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KATA  PENGANTAR 

 
Alhamdulillah atas berkah dan rahmatnNya penulis diberi kesempatan 

untuk menyelesaikan penulisan bahan ajar/ modul yang berjudul Teknik Jahit 

Bagian Bagian Busana.  Bahan ajar ini disusun sebagai salah satu upaya 

pengadaan  bahan ajar khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan  Tata Busana. 

Dengan tersedianya bahan ajar semacam ini, diharapkan siswa mampu 

mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain. 

Pada  kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih,  

khususnya pada bagian Proyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan   Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Departemen 

Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan serta bantuan moril dan 

meteriil  dalam  peyusunan bahan ajar ini. 

Harapan penulis kepada pembaca, semoga bahan ajar ini dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

                                                                  Penulis. 
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DESKRIPSI JUDUL 

 

 

       Modul ini menjabarkan tentang :Pengetahuan prinsip dasar dan perencanaan 

dasar menjahit, serta keterampilan membuat tusuk dasar, membuat macam-macam 

kampuh, menjahit belahan, menjahit lengan dan manset, menjahit kerah, dan  

menjahit ban pinggang. 
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PETA KEDUDUKAN MODUL TATA BUSANA 
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL  
TATA BUSANA 

 

Mata Diklat : A. Memelihara Piranti Menjahit dan K3 Bidang Busana 

No Kode Modul Judul Modul 

1. BUS –101A Pemeliharaan piranti menjahit dan  K3 bidang busana 

 BUS -101B Piranti menjahit 
Mata Diklat : B. Menjahit Bagian Busana Sesuai  Dengan Prosedur Menjahit 
 

No Kode Modul Judul Modul 
2 BUS -102 Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Mata Diklat : C. Memberi Tanda Untuk Jahit dan Setrika 

No Kode Modul Judul Modul 

3 BUS –103 Tanda-tanda Jahit dan Penyeterikaan 

Mata Diklat : D. Melaksanakan Pengepakan Pakaian Dalam Kemasan dan 
Siap Kirim 

No Kode Modul Judul Modul 
4 BUS –104 Teknik Pengemasan dan Pelabelan 

Mata Diklat : E. Melakukan Proses  Dan Pelaksanaan Penyeterikaan Dan 
Pressing 

No Kode Modul Judul Modul 

5 BUS -205 Teknik Setrika dan Pressing 

Mata Diklat : F. Melaksanakan Pekerjaan Pengikatan Dan Penomoran 
Potongan Busana 

No Kode Modul Judul Modul 
6 BUS -206 Teknik Pengikatan dan Penomoran Potongan Busana 

Mata Diklat : G. Melaksanakan Pekerjaan Marker 

No Kode Modul Judul Modul 
7 BUS –207A Teknik marker 

 BUS –207B Teknik merancang bahan 

 BUS –207C Petunjuk praktis pekerjaan marker 

Mata Diklat : H. Membuat Sampel Sesuai Desain 
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No Kode Modul Judul Modul 
8 BUS –208A Teknik pembuatan sampel (busana wanita) 

 BUS –208B Teknik pembuatan sampel (busana pria) 
 BUS –208C Teknik pembuatan sampel (busana  anak) 

Mata Diklat : I. Melaksanakan Pekerjaan Bagian Produksi 

No Kode Modul Judul Modul 

9 BUS –209A Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana anak) 

 BUS –209B Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana 
wanita) 

 BUS –209C Teknik Cutting, Sewing, dan Finishing (busana pria) 

Mata Diklat : J. Melakukan Pekerjaan Bordir 
No Kode Modul Judul Modul 

10 BUS –210A Teknik bordir  

 BUS –210B Teknik bordir lanjut pada busana 
 BUS –210C Variasi bordir 

Mata Diklat : K. Melakukan Pekerjaan Sablon/Printing 
No Kode Modul Judul Modul 

11 BUS –311A Dasar-dasar printing 
 BUS –311B Pengembangan printing design 

Mata Diklat : L. Membuat Pola Busana Sesuai Konstruksi Dan Model 

No Kode Modul Judul Modul 
12 BUS –312A Konstruksi pola busana pria  

 BUS –312B Konstruksi pola busana wanita 

 BUS –312C Konstruksi pola busana anak 
Mata Diklat : M. Membuat Pakaian Dengan Teknik Madya 

