan dan tingkat teknologi suatu tekstil tersebut. 

 Pendapat Biranul Anas dalam tulisannya  “Perspektif ke Masa Depan 

Desain Tekstil Modern Indonesia ”yang disampaikan dalam seminar Garment 

Desain and Fashion Aesthetic for Small and Enterprises kerjasama antara 

Indonesia-Jepang, tahun 2002 di Semarang, bahwa : 
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Desain (tekstil) modern melangkah di atas sendi-sendi yang bertumpu 

pada kaidah-kaidah kebudayaan serta peradaban modern. Ia berorientasi 

pada hal-hal yang mempermasalahkan fungsi, rekayasa bahan dan 

produksi, estetika, ekonomi, ergonomi dengan menggunakan cara-cara 

sains untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal. Di dalam 

kancah industrialisasi produk-produk kebutuhan dasar masyarakat dewasa 

ini, desain (tekstil) diwarnai pada paham-paham yang berlaku di bidang 

industri. Sehubungan dengan itu, desain tekstil akan erat bergaul dengan 

berbagai pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan massa, 

perilaku masyarakat, fashion, segmentas pasar serta mementingkan umpan 

balik konsumen untuk langkah-langkah pengembangan produk 

selanjutnya. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah panjang perkembangan 

mutu tekstil yang pada hakekatnya terjadi karena simbiosis antara 

produsen dan konsumen, antara penawaran dan permintaan ( 2002, h.14). 

 Sehingga dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa desain 

tekstil berorientasi pada fungsi, bahan, produksi, estetika, ekonomi, ergonomi dan 

menggunakan sains untuk hasil yang optimal. Desain tekstil juga berorientasi pada 

kepentingan massa, perilaku massa, psikologi massa, fashion, segmentas pasar 

dan konsumen sebagai langkah pengembangan produk selanjutnya. 

 Desain berkaitan dengan produksi sehingga perlu diperhitungkan perihal 

pertimbangan ekonomi, yaitu desain yang tepat guna dan sesuai dengan kondisi 

konsumen. Diperkirakan pula perihal keindahan yang menciptakan komposisi, 
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keseimbangan, dalam garis, bidang warna yang secara keseluruhan membentuk 

satu kesatuan yang estetis dan fungsional 

2.  Anak 

a.  Tinjauan Umum Anak 

Anak merupakan kelompok manusia yang batasan umurnya tidak selalu 

sama ditiap negara, ada pendapat yang menyatatakan bahwa : 

Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh 

ketergantungan yakni kira-kira usia 2 sampai saat anak matang secara 

seksual, kira-kira usia 13 tahun. Masa kanak-kanak dibagi menjadi 2 

periode yang berbeda, yaitu periode awal berlangsung dari umur 2-6 

tahun, periode akhir dari 6 sampai tiba saatnya anak matang secara seksual 

(Elizabeth Hurlock, 1980, h. 111). 

 Sedangkan di Indonesia secara umum disepakati bahwa “Masa kanak-

kanak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk menjadi manusia dewasa, 

yaitu dari usia 0 sampai 21 tahun” (Soepriyo, Hartono dan Agnes, 1998, h. 4). 

 

b.   Tinjauan Khusus Anak 

Anak adalah dambaan setiap orang tua, yang mempunyai arti sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Kehadiran anak dinantikan oleh setiap 

keluarga sebagai penerus keturunan, mata rantai dan proses kelanjutan manusia 

dari generasi ke generasi. Anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan 

umat manusia. 
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Menurut Aristoteles, anak umur 0-7 tahun, disebut sebagai masa anak 

 kecil, masa bermain. Sedangkan menurut Charlotte Buhler anak umur 5-8 

 tahun disebut sebagai masa sosialisasi anak. Melalui aktivitas bermain 

 dengan temannya, ia dapat mengetahui keadaan lingkungannya dan 

 menjadi bagian dari lingkungannya tersebut (Kartini, 1990, h. 28). 

Pendapat lain dikemukakan oleh ahli psikologi yang menyebutkan : 

 Masa kanak-kanak awal sebagai usia menjelajah yang menunjukkan bahwa 

anak ingin mengetahui dan menjadi bagian dari lingkungannya. Selain itu 

disebut sebagai usia kreatif, anak lebih menunjukkan kreativitasnya dalam 

bermain selama masa kanak-kanak dibandingkan dengan masa-masa lain 

dalam kehidupannya (Elizabeth Hurlock, 1980, h. 109). 

Sedangkan dalam Tugas Akhir ini anak yang dimaksud adalah anak yang 

berumur 4-6 tahun sebagai kelompok bermain dalam suatu wadah yang disebut 

dengan Taman Kanak-Kanak (TK).   

 

c. Tinjauan Anak TK 

 Taman Kanak-kanak (TK) merupakan masa transisi dalam proses 

 pendidikan anak. Walaupun ada yang membedakan antara anak yang 

 pernah masuk TK dengan anak yang langsung duduk di Sekolah Dasar. 

 Anak yang pernah duduk di TK lebih mengenal disiplin, lebih betah duduk 

 dan perkembangan sosialnya lebih matang, karena semasa di TK anak 

 dibiasakan untuk mentaati peraturan yang harus dilaksanakan, 
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dibandingkan dengan anak yang langsung duduk di SD dan hanya 

 melaksanakan kebiasaan-kebiasaan di rumah saja. (Lilis, 2000,h.20) 

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Zulkifli(1987, h. 71) bahwa :  

Di TK lebih diutamakan kegiatan bermain dan berkreativitas, dengan 

demikian anak –anak lebih banyak mengenal benda-benda dengan teman 

sebaya, saling menghargai sebagai suatu hal yang berguna bagi 

perkembangan sosialnya. Sehingga semua itu akan membantu dan 

mempengaruhi proses perkembangan berpikirnya. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Elizabeth Hurlock (1980, h. 109) bahwa “ Para 

pendidik menyebut masa kanak-kanak sebagai usia pra sekolah yang merupakan 

masa persiapan untuk penyesuian diri pada waktu mereka masuk kelas satu.”  

