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PENGENALAN 

Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk berbilang bangsa, kaum, agama dan 

kaya dengan jalinan kebudayaan yang pelbagai. Ini telah mewujudkan beqenis-jenis 

rekaan pakaian tradisional mengikut kepercayaan masing-masing. Bersesuaian dengan 

tamadun dunia kini yang telah menobadkan pakaian tradisional sebagai pakaian 

kebangsaan kebanggaan diri. Pakaian tradisional ini dipakai secara terus menerus 

ketika majlis dan adat istiadat, temasya dan keramaian, untuk meraikan sesuatu 

peristiwa di dalam sesebuah masyarakat. Terdapat beberapa jenis pakaian tradisional 

yang dianggap sebagai pakaian kebangsaan, di dalam erti kata lain pakaian ini dipakai 

di merata tanah air oleh pelbagai kaum dan suku kaum. 

Di dalam masyarakat Melayu terdapat pakaian tradisional utama dan penting yang 

masih terus dipakai sehingga ke hari ini. Baju Kurung Teluk Belanga, Baju Kurung 

Cekak Musang dan Baju Kebaya Labuh yang mempunyai sifat yang sama iaitu labuh 

sekurang-kurangnya bajunya sampai ke paras lutut. Sifat ini bersesuaian dengan 

kehalusan dalam budaya Melayu kita iaitu, pakaian yang indah, halus dan santun itu 

ialah pakaian yang labuh. Oleh yang demikian, pakaian seperti ini juga sesuai 

dikenakan bagi menghadiri majlis-majlis formal. Manakala baju yang pendek dan 

singkat seperti Baju Kurung Kedah dan Kebaya Pendek agak kurang sesuai digayakan 

untuk ke majlis-majlis formal terutamanya ke istana raja. Pakaian tradisional orang 

Melayu kini juga bergerak seiring dengan peredaran dan perkembangan pakaian orang 

dahulu kala melalui proses ubah ansur. Namun begitu, pakaian tradisional Melayu 

masih teguh keutuhan dan ketahanan walaupun dilanda arus perkembangan fesyen 
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gaya barat. Antara pakaian wanita yang masih popular termasuklah Baju Kurung, 

Baju Kurung Kedah, Baju Kebaya, Kebaya Panjang dan Baju Kebaya Pendek. 

Seiring dengan perkembangan industri dunia fesyen masa kini, pakaian tradisional 

turut mengalami perubahan rekabentuk asal pakaian tersebut. Perubahan ini dapat 

dilihat dengan jelas daripada pola pakaian bagi setiap potongan rekabentuk pakaian 

tersebut. Rekabentuk pakaian ini turut diubahsuai dengan pelbagai cara dan 

penggayaannya untuk dikomersialkan mengikut kehendak dan permintaan pasaran 

masa kini. 

Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dan perubahan 

semasa rekabentuk pakaian Melayu tradisonal. Kajian ini telah memilih Baju Kurung 

Melayu yang merupakan pakaian rasmi diri sebagai bahan kajian. Perubahan ini 

bukan sahaja dapat dinilai dari segi pengayaan tetapi juga perubahan pola yang 

mempengaruhi potongan asal baju tersebut. Keindahan dan keaslian baju kurung 

tradisional ini adaiah amat perlu dipertahankan kerana pakaian tersebut merupakan 

antara aset bernilai orang Melayu di Malaysia. 
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