No Kode Modul Judul Modul 

13 BUS –313A Prinsip dasar pembuatan busana Madya 

 BUS –313B Garniture 
 BUS –313C Teknik penyelesaian busana madya 

Mata Diklat : N. Berkomunikasi Dan Melaksanakan Pelayanan Prima 
No Kode Modul Judul Modul 

14 BUS –414A Teknik komunikasi 

 BUS –414B Prinsip pelayanan prima 

Mata Diklat : O. Membuat Pakaian Dengan Teknik Tailoring 
No Kode Modul Judul Modul 
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15 BUS –415A Prinsip dasar pembuatan busana tailoring 
 BUS –415B Teknik penyelesaian busana tailoring 

Mata Diklat : P. Membuat Desain  Busana Dan Desain Hiasan 
No Kode Modul Judul Modul 

16 BUS –416A Menggambar proporsi tubuh manusia 

 BUS –416B Dasar-dasar desain hiasan busana 

 BUS –416C Dasar-dasar desain hiasan lenan rumah tangga 

Mata Diklat : Q. Membuat Hiasan Dan Penerapannya Pada Busana Dan 
Lenan Rumah Tangga 

 
No Kode Modul Judul Modul 

17 BUS –417A Pola hiasan lenan rumah tangga 

 BUS –417B Pola hiasan busana 
 BUS –417C Teknik menghias lenan rumah tangga 

 BUS –417D Teknik menghias busana 

Mata Diklat : R. Melakukan Draping Pakaian 

No Kode Modul Judul Modul 

18 BUS –418 Prinsip dan teknik draping busana 
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PRASYARAT 

 

              Untuk mempelajari modul ini anda diharuskan telah mempelajari Modul 

Piranti menjahit dan  Modul Kesehatan dan Keselamatan kerja  bidang Busana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ x 

DAFTAR ISI 

 

                    Halaman 
 

JUDUL ………………………………………… i 

KATA PENGANTAR ………………………………………… ii 

DESKRIPSI JUDUL ………………………………………… iii 

PETA KEDUDUKAN 

MODUL 

………………………………………… iv 

PRASYARAT ………………………………………… viii 

DAFTAR ISI ………………………………………… ix 

PERISTILAHAN ………………………………………… 1 

PETUNJUK PENGGUNAAN 

MODUL 

 

………………………………………… 

 

2 

TUJUAN ………………………………………… 3 

KEGIATAN BELAJAR I:  

PRINSIP DAN 

PERENCANAAN DASAR 

MENJAHIT 

 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

4 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 4 

b.  Lembar Kerja ………………………………………… 4 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 4 

KEGIATAN BELAJAR  II:  

TUSUK DASAR MENJAHIT 

 

………………………………………… 

 

6 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 6 

b.  Lembar Kerja ………………………………………… 4 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 11 

KEGIATAN BELAJAR  III:  

MACAM-MACAM 

KAMPUH 

 

 

………………………………………… 

 

 

12 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 12 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ xi 

b. Lembar Kerja ………………………………………… 12 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 18 

KEGIATAN BELAJAR  IV:  

MEMBUAT BELAHAN 

 

………………………………………… 

19 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 19 

b. Lembar Kerja ………………………………………… 19 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 25 

KEGIATAN BELAJAR  V:  

MENJAHIT LENGAN DAN 

MANSET 

 

 

………………………………………… 

27 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 27 

b. Lembar Kerja ………………………………………… 27 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 31 

KEGIATAN BELAJAR VI:  

MENJAHIT KERAH 

………………………………………… 33 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 33 

b.  Lembar Kerja ………………………………………… 33 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 39 