Dalam Ensiklopedia Indonesia Endri dan Moediasih (1991,h.45) 

berpendapat sebagai berikut : 

Taman Kanak-kanak adalah jenjang pendidikan bagi anak-anak berusia 4-6 

tahun sebelum masuk ke Sekolah Dasar. Kegiatan di TK meliputi 

permainan dan proses kreatif. Melalui permainan, cerita dan pembiasaan 

anak-anak juga diperkenalkan pada nilai-nilai hidup yang berlaku di 

masyarakat. Mereka dilatih kedisiplinan, berani mengemukakan pendapat 

dan menghormati orang lain. 

 

d.   Tinjauan Psikologi Aktifitas Bermain Anak 

Masa bermain pada anak-anak mempunyai fungsi besar sekali bagi 

perkembangan anak. Jika pada orang dewasa sebagian besar dari perbuatannya 
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diarahkan pada pencapaian tujuan dan prestasi dalam bentuk kegiatan kerja, maka 

kegiatan pada anak sebagian besar berbentuk aktivitas bermain. 

Melalui permainan anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman 

yang menyenangkan sambil menggiatkan usaha belajar melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan. Semua pengalaman kegiatan bermain-main 

akan memberikan dasar yang kokoh bagi pemecahan kesulitan-kesulitan 

hidup di kemudian harinya (Kartini, 1990, h.108).  

 

Pernyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan berikut : 

Dengan bermain anak mengasah kekuatan dan keterampilan fisiknya. 

Bermain juga berfungsi merangsang imajinasi, mengajar berpikir, serta 

mengajak anak bersosialisasi. Kegiatan bermain memberi anak 

pengalaman berhadapan dengan masalah-masalah dan menganggap 

sebagai tantangan yang menggairahkan ( Ayah Bunda,1996, h. 4). 

 

3.  Pakaian 

a.  Tinjauan Pakaian Secara Umum 

 Pada awalnya pakaian merupakan alat penutup tubuh dari gangguan alam 

sekitarnya. Kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman, 

sehingga fungsi pakaian tidak terbatas sebagai penutup atau pelindung tubuh saja., 

Akan tetapi lebih luas lagi seperti untuk kesopanan, menambah keindahan, untuk 

menunjukan status sosial, maupun keinginan untuk tampil menarik yang 

merupakan ekspresi diri dari pemakainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula 
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bahwa “Tugas pakaian merupakan semacam alat penyaman yang menutupi 

seluruh tubuh kita dengan gaya busana tertentu, akan menciptakan suatu bayangan 

atau citra tentang peranan-peranan di dalam diri pemiliknya” (Luscher,1990h.75). 

 

b.         Pakaian Seragam 

Pengertian pakaian seragam menurut pendapat Chyntia Suyanto dalam 

bukunya Desain Busana Untuk Seragam Restoran Hotel di Jakarta,1980 berikut 

ini : 

 Peranan pakaian selain memberi pengenalan terhadap status seseorang, 

juga dapat membantu menegaskan keadaan tempat seseorang berada. 

Begitu pula  pakaian seragam, pakaian ini dapat mengenalkan si pemakai 

sebagai bagian dari suatu kesatuan yang homogen yang tunduk/patuh pada 

tujuan tertentu. Dengan demikian pakaian seragam terikat dan harus sesuai 

dengan peraturan dari tujuan tersebut. Tujuan utama penggunaan seragam 

adalah keinginan untuk mencapai suatu kesamaan dan 

mengindentifikasikan terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu 

(Lilis,2000,h.17 ). 

 Sedangkan menurut Peter dan Yenni dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer dikatakan bahwa “ Pakaian seragam adalah pakian yang warna dan 
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potongannya sama dan dimiliki lebih dari satu orang se-profesi atau se-

perkumpulan, se-organisasi, dan sebagainya” dapat dicontohkan dalam hal ini 

adalah pakaian seragam pramuka, polisi, pemain basket, penari dan pelajar 

(1991,h.98).  

 Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pakaian 

seragam berbeda dengan pakaian sehari-hari, jarang terpengaruh oleh dunia mode, 

sebab rancangan pakaian seragan lebih dekat dengan fungsinya sebagai identitas 

dan sebagai citra. 

c.   Pakaian Anak 

Dalam merancang pakaian anak harus dipertimbangkan hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas, bahan dan warna yang digunakan,seperti pernyataan 

dalam tabloid Gaya, tahun 1990, berikut ini :  

a. Aktivitas anak 

Anak-anak banyak bergerak seperti berdiri, jongkok, menggeliat, berlari, 

melompat, berguling, dan sebagainya dilakukan dalam frekuensi yang 

lumayan tinggi dengan perubahan yang cepat. Seperti orang dewasa yang 

melakukan olah raga, anak-anak jika tidak sakit maunya terus bergerak. 

Mereka merentangkan otot, meliuk, dan membuat gerakan-gerakan yang 

berubah-ubah dengan cepat.  

b. Bahan dan warna 

Bahan memang harus nyaman, lembut, aman dan fleksibel, yang baik 

adalah yang mengandung katun dan warna yang menarik.( Lilis,2000.h.18) 
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Sehingga membuat pakaian untuk anak  tidak hanya sekedar merancang  

dengan ukuran kecil (anak) saja, melainkan perlu mengetahui lebih dalam 

mengenai anak itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut. 

 

4. Drum Band 

Drum band adalah pergelaran musik berbentuk parade dengan komposisi 

alat tiup terdiri dari logam dan kayu. Alat tiup Brasss Section (logam) tidak 

lengkap, biasanya hanya terompet, mellaphone dan trombone, sisanya memakai 

pianika dan rekorder. Untuk perkusi sendiri lebih banyak snare drumnya dan 

masih memakai bellyra untuk komposisi lagu yang cenderung ke arah mars. 