KEGIATAN BELAJAR  VII:  

MENJAHIT BAN 

PINGGANG 

 

 

………………………………………… 

41 

a. Lembar Informasi ………………………………………… 41 

b.  Lembar Kerja ………………………………………… 41 

c. Lembar Latihan ………………………………………… 43 

LEMBAR EVALUASI ………………………………………… 44 

a. Kognitif ………………………………………… 44 

b. Kinerja (Performance) ………………………………………… 44 

LEMBAR KUNCI 

JAWABAN 

 

………………………………………… 

45 

Lembar Kunci Jawaban 

Evaluasi 

 

………………………………………… 

55 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ xii 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………… 62 

 

 

 

 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ 1 

PERISTILAHAN/GLOSSARY 

 

Kampuh : Tambahan jahitan pada bagian-bagian busana, misalnya: bahu,  

sisi. 

Belahan : Guntingan pada pakaian untuk memudahkan pemakaian atau  

                              menanggalkan pakaian atau dapat juga sebagai hiasan. 

Manset : Pas pergelangan tangan yang dibuat pada ujung lengan panjang 

                              yang sudah dibuatkan belahan. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

Langkah langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelajari materi yang tercantum di dalam modul ini sampai anda benar-benar 

mengerti. 

2.  Jawablah lembar latihan dengan cara mengisi lembar latihan kemudian 

mencocokannya dengan  lembar kunci jawaban. 

3. Ukurlah kemampuan anda dengan cara mengerjakan lembar evaluasi, bila 

hasilnya masih banyak terdapat kesalahan, maka anda ulangi lagi 

mempelajari modul ini sampai anda  dapat mengerjakan lembar evaluasi 

dengan benar. 

4. Bila menemui kesulitan pada saat praktek, hubungi guru/ instruktur  yang 

mengajar mata diklat Melaksanakan Pekerjaan Bagian Produksi  

5. Total alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakan  modul ini adalah 

320 jam/semester dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kegiatan Belajar I  : 8 jam 

b. Kegiatan Belajar II : 18jam 

c. Kegiatan Belajar III: 48jam 

d. Kegiatan Belajar IV:70jam 

e. Kegiatan Belajar V : 70jam 

f. Kegiatan Belajar VI: 60jam 
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TUJUAN 

 

 

A. Tujuan Akhir 

      Setelah mengikuti mata diklat ini siswa dapat memiliki pengetahuan 

tentang prinsip dasar dan perencanaan dasar menjahit, serta terampil membuat 

tusuk dasar, membuat macam-macam kampuh, menjahit belahan, menjahit 

lengan dan manset, menjahit kerah dan menjahit ban pinggang.  

 

B. Tujuan Antara 

      Setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar I, anda diharapkan dapat memiliki 

pengetahuan tentang prinsip dasar dan perencanaan dasar menjahit. Sedangkan 

pada Kegiatan Belajar II anda diharapkan dapat membuat tusuk dasar menjahit 

yang dapat digunakan sebagai pengganti mesin jahit atau yang berfungsi 

sebagai hiasan. Kegiatan Belajar III anda diharapkan dapat membuat macam-

macam kampuh;a. kampuh terbuka; b. kampuh balik; c. kampuh kostum; d. 

kampuh perancis; e. kampuh pipih; f. kampuh sarung, kemudian Kegiatan 

Belajar IV anda diharapkan dapat menjahit belahan, a. belahan tutup tarik, b. 

belahan 1 jalur, dan c. belahan 2 jalur. Pada Kegiatan Belajar V anda 

diharapkan dapat menjahit lengan dan manset, kemudian pada Kegiatan 

Belajar VI anda diharapkan dapat menjahit kerah dan pada akhir Kegiatan 

Belajar VII anda diharapkan dapat menjahit ban pinggang pada rok wanita..  
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KEGIATAN BELAJAR I 

PRINSIP DAN PERENCANAAN DASAR MENJAHIT 

 

A. Lembar Informasi 

              Sebelum anda mempelajari materi praktek Teknik Dasar Menjahit 

Industri, sebaiknya harus mengetahui terlebih dahulu prinsip dan perencanaan 

dasar menjahit.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengadakan perencanaan 

dasar menjahit, yaitu: 

1. Mengenal macam-macam alat jahit pokok dan pembantu 

2. Menggunakan dan memelihara alat jahit dengan baik dan benar 

 

B. Lembar Kerja 

1. Prinsip dasar menjahit 

a. menguasai cara pengambilan ukuran badan. 

b. dapat membuat pola dasar. 

c. dapat menyimak model 

d. dapat mengubah pola sesuai model. 

f. merancang bahan dan harga 

g. menguasai teknik menggunting bahan, 

h. menjahit sesuai tertib kerja. 

 

2. Perencanaan dasar menjahit 

a. membuat pola ukuran sebenarnya. 

b. mengubah pola sesuai model. 

c. meletakkan pola diatas bahan. 

d. menggunting bahan. 

e. menyiapkan alat jahit pokok dan pembantu 

 

B. Lembar Latihan 

     Kerjakan tugas  ini pada tempat yang telah disediakan! 
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1. Sebutkan prinsip-prinsip dasar menjahit! 

 

 

 

2. Jelaskan bagaimana perencanaan dasar menjahit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelajarilah  kembali Kegiatan Belajar I ini sampai anda betul-betul faham, 
lakukan latihan tentang prinsip-prinsip dasar menjahit. Setelah anda merasa 
memiliki pemahaman yang maksimal. Lanjutkan pada Kegiatan Belajar 
berikutnya. Namun sebelumnya cocokkan jawaban anda dengan  lembar kunci 
jawaban 
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KEGIATAN BELAJAR II 

TUSUK DASAR MENJAHIT 

 

 

A. Lembar Informasi 

         Sebelum anda mulai belajar menjahit dengan menggunakan mesin jahit, 

maka  akan terlebih dahulu diperkenalkan dengan macam-macam tusuk dasar 

menjahit yang dikerjakan dengan tangan. Kegunaan tusuk jahit tangan ada 

bermacam-macam, diantaranya untuk menyelesaikan jahitan yang memang harus 

dikerjakan dengan tangan, misalnya merapikan tepi kain yang sukar dijahit 

dengan mesin jahit, untuk memberi tanda, untuk membuat hiasan dsb. 

         Ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan sebelum mulai menjahit; 

1. Jari telunjuk atau jari tengah sebaiknya memakai bidal 

2. Ujung lain dari benang harus diikat, agar benang tusukan tidak lolos. 

3. Selama membuat tusuk jahit, usahakan agar benang tidak kusut. 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

• jarum tangan    

• benang jahit     

• bidal                                                                      

 

2. Bahan 

Kain katun polos 

   

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 
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c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 

d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja  

f. Kembalikan semua alat setelah selesai 

g. Rapikan kembali ruangan 

    

4. Langkah Kerja 

1. Membuat tusuk Feston 

a. Dari pinggiran yang bertiras, tusukkanlah jarum sampai tembus 

dan keluar dari kain. 

b. Kemudian tusukkan yang kedua, sebelum jarum keluar, benang 

yang ada diujung jarum dilingkarkan lewat bawah jarum. 

c. Tariklah jarum bersama benangnya sampai kencang. 

d. Tusukan ketiga dikerjakan seperti tusukan kedua. Demikian 

seterusnya. 

e. Tusuk Feston bisa juga digunakan sebagai pengganti tusuk balut, 

terutama untuk kain yang tebal.  

 

Kegunaan tusuk Feston untuk menjahit: 

a. Tiras pinggir kerung lengan model kerut. 

b. Tiras pinggir kain yang memakai renda atau lajur kerut. 

c. Tiras pinggir kain yang sukar dijahit dengan mesin jahit. 