(http://www.madahbahan org/ccinimon.htm) 

Secara umum peralatan drum band di TK lebih sederhana. Alat perkusi 

menggunakan bass drum, snare drum dan tenor drum melodinya menggunakan 

marching bellyra, kulintang ataupun terompet (saxophone). 

Drum band tingkat TK masih tergolong pemula oleh karena itu terbagi 

dalam dua jenis yaitu tingkat mandiri yang menggelar konser dan display serta 

permainannya tidak dibantu oleh pelatihnya, dan tingkat kedua adalah tingkat 

pramandiri yaitu hanya menggelar konser saja dengan disertai pelatihnya untuk 

memainkan melodi.  

5.  Tinjauan TK Sandhy Putra Telkom Surakarta 

a.  Sejarah 
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Sandhy Putra Telkom adalah Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh 

Yayasan Sandhy Karya Putra yang dikelola oleh istri karyawan PT.Telkom. TK 

Sandhy Putra Telkom berdiri sejak tahun 1980 dibawah naungan PT.Telkom yang 

juga menangani masalah pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi se Tanah Air 

Indonesia, dan sudah banyak yang terakreditasi dengan predikat sangat baik, salah 

satunya adalah TK Sandhy Putra Telkom yang masuk akreditasi A (sangat baik) 

Tingkat kota Surakarta. 

 

b.  Logo Telkom pada TK Sandhy Putra Telkom  

 PT. Telkom  yang membawahi TK Sandhy Putra Telkom memiliki citra 

yang melekat dalam identitas TK Sandhy Putra Telkom hal ini tampak pada 

penggunaan warna seragam yang dominan menggunakan warna biru dan putih  

dan dalam logo TK yang menyertakan bulatan biru yang mewakili Telkom. 

 Logo sendiri memiliki arti yang diwakili oleh dua pendapat yang berlainan 

berikut ini : 

 Logo mempunyai makna simbolisme yang berasal dari kata symbol yang 

 diterjemahkan dalam bahas Inggris dengan kata symbol, Latin dengan  

 symbolium, Yunani dengan  symbolon dari symbollo (menarik kesimpulan 

 berarti memberi kesan ). Arti symbol sering terbatas pada tanda 

 konvensional, yakni sesuatu yang lebih dibangun oleh masyarakat atau 
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individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang 

 dipakai anggota masyarakat itu ( Lorens Bagus,2000,h.7 ).  

Pendapat  lain mengemukakan bahwa : 

 Logo adalah tanda yang berfungsi sebagai identitas. Dapat sebagai 

 identitas lembaga, perorangan, perusahaan, identitas asal daerah dan lain-

 lain. Logo dapat terbentuk karena latar belakang, kultur, citra/image 

 (medern atau canggih, klasik, futuristis)dan lain-lain.(Mikke Susanto, 

 2002, h.70) 

Logo Telkom yang ditampilkan sebagai citra sekolah  ini tergolong dalam 

logogram yaitu “ logo yang divisualisasikan lewat gambar atau simbol-simbol 

gambar.(ibid, h.71) 

• Bentuk dan Warna Logo Telkom 

 

• Makna Logo Telkom 

 Logo Telkom yang memiliki bulatan biru dengan jumlah garis serong lima 

buah berwarna putih tersebut mengandung arti bahwa, jarak yang jauh  akan 

menjadi dekat dengan komunikasi melalui telepon, dalam hal ini diwakili oleh 

warna biru, sedangkan lima garis serong yang berwarna putih tersebut 

menggambarkan Pancasila yang berjumlah 5 butir sila guna mewakili 

Indonesia (wawancara dengan bagian SDM PT. Telkom 23 Maret 2004). 
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c.  Lokasi 

TK Sandhy Putra Telkom ini berlokasi di Jl. Adi Sucipto no. 58 Surakarta, 

dengan bangunan yang cukup luas, letak strategis dan nyaman sehingga 

memudahkan orang tua dan anak untuk menjangkaunya dengan alat transportasi 

pribadi, angkutan kota dan becak. 

 

d.  Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan TK Sandhy Putra Telkom Surakarta adalah membantu 

meletakkan arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan 

daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingungan dan pertumbuhan perkembangan selanjutnya. Guna mencapai tujuan 

tersebut TK Sandhy Putra Telkom dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung 

seperti perpustakaan, ruang komputer, ruang pemeriksaan kesehatan, dan halaman 

yang luas dilengkapi arena bermain agar anak dapat berinteraksi dengan baik. 

 

e.  Tenaga Pendidik 

TK Sandhy Putra Telkom diasuh oleh guru-guru yang berpengalaman di 

bidangnya dan guru-guru yang berpotensi dalam bidang ekstrakulikuler seperti 

drum band, tari, melukis, komputer, bahasa Inggris, angklung, sempoa, renang 

dan pengenalan baca dan tulis. 

 

f.  Visi dan Misi TK Sandhy Putra Telkom 
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Visi TK Sandhy Putra Telkom adalah membentuk anak yang berpotensi 

menghayati nilai-nilai luhur, mencetak anak-anak yang berkreasi melalui 

pendidikan, pengajaran dan pembinaan serta tetap terbuka menerima pendidikan 

yang semakin maju. 

Misi TK Sandhy Putra Telkom adalah mempersiapkan anak didik menjadi 

pribadi yang tanggap dan peduli melalui : 

a. Mendidik anak sedini mungkin tentang norma agama yang dianutnya. 

 b. Meningkatkan kreativitas, emosional dan sosial anak.  

B.        Kajian Empirik dan Faktual 

1. Personil Drum Band TK Surakarta 

Pada sebuah unit drum band dibutuhkan personil untuk memainkan 

peralatan sesuai dengan keahliannya. Kerja sama adalah kunci utama untuk 

mencapai kesempurnaan dalam bermain drum band. Drum band tingkat TK 

terbagi dalam dua tingkatan yaitu tingkat mandiri dan tingkat pra mandiri, TK 

Sandhy Putra Telkom termasuk dalam tingkat drum band TK mandiri yang sudah 

tidak menggunakan pelatih lagi dalam tiap pentasnya, dengan formasi mayoret, 

pasukan inti, dan pasukan pendukung. Di bawah ini akan dijelaskan perihal 

pemain dalam drum band serta alat yang dipegangnya. 