 

Gambar 2.1.Tusuk Feston 
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2. Membuat tusuk Tikam Jejak 

a. Pertama-tama tusukkan jarum dari atas kebawah. Kira-kira 2 

langkah jahitan mesin, terus tusukkan jarum dari bawah keatas, 

sampai jarum keluar keatas. Kira-kira 1 langkah jahitan mesin, 

mundur, tusukkanlah jarum dari atas ke bawah, hingga jarum 

keluar ke bawah. Kira-kira 2 langkah jahitan mesin, tusukkan 

jarum ke atas, jarum keluar ke atas dan tusukkan mundur ke lubang 

yang sudah ada benangnya, jarum keluar ke bawah. 

b. Teruskan menusuk, meniru tusuk yang kedua. Setelah itu buatlah 

tusukan meniru yang ketiga. 

c. Kerjakan terus sampai selesai, hasil dari atas akan nampak seperti 

jahitan mesin. 

 

Kegunaan tusuk Tikam Jejak: 

a. Menjahit dengan jarum tangan, meniru hasil jahitan mesin pada 

bagian baiknya. 

b. Pengganti jahitan mesin pada tempat yang tebal, yang tidak dapat 

ditembus dengan jarum mesin. 

 

Gambar 2.2.Tusuk Tikam Jejak 

 

3. Membuat Tusuk Tangkai 

a. Tulislah nama atau tanda di tempat yang diperlukan, dengan 

menggunakan pensil. Buatlah tusuk tangkai pada tulisan atau tanda 

itu. 
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b. Pertama, tusuklah dari bawah ke atas, jarum keluar ke atas bersama 

benangnya, sehingga yang tinggal hanya ujung benang yang diikat. 

c. Kedua, jarum ditusukkan lagi 0,5 cm mundur, mengait kain dengan 

5 atau 6 benang. Jarum ditarik keluar, menghasilkan 1 tusuk 

tangkai. 

d. Setelah itu jarum menusuk lagi mundur, sama seperti tusukan yang 

kedua sehingga menghasilkan 1 tusuk tangkai lagi. 

e. Demikian seterusnya hingga selesai 

                     

                  Kegunaan tusuk Tangkai: 

                  Untuk memberi nama atau tanda atau sebegai pengganti tusuk hias. 

 

 

Gambar 2.3.Tusuk Tangkai 

 

4. Membuat tusuk Rantai 

a. Pertama, tusukkan jarum dari bawah keatas sampai jarumnya 

keluar. 

b. Kedua, tusukkan kembali pada lubang tempat jarum keluar. Ujung 

jarum menusuk lurus kira-kira 7 mm tembus ke atas. 

c. Kemudian benang yang ada di ekor jarum dilingkarkan lewat 

bawah jarum, jarum ditarik kencang keluar, sehingga benang yang 

melingkar berada di lubang kedua. 

d. Jarum kembali menusuk lubang tempat jarum keluar, sama seperti 

mengerjakan tusukan yang kedua. 

e. Kerjakan terus sampai selesai. 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ 10 

 Kegunaan tusuk Rantai: Untuk membuat hiasan dan sebagainya. 

 

 

Gambar 2.4. Tusuk Rantai 

 

5. Membuat tusuk Piquer: 

a. Setelah kain rambut kuda (kain pengeras) diatur dan diletakkan 

tepat pada kelepak jas, maka tusukkanlah jarum dari atas kain 

rambut kuda. 

b. Jarum mengait kain bawah dengan 1 atau 2 benang. Jarum 

ditusukkan terus hingga keluar bersama dengan benangnya. 

c. Setelah tusukan pertama berhasil mengait kain bawah dengan 1 

atau 2 benang, maka tusukkan pula turun 8 mm dari tusukan 

pertama. 

d. Setiap tusukan harus mengait kain bawah dengan 1 atau 2 benang. 

e. Apabila tusukan-tusukan sudah sampai di batas bawah, teruslah 

menusuk ke sebelah kanan dengan jarak 8 mm. 

f. Jika deretan tusuk pertama dikerjakan dengan urutan maju-maju 

turun, maka deret tusuk kedua dikerjakan dengan urutan mundur-

mundur naik. Sedang posisi memegang kainnya tetap seperti 

semula, jangan diputar. 

g. Lakukan berganti-gantian hingga selesai. 

 

Kegunaan tusuk Piquer: 

Untuk melekatkan kain rambut kuda (kain pengeras) pada kerah 

kelepak, jas atau mantel. 
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Gambar 2.5. Tusuk Piquer 

 

C. Lembar Latihan 

Kerjakan tugas ini pada tempat yang telah disediakan! 

1. Sebutkan macam-macam tusuk dasar menjahit yang anda ketahui! 

 

 

 

 

2. Jelaskan masing-masing tusuk fungsi dan kegunaannya! 

 

 

 

 

     3. Buatlah contoh/ fragmen pembuatan tusuk-tusuk dasar menjahit: 

   Tusuk Feston 

a. Tusuk Tangkai 

b.  Tusuk Tikam Jejak 

c. Tusuk Rantai 

d.  Tusuk Piquer 

 

                 

 

 

Sebelum anda melanjutkan pada pembahasan berikutnya, fahamilah dulu 
Kegiatan Belajar  II ini secara seksama. Lakukan latihan sesering mungkin 
membuat fragmen-fragmen pembuatan tusuk dasar menjahit. Semakin sering 
anda melakukannya maka anda akan semakin terlatih dan semakin trampil. 
Cocokkan jawaban anda dengan lembar jawaban.  
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KEGIATAN BELAJAR III 

MACAM-MACAM KAMPUH 

 

 

A. Lembar Informasi 

              Kegiatan berikutnya setelah mempelajari macam-macam tusuk dasar 

menjahit, adalah menjahit kampuh dasar. Apa yang dimaksud dengan kampuh? 

Kampuh adalah jahitan untuk menghubungkan dua bagian dari suatu pakaian. 

Misalnya, menghubungkan badan depan dengan badan belakang, bahu depan dan 

belakang, rok bagian depan dan belakang dsb. Kedua bagian yang dihubungkan 

ini setelah dijelujur harus disetik dengan mesin jahit. 

Adapun macam-macam kampuh, adalah: 

1. Kampuh terbuka 

2. Kampuh balik 

3. Kampuh kostum 

4. Kampuh perancis 

5. Kampuh pipih 

6. Kampuh sarung 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

a. Mesin jahit                                                   

b.  Jarum tangan 

c.  Benang jahit                                                           

            d..   Bidal                                                                      

            e.     Gunting bahan                                                       

                

2. Bahan 

Kain katun polos, berkotak. 
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3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 

c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 

d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja 

f. Kembalikan semua alat setelah selesai 

g. Rapikan kembali ruangan 

    

4. Langkah Kerja 

1. Menjahit kampuh Terbuka 

a. Dua lembar bahan disatukan dan dijahit pada garis rader, misal 

pada sisi badan, bahu tepi lengan, rok dsb. 

b. Kampuh Terbuka dapat diselesaikan tepinya dengan: 

1) disetik mesin 

2) ditusuk balut 

3) diobras 

4) dirompok. 

 

 

Gambar 3.1. Kampuh Terbuka disetik mesin 
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Gambar 3.2. Kampuh Terbuka ditusuk balut 

 

 

Gambar 3.3. Kampuh Terbuka diobras 

 

 

Gambar 3.4. Kampuh Terbuka dirompok 

 

 

                  Kegunaan kampuh Terbuka: 

a. Untuk menjahit bagian sisi badan, sisi rok dan bahu 

b. Untuk menjahit bagian sisi badan jas dan mantel 

c. Untuk menjahit bagian sisi celana. 

d. Untuk menjahit bagian lengan bawah bagian ketiak 

e. Untuk menjahit bagian belakang celana. 