 

a.  Pemimpin 
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Dalam drum band pada umumnya ada dua pemimpin yaitu : 

- Field Commander/ Gita Pati 

Gita pati berasal dari kata gita yang berarti lagu dan pati yang artinya pemimpin, 

jadi gita pati adalah pemimpin lagu. Tugasnya adalah bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk memimpin musik. Alat yang dimainkan adalah tongkat atau 

stick untuk memberi aba-aba pada pasukan. 

- Pemimpin Barisan dan Musik 

Tugas utamanya adalah memimpin barisan, jika dalam suatu pertunjukan tidak 

ada Gita Pati/ pemimpin Lagu maka dia juga bertugas memimpin musik. 

Pemimpin barisan dan musik biasa disebut dengan Drum Major/ Paramananda 

sebutan untuk pemimpin putra dan Majorette/ Paramanandi sebutan untuk 

pemimpin putri. Alat yang dimainkan adalah tongkat untuk memberi aba-aba pada 

pasukannya. 

 

b.  Pasukan Inti 

Pada umumnya pasukan inti drum band TK adalah sebagai berikut : 

- Perkusi Dinamis/Battery Percusion 

Pasukan ini memegang alat perkusi/ alat pukul yang bergerak atau 

berjalan, antara lain adalah bass drum, snare drum, dan tenor drum.

- Pit Instrument/ Static percusion 

Pasukan ini merupakan pasukan drum band yang memegang alat perkusi 

 diam/ alat pukul yang tidak bergerak. Personilnya diam di tempat dan 

 tidak berjalan seperti perkusi dinamis. Pada drum band TK, pit instrument 
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biasanya terdiri dari marching bellyra (sebagai alat pukul melodi) dan acsesoris 

(sebagai alat pukul yang bukan melodi). Untuk acsesoris misalnya cymbal, 

cowbell, chimes/starbell, tom srech dan konser bass drum dll) 

 

c. Pasukan Pendukung / Colour Guards 

Pasukan pendukung yang melengkapi dan menyempurnakan penampilan 

drum band adalah colour guards atau  pembawa bendera. Keberadaan pembawa 

bendera ini memiliki pengaruh besar terhadap pertunjukan sebuah drum band 

yang tergolong mandiri (tanpa pelatih), dengan adanya bendera dan gerak tarian 

yang dilakukan oleh para colour guards akan menyemarakkan suasana 

pertunjukan dan mampu lebih menonjolkan pertunjukan drum band melalui warna 

bendera yang ditampilkan. 

Secara rinci peranan colour guards dalam drum band adalah berikut : 

- Menambah program /acara melalui ciri-ciri yang ditonjolkan 

- Menambah warna untuk pertunjukan 

- Digunakan untuk menonjolkan atau menyoroti karakteristik musik 

- Meningkatkan pandangan visual penonton dengan penambahan 

gerakan yang lebih pada lapangan/ pertunjukan. 

- Meningkatkan kualitas band. (wawancara dengan pelatih drum  

 band TK Sandhy Putra Telkom,Maret,2004) 

 Pada masa sekarang, fungsi colour guards berkembang bukan sekedar 

membawa bendera melainkan lebih kreatif dengan memggunakan asesoris dan 
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peralatan lain misalnya kipas, sayap, pita-pita, holahop dan lain-lain yang bisa  

untuk memperindah /mewarnai penampilan unit drum band. 

 

2. Seragam Drum Band TK Surakarta 

Rasa bangga  baik anak ataupun guru akan tumbuh dengan menggunakan 

kostum  pada saat pertunjukan drum band berlangsung. Penggunaan seragam 

drumb band hanya dilakukan pada saat pertunjukan sehingga anak yang biasa 

menggunakan pakaian sehari-hari atau hanya pakaian seragam saja pada saat di 

sekolah akan merasa bangga dan gembira karenanya.Seragam yang bagus akan 

menambah kesan dan simpatik orang yang menyaksikanya, sehingga membawa 

nama baik bagi TK tersebut. 

Seragam drum band yang digunakan biasanya panas dan banyak detail 

yang digunakan, sehingga anak akan merasa  kurang nyaman pada saat pentas 

yang berlangsung antara 15-20 menit, untuk itu perlu dipertimbangkan 

penggunaan bahan yang dapat menyerap keringat serta penggunaan detail yang 

tidak menganggu gerak anak. 

Model seragam drum band bervariasi, dan ada yang menunjukkan  

identitas sekolah dalam berbagai bentuk, ada yang tidak menggunakan identitas 

sekolah sama sekali (seragam sewaan),ada pula model seragam yang disesuaikan 

dengan tema lagu yang dibawakan.  

 

3. Seragam Drum Band TK Sandhy Putra Telkom Surakarta 
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Salah satu kegiatan di TK Sandhy Putra Telkom adalah drum band. Untuk 

menunjang kegiatan drum band tersebut, selain kualitas permainan diperlukan 

seragam untuk tampil dalam perlombaan atau acara pertunjukan lainnya.  

Disamping seragam yang sudah ada dibutuhkan seragam alternatif yang 

mampu menunjukkan identitas TK Sandhy Putra Telkom Surakarta.  Berdasarkan 

pengamatan penulis TK Sandhy Putra Telkom belum memiliki seragam yang 

mampu menunjukkan  identitasnya, oleh karena itu dibutuhkan sebuah  seragam 

yang mampu mewakili identitas TK tersebut.   

Perlu diketahui bahwa tingkat permainan drum band untuk TK ada dua 

yaitu : 

a. Drum Band tingkat pra mandiri dan  

b. Drum Band tingkat mandiri 

Perbedaan dari dua tingkatan tersebut adalah pada keikutsertaan pelatih 

dalam memainkan alat musik melodi dan kelengkapan unit dalam satu pasukan. 

Drum band TK Sandhy Putra Telkom tergolong mandiri  yaitu tingkat bermain 

drum band yang sudah tidak menggunakan pelatih dalam memainkan alat musik 

melodinya dan sudah melakukan display pasukan yang lengkap sehingga 

pasukannya terdiri dari mayorette, bass drum, snare drum, tenor drum, marching 

bellyra dan colour guards. 

BAB III 

KONSEP DAN VISUALISASI 



27

A. Konsep Karya 

1. Kerangka Pikir Desain 

Dalam Tugas Akhir (TA) ini, konsep penciptaan diawali dengan 

identifikasi masalah pemenuhan kebutuhan seragam satu  unit  drum band TK 
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Sandhy Putra Telkom Surakarta, yang didahului dengan riset guna memperoleh 

sasaran yang potensial. Riset ini dilakukan pada TK Sandhy Putra Telkom yang 

merupakan TK dengan basis pendidikan umum, dengan tingkat penghasilan orang 

tua menengah ke atas. TK tersebut membutuhkan seragam drum band yang 

memiliki ciri khas guna lebih menunjang penampilan dalam berkompetisi. 

 Dari uraian tersebut di atas timbul gagasan awal bahwa dibutuhkan 

seragam drum band yang mempunyai ciri khas TK Sandhy Putra Telkom. TK 

Sandhy Putra Telkom adalah TK yang dikelola oleh yayasan Telkom maka 

penulis memiliki gagasan  logo Telkom sebagai identitas TK Sandhy Putra 

Telkom dalam seragam drum band. Dengan warna dominan dengan gradasi biru 

dipadukan dengan warna putih yang merupakan warna khas Telkom. 

 Warna biru dan putih sebagai warna logo Telkom. Warna Biru 

melambangkan harapan dan kedamaian, serta memiliki kesan sejuk, tenang dan 

damai. Warna Putih melambangkan kekuatan, kepolosan, kejujuran, kesucian dan 

kemurnian, serta memiliki karakter positif, ringan, cemerlang dan 

sederhana.(Sulasmi Darma P,hlm 59-60). Logo Telkom sebagai inspirasi desain 

seragam drum band ini diharapkan pula dapat mendukung anak untuk tampil 

percaya diri sehingga dapat memainkan drum band dengan baik., kekompakan 

serta menunjukkan. Logo Telkom ini berbentuk pin yang disematkan di bagian 

tertentu pada seragam drum band. 

 Tema perancangan seragam drum band TK Sandhy Putra Telkom ini 

adalah “Putra Harapan”. Tema ini mengandung maksud agar anak-anak TK 

Sandhy Putra Telkom tersebut dapat menjadi putra-putri yang tumbuh sebagai 
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harapan bangsa yang selalu bersikap positif dan berpotensi serta mampu menjadi 

harapan orang tua dan guru dalam setiap pertunjukan. 

 Berdasarkan gagasan awal dan tema yang sudah penulis tentukan, maka 

pertimbNgn-pertimbangan kreatif suatu desain sangat dibutuhkan. Pertimbangan 

kreatif ini antara lain fungsi, estetik, bahan dan proses, ergonomi, trend.. 

Pertimbangan fungsi berhubungan dengan konsumen yaitu pemakaian seragam 

satu grup drumb band TK Sandhy Putra Telkom. Estetika berkaitan dengan 

keindahan seragam drumb band secara visual, baik warna  maupun hiasan 

seragam yang terinspirasi dari mode logo Telkom. Pertimbangan yang tidak kalah 

penting adalah pemilihan bahan seragam yang nyaman bagi anak TK serta proses 

produksi yang mengutamakan kualitas jahit yang prima untuk standar seragam 

drum band. Ergonomi adalah pertimbangan yang berkaitan dengan kenyamanan 

pemakaian, selanjutnya pertimbangan trend sebagai acuan dalam mendesain 

seragam drum band. Pertimbangan- pertimbangan di atas harus dikompromikan 

dengan konsumen yaitu TK Sandhy Putra Telkom untuk menentukan desain yang 

sesuai.. 

 Setelah melalui pertimbangan kreatif, selanjutnya divisualisasikan dalam 

bentuk desain. 

 

Desain yang akan dibuat adalah seragam satu unit drum band TK Sandhy 

Putra Telkom yang meliputi empat sub unit yaitu : 

1) Majorette 

 2) Bass  drum  
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3) Snare drum, tenor drum dan marching bellyra serta 

 4) Colour guards.

Untuk memperoleh desain yang diharapkan, penulis membuat sketsa rancangan. 

 Setelah dihasilkan beberapa desain terpilih, kemudian dilakukan tes 

produk untuk menghindari kesalahan-kesalahan pada saat memvisualisasikan 

desain ke dalam bentuk produk. Tes produk, ini harus dilakukan sebelum desain 

diproduksi massal. 

 

B. Visualisasi Karya 

Visualisasi karya ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 

pertimbangan kreatif yang menjadi suatu pemecahan masalah. Penentuan fungsi, 

bahan, estetik, proses dan kompromi konsumen lahir dari riset pasar dengan 

penentuan batasan desain oleh konsumen. Di bawah ini akan dijelaskan 

pertimbangan kreatif yang menentukan visualisasi karya. 

 

a. Fungsi 

 
Fungsi dari perancangan seragam drum band TK Sandhy Putra Telkom 

perlu mempertimbangkan alat yang dipegang oleh masing-masing sub unit. 