2. Menjahit Kampuh Balik 
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a. Jahit bahan, temukan bagian buruk dengan bagian buruk, lebar dari 

tepi bahan 0,5 cm 

b. Kemudian dibalik agar pinggir yang bertiras masuk ke dalam, dan 

ditindas mesin lebar 1 cm. 

 

Kegunaan kampuh Balik: 

a. Untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan yang tipis 

b. Untuk menjahit bahu kemeja 

c. Untuk menjahit celana tidur, pakaian anak, pakaian rumah dsb. 

 

 
Gambar 3.5. Kampuh Balik  

 

3. Menjahit kampuh Kostum 

a. Tambahan jahitan dijahit seperti kampuh terbuka dahulu. 

b. Kedua tepi kampuh sama-sama dilipat kedalam 0,5 cm 

c. Diselesaikan dengan tusuk balut. 

 

Kegunaan kampuh Kostum: 

a. Untuk menyelesaikan jahitan lengan 

b. Untuk menyelesaikan sambungan pinggang dsb. 
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Gambar 3.6. Kampuh Kostum 

             

4. Menjahit kampuh Perancis 

a. Satukan 2 tepi bahan yang tidak sama lebarnya,  

b. Lipat tambahan kampuh yang lebih lebar satukan dengan sisi 

lainnya, kemudian dijahit dengan lebar kampuh jadi sekitar 3/4 cm. 

 

                  Kegunaan kampuh Perancis :   Hanya untuk menjahit bahan yang tipis. 

 

 

Gambar 3.7. Kampuh Perancis 

 

5. Menjahit kampuh Pipih 

a. Lebar kampuh yang satu dengan lainnya berbeda, yaitu 0,5 cm dan 

1,5 cm. 

b. Jahit tepat pada garis radernya. 

c. Kampuh yang lebar dilipta kemudian disetik mesin jahit lagi. 

d. Pada bagian baik nampak 1 jahitan mesin, sedangkan pada bagian 

lain nampak 2 jahitan mesin. 
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Kegunaan kampuh Pipih: 

a. Penyelesaian lengan kemeja dan piyama 

b. Penyelesaian badan kemeja dan piyama 

c. Penyelesaian macam-macam celana 

d. Penyelesaian kain sarung , dan sebagainya 

 

Gambar 3.8. Kampuh Pipih 

 

6. Menjahit kampuh Sarung 

a. Tambahan kampuh 1,5 cm, tumpukan pada garis tambahan jahitan. 

b. Masing-masing kampuh dilipat 0,5 cm kemudian dijahit 1 dari 

bagian baik dan 1 lagi dari bagian buruk kain 

 

Kegunaan kampuh Sarung: 

a. Untuk menjahit kemeja, piyama dan celana 

b. Untuk menjahit kain sarung berkotak 

 

Gambar 3.9. Kampuh Sarung 

 

C. Lembar Latihan 

Kerjakan tugas ini pada tempat yang telah disediakan! 

1. Apakah yang dimaksud dengan kampuh? 
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2. Sebutkan macam-macam penyelesaian kampuh serta kegunaannya! 

   

 

  

  3. Buatlah contoh/fragmen dari macam-macam kampuh yang sudah anda       

      pelajari!   
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KEGIATAN BELAJAR  IV 

MEMBUAT BELAHAN 

 

A. Lembar Informasi 

              Setelah anda mempelajari macam-macam penyelesaian kampuh, 

sekarang kita pelajari cara membuat belahan. Apa yang dimaksud dengan 

belahan? Belahan adalah penutup atau guntingan pada pakaian yang dibuat untuk 

memudahkan mengenakan dan menanggalkan pakaian. Selain itu belahan dapat 

juga dipakai sebagai hiasan. 