Berdasarkan fungsinya, seragam drum band ini digunakan untuk : 

1. Pemimpin Putri / Mayoret 
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2. Pasukan Inti / Bass Drum 

3. Pasukan Inti / Snare Drum, Tenor Drum dan Marching Bellyra 

4. Pasukan Pendukung / Colour Guards 

b. Bahan 

Efektivitas bahan  yang digunakan untuk seragam drum band TK Sandhy 

Putra Telkom ini terkait dengan pertimbangan harga, estetis dan kenyamanan 

pemakai. Pemilihan bahan yang tepat merupakan pertimbangan penting dalam 

merancang seragam drum band TK Sandhy Putra Telkom. Karena pemakai 

seragam ini adalah anak TK yang  memiliki aktivitas gerak yang tinggi, maka 

bahan yang dipilih harus mengandung banyak katun. Bahan ini mampu menyerap 

keringat, tahan lama,nyaman dan mudah dicuci dengan kriteria diatas dipilihlah 

bahan drill sebagai bahan utama. Sedangkan bahan lain perlu dilapisi bahan eroo 

yang mampu menyerap keringat dengan baik. 

 Mengingat bahwa pakaian seragam ini untuk drum band yang memerlukan 

daya pandang visual yang menarik perhatian penonton baik dari jarak dekat 

ataupun dari jarak jauh, maka dipilih pula bahan yang memiliki efek kilau untuk 

efek pandang. Untuk kriteria ini digunakan bahan borchi dan velvet (beludru) 

tentunya dengan dilapisi bahan eroo atau diaplikasikan pada bahan dasar yang 

tidak menyentuh kulit anak. 

 Seragam drum band biasanya hanya digunakan 2-4 kali dalam satu tahun 

dan bahan yang dipakai termasuk bahan yang istimewa maka perawatannya pun 

harus lebih hati-hati, dengan melihat karakter bahan. Untuk bahan drill dapat 

langsung dicuci, bahan velvet atau beludru perawatannya cukup dengan menyikat 
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permukaan kain menggunakan sikat lembut untuk menghilangkan debu, dan tidak 

perlu dicuci hanya diangin-anginkan saja. Sedangkan untuk bahan borchi 

perawatannya dapat dicuci tetapi tidak perlu dikucek atau disikat, supaya 

permukaan payetnya tidak terlepas. 

 Untuk sepatu dan topi disesuaikan dengan warna seragam drum band 

dengan bahan oscar. Sedangkan untuk bendera dipilih bahan yang ringan agar 

bisa berkibar, bahan yang dipilih adalah abutai. 

 Identitas TK yang diwakili dengan logo Telkom dalam bentuk pin yang 

disematkan di bagian tertentu pada seragam. Penggunaan pin dengan 

pertimbangan mudah dilepas, mudah perawatannya, tahan lama, dan berkesan 

modern. 

 Di bawah ini akan diuraikan sifat bahan kain yang digunakan : 

Velvet : lembut, mempunyai efek kilau dan kurang menyerap keringat. 

Borchi : daya kilau tinggi, tekstur permukaan payet, warna cerah. 

Drill : daya kilau rendah , bahan tidak panas, tahan lama dan tidak mudah      

kusut 

Sifon : tipis, ringan, dan tidak mudah kusut 

Erro : menyerap keringat dengan baik 

Abutai : ringan, dan berwarna cerah 

Oscar : adalah imitasi kulit mepunyai banyak pilihan warna yang dapat       

disesuaikan, lebih murah dari kulit, dan mempunyai efek kilau. 

c. Estetis 
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Agar desain dapat menunjukkan identitas TK Sandhy Putra Telkom, maka 

desain harus menampilkan satu ciri TK, dalam desain ini ciri khas TK tersebut 

dalam hal ini adalah logo Telkom. Logo Telkom yang berbentuk bulat dengan 

garis-garis serong di dalamnya gradasi warna biru dan putih t memberikan 

inspirasi sebagai hiasan yang dikomposisikan dengan seimbang. 

 Warna juga merupakan unsur yang sangat penting dalam desain, dengan 

warna akan menambah nilai suatu desain tersebut. TK Sandhy Putra Telkom  

sebagai pihak pemesan sendiri meminta warna biru dan putih sebagai warna yang 

harus disertakan  dengan pertimbangan warna tersebut sesuai dengan identitas TK. 

Untuk memperoleh kesan yang estetis penyusunan warna dalam rancangan 

seragam drum band ini difokuskan pada bagian-bagian tertentui sehingga mampu 

menarik perhatian pada seragam tersebut. 

 Tekstur kain akan memberikan efek tertentu. Tekstur yang berkilau akan 

memberikan kesan gemerlap dan kesan enerjik pada gerakan anak. Model 

seragam drum band disesuaikan dengan alat yang dipegang oleh personil drum 

band tersebut, antara lain sebagai berikut : 

 

1. Pemimpin (Mayoret)

Mayoret sebagai pemimpin pasukan harus lebih menonjol jika 

dibandingkan dengan pasukan yang dipimpinnya, selain itu karena mayoret tidak 

memegang alat yang bisa menghalangi andangan maka desian seragam untuk 
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mayoret harus mempertimbangkan pemilihan bahan, desain, dan detil seragam 

mayoret harus lebih menonjol dibanding pasukannya. 

2. Pasukan Inti (Bass Drum) 

Pasukan bass drum memegang alat bass yang diletakkan di depan dada. 

Pusat perhatian akan difokuskan di samping atau di belakang karena bagian depan 

telah dipenuhi oleh alat bass. 

3. Pasukan Inti (Snare Drum, Tenor Drum dan Marching Bellyra) 

Pasukan snare drum dan tenor drum memegang alat yang diletakkan di 

depan kira-kira dari pinggul hingga di atas lutut. Sedangkan untuk pemegang 

marching bellyra alat diletakkan di depan pinggang. Jadi untuk bagian dada 

depan, samping dan belakang tidak ada yang menghalangi pandangan mata. Oleh 

karena itu pusat perhatian akan diletakkan di depan.  

4. Pasukan Pendukung (Colour Guards) 

Pasukan ini bertugas membawa bendera. Dipandang secara keseluruhan 

dari depan, belakang, dan samping karena tidak ada alat yang menghalangi 

pandangan oleh karena itu pusat perhatian akan diletakkan di depan . 

 

d. Proses 

Proses produksi untuk perancangan seragam drum band TK Sandhy Putra 

Surakarta Telkom adalah melalui langlah-langkah sebagai berikut :  

a. Kompromi Konsumen 
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b. Pra desain  

c. Desain 

d. Final desain   

e.  Sketsa desain 

f.  Menentukan bahan dan warna 

g.  Pengukuran model anak 

h.  Pembuatan pola pada kertas 

i.  Pemolaan pada kain 

j.  Pengguntingan pola kain 

k.  Penjahitan 

l.  Pengepasan pada model anak 

e. Kompromi Konsumen 

Kompromi dengan konsumen sangatlah penting, dalam hal ini adalah TK 

Sandhy Putra Telkom Surakarta. Sebagai pemesan, berhak menentukan apa yang 

boleh dan yang tidak boleh untuk ditampilkan dalam penciptaan desain seragam 

drum band. TK Sandhy Putra Telkom memberikan ketentuan untuk menyertakan 

warna biru dan putih sebagai identitas TK tersebut, dan seragam dasar pada 

penabuh dibuat agar bisa dipadupadankan sehingga dapat menghemat biaya untuk 

seragam drum band.  

C. Spesifikasi Desain  

Desain yang dibuat untuk tugas akhir ini yaitu membuat karya seragam 

drum band TK Sandhy Putra Telkom Surakarta yang terdiri dari seragam mayoret,

pasukan inti ( snare drum, tenor drum,marching bellyra) yang diwujudkan adalah 
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marching bellyra, bass drum dan pasukan pendukung (colour guards) dan masing 

–masing terwakili dengan 1 buah karya, dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Mayoret 

a.. Desain Baju Mayoret 
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b.. Detail Desain 

 Baju mayoret ini terdiri dari dua bagian yaitu atasan dan bawahan. Atasan 

berupa lengan panjang dengan krah shanghai berhias parel-parel pada masing-

masing lengan, dan bagian dada. Bahan yang digunakan adalah velvet/ beludru 

warna biru muda dipadukan dengan borchi biru tua dan putih. Bawahannya 
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berupa rok di atas lutut (mini) dengan aplikasi dua segitiga ber bahan borci biru 

tua dibagian depan. Bagian bawah pinggang dihias parel air mata dan parel bulat 

besar serta kecil guna memberikan efek gerakan, bahan yang digunakan adalah 

velvet biru muda dipadukan dengan borchi warna putih dan biru tua, bagian 

samping rok diberi resleting. 

 Penempatan logo Telkom dalam bentuk pin diletakkan pada dada bagian 

tengah, di bawah kerah. Sebagai pelengkap penampilan ditambahkan sepatu dan 

topi berbahan oscar dengan perpaduan warna biru tua, biru muda dan putih 

disertai bulu-bulu berwarna kuning muda. 

 

c. Detail Baju Mayoret 
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d. Pecah Pola Baju Mayoret 
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e. Bahan Seragam Mayoret 
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- Bahan untuk baju dan rok adalah velvet biru muda dan biru tua juga borchi 

putih dan biru. 

- Bahan untuk sepatu adalah oscar biru tua dan velvet biru muda, sedangkan   

untuk topi adalah velvet biru tua dan velvet biru muda.. 

 

Velvet                                                                 Velvet 

 

Borchi 

Borchi                                                               Oscar  
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F. Foto Desain Mayoret 
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2.  Pasukan Inti (Bass Drum) 

a.. Desain  Seragam Bass Drum 

 



47

b. Detail Desain 

Untuk seragam bass drum ini terdiri atas tiga bagian yaitu rompi, kemeja 

dan celana. Desain ini dibuat bertujuan agar lebih mudah dalam memadu 

padankan dengan rompi atau kemeja seragam drum band yang lain. 

Bagian rompi menggunakan bahan drill biru tua dan  borchi biru tua 

dengan perekat di bagian depan rompi. Pada bagian bahu diberi kancing untuk 

dipakai dengan sayap bagian belakang. Sayap bagian belakang memiliki 

keistimewaan dapat digunakan dua kali dengan sistem bolak-balik.  Sayap bagian 

belakang menggunakan bahann abutai dan dipermanis dengan parel pada bagian 

ujung sayap. Bagian kemeja digunakan bahan drill putih dengan kombinasi warna 

biru tua pada bagian samping lengan. Bagian dada dikombinasikan dengan bahan 

borchi warna putih dan untuk celana menggunakan bahan drill warna biru tua. 

Sebagai pelengkap adalah sepatu dan topi dari bahan oscar dengan warna 

biru tua dan biru muda. Bagian topi dilengkapi dengan bulu kipas berwarna 

kuning muda. 

Logo telkom ditempatkan pada bagian dada atau pada bagian bawah krah. 

 

c. Detail Seragam Bass Drum 
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d. Pecah Pola Seragam Bass Drum 
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e. Bahan Seragam Bass Drum 

- Bahan untuk Bass Drum adalah drill putih, drill biru muda dan drill biru tua, 

borchi putih, abutai biru tua dan biru muda, abutai putih serta bisban perak. 

 - Bahan sepatu adalah oscar putih dan oscar biru tua 

 

Drill Putih                  Drill Biru Muda            Drill Biru Tua      

 

Borchi Putih             Abutai Biru Tua             Abutai Biru Muda  

Oscar Biru Tua                        Oscar Biru Muda                      Oscar Putih 

f. Foto Desain Seragam Bass Drum 
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3. Penabuh ( Marching Bellyra) 

a. Desain Seragam Marching Bellyra 
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b. Detail Desain Marching Bellyra 
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Desain yang dibuat untuk seragam marching bellyra ini adalah rompi, 

kemeja dan celana. Rompi memakai bahan drill biru muda dengan kombinasi 

bahan borchi warna biru tua pada bagian dada depan. Kemeja menggunakan 

bahan drill putih dengan kombinasi  bahan borchi biru tua pada bagian lengan. 

Sedangkan celana menggunakan bahan drill biru tua, dipermanis dengan sabuk 

lepasan pada pinggang berwarna biru muda, untuk membedakan dengan tenor dan 

snar drum. 

Topi dan sepatu menggunakan bahan oscar dengan paduan warna biru 

muda dan putih. Untuk topi dipermanis dengan bulu kipas berwarna kuning muda. 

Sedangkan sepatu yang dipakai adalah sepatu boots dengan resleting di bagian 

samping. Logo Telkom diletakkkan pada bagian tengah dada bagian atas. 

 

c. Detail Seragam Marching Bellyra 
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d. Pecah Pola Seragam Marching Bellyra 
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e. Bahan Seragam Marching Bellyra 

- Bahan seragam untuk marching bellyra ini adalah drill putih, drill biru tua, 

drill biru muda,  dan borchi biru tua. 

- Bahan sepatu dan topi adalah oscar biru tua dan oscar biru muda. 

 

Drill Putih                                                  Drill Biru Tua           

 

Drill Biru Muda                                              Borchi Biru Tua 

 

Oscar Putih                          Oscar Biru Muda                      Oscar Biru Tua 
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f. Foto Seragam Marching Bellyra 
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4. Pasukan Pendukung (Colour Guards ) 

a.. Desain  Seragam Colour Guards 
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b. Detail Desain Colour Guards 

 Bahan seragam adalah bahan sifon. Model seragam yang dipilih berbentuk  

rok klok mini, dipermanis  dengan potongan segitiga yang didesain bertumpuk. 

Rok ini berwarna warna putih dengan  kombinasi warna biru tua dan biru muda 

pada bagian bawah. 

 Sedangkan  atasan yang dipilih menggunakan bahan sifon dengan 

potongan menyudut pada bagian depan dengan hiasan adalah berupa  paduan 

bahan warna biru tua dan biru muda yang disilangkan pada bagian depan. 

 Sepatu menggunakan bahan oscar dengan warna biru muda. Logo Telkom 

disematkan di tengah dada bagian depan.  
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c. Detail Seragam Colour Guards 
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d. Pecah Pola Seragam Colour Guards 
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e. Bahan Seragam Colour Guards 
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1.    Bahan seragam untuk colour guards adalah sifon warna putih, sifon 

biru tua dan sifon  biru muda. 

2.     Bahan sepatu adalah oscar biru muda. 

 

Sifon putih                                              Sifon Biru Muda 

 

Sifon Biru Tua                                        Oscar Biru Muda  
 

* Bahan Bendera Menggunakan Abutai 
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Abutai Biru Tua                                        Abutai Biru Muda 
 

Abutai Kuning 
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f. Foto Seragam Colour Guards 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Setelah melalui tahapan proses dalam pembuatan seragam drum band TK 

Sandhy Putra Telkom Surakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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- Faktor yang harus diperhatikan dalam merancang satu seragam drum band 

TK Sandhy Putra Telkom adalah sebagai berikut : 

 1. Faktor fungsi :  

 Fungsi harus mampu menunjang aktifitas anak TK Sandhy Putra Telkom  

pada saat mengadakan pementasan drum band. Disini pakaian seragam 

harus nyaman sehingga tidak mnengganggu gerak anak. 

 2. Faktor Bahan : 

 Bahan dipilih harus memegang fungsi pakaian , bahan dasar drill sebagai 

bahan utama, memiliki sifat nyaman dipakai. Bahan ini juga harus mampu 

mewujudkan kesan menarik untuk dipandang mata, mengingat seragam 

digunakan pada saat pementasan / pertunjukan, untuk hal ini dipilih bahan 

penunjang borchi, abutai dan hiasan parel, dengan memanfaatkan efek 

kilau. 

 3. Faktor Estetis : 

 Cutting design harus dbuat sedemikian rupa selaras dengan tema, termasuk 

pula warna-warna yang mendukung, yaituwarna biru dan putih. Untuk 

lebih memperindah penampilan perlu diberikan beberapa tambahan yaitu 

menyertakan parel-parel yang disusun di bagian tertentu pada pakaian 

seragam untuk mayoret. 

4. Faktor Proses : 

 Di sini harus diketahui langkah-langkah/teknik dilaksanakan untuk 

mewujudkan visualisasi desain seragam Drum band TK Sandhy Putra 
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Telkom agar seragam tersebut bisa terwujud/sesuai dengan perancangan 

yang direncanakan dalam waktu yang tepat.     

- Konsep perancangan seragam drum band bagi TK Sandhy Putra Telkom 

ini adalah menciptakan seragam yang sesuai dengan kebutuhan TK 

Sandhy Putra Telkom yaitu seragam yang mampu menampilkan identitas 

TK dalam setiap penampilannya. Dengan tetap berpegang pada aspek 

fungsi, aspek bahan, aspek estetik, dan aspek teknik (proses). 

- Sebagai inspirasi desain seragam drum band TK Sandhy Putra Telkom ini 

adalah logo Telkom. Seragam tersebut diwujudkan dengan domonasi 

warna biru pengembangannya didahului dengan pendekatan pada 

konsumen untuk menentukan desain yang diinginkan, dengan desain yang 

berbeda tiap unit pemain, yaitu mayoret, pasukan inti (bass drum), 

pasukan inti (marching bellyra), dan pasukan pendukung (colour guards)

- Proses pelaksanaan pembuatan desain pakaian seragam drum band untuk 

TK Sandhy Putra Telkom ini diawali dengan sketsa desain, menentukan 

bahan dan warna, pengukuran model anak, pemolaan pada kertas, 

pemolaan pada kain, pengguntingan pola, penjahitan, dan fitting pada 

model anak yang terdiri atas majoret, bass drum, pasukan pendukung 

(marching bellyra), colour guards. 
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