              Belahan ada bermacam-macam, pemakaiannya tergantung pada macam 

pakaian; 

1. Belahan dengan tutup tarik 

2. Belahan dengan satu jalur 

3. Belahan dengan dua jalur. 

 

 

B. Lembar Kerja 

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

• mesin jahit    

• jarum pentul      

• benang jahit  

• bidal          

• gunting bahan      

• ritzsluiting   10 cm                                            

                                         

2. Bahan 

Kain katun polos 

 

 



__________________________________________________Teknik Jahit Bagian-bagian Busana 

Program Keahlian Tata Busana ____________________________________ 20 

   

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 

c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 

d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja 

f. Kembalikan semua alat setelah selesai 

g. Rapikan kembali ruangan 

    

4. Langkah Kerja 

a. Belahan dengan tutup tarik 

Belahan dengan tutup tarik (ritzsluiting) biasanya dipasang pada 

tempat yang berkampuh. Digunakan pada gaun, rok atau celana. 

      1)  Memasang tutup tarik diperlukan tempat belahan dan panjang 

belahan, satu buah tutup tarik sama panjangnya dengan panjang 

belahan. Panjang belahan pada pakaian 1 cm lebih panjang 

daripada tutup tariknya. 

2)   Cara memasang tutup tarik ada 2 macam; 

• Dengan setikan sama lebar pada bagian kiri dan kanan; 

• Setikan tidak sama lebarnya, atau hanya terlihat satu setikan. 

 

b.   Cara memasang tutup tarik dengan setikan sama lebar 

1) Tutuplah tutup tarik 

2) Letakkan bagian tutup tarik berhadapan dengan bagian buruk 

pakaian. 

3) Letakkan lipatan kampuh kiri dan kanan belahan tepat pada tentah 

gigi tutup tarik. 

4) Jelujurlah dengan jarak 1 cm sekeliling belahan. 
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5) Setiklah dengan sepatu khusus untuk pasang tutup tarik, mengikuti 

jelujur 

 

 

Gambar 4.1. Tutup tarik dengan setikan sama lebar 

 

c.  Cara memasang tutup tarik hanya terlihat satu setikan 

1) bukalah tutup tarik 

2) letakkan bagian baik tutup tarik berhadapan dengan bagian buruk 

dari pakaian. 

3) lipat dan gores kampuh sisi kiri ½ cm keluar dari garis rader. 

4) jelujurlah tepat ditepi gigi tutup tarik 

5) setik dengan sepatu khusus tutup tarik 

6) tutuplah tutup tarik 

7) pipihkan kampuh seluruhnya, dengan jalan menggores 

8) kampuh sisi kanan dari belahan diletakkan sedemikian rupa, 

sehingga letaknya tepat pada garis rader bagian kiri. 

9) setik mulai dari akhir belahan, garis melintang, terus ke bagian 

belahan kanan. 
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Gambar 4.2. Tutup tarik hanya terlihat 1 setikan 

 

1. Belahan dengan 1 jalur 

Belahan ini digunakan untuk belahan bebe anak, celana bermain dsb. 

Keperluan: 

a. Menentukan tempat belahan 

b. Menentukan panjang belahan 

c. Satu jalur, panjang 2 x belahan + kampuh, lebar 2 x lebar yang 

dikehendaki + 2 x ½ cm kampuh 

d. Belahan dapat terletak pada tempat yang tidak berkampuh (pada 

lipatan bahan) 

 

Cara menjahit: 

1. Sematkan jalur bagian baik berhadapan dengan bagian baik 

pakaian dengan jarum pentul kemudian dijelujur, lalu 

disetik dengan mesin jahit. 

2. Jalur dilipat dua seperti lipatan semula. 

3. Arahkan jalur ke bagian buruk dan sematkan satu sisinya 

yang tidak dijahit dengan tusuk kelim. Sematkan tusuk-

tusuk kelim pada setikan mesin (pada bagian buruk) 
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4. Menjahit jalur pada tempat yang berkampuh lebih mudah, 

untuk tempat yang tidak berkampuh terlebih dahulu dibuat 

jahitan hidung. 

 

 

Gambar 4.3. Belahan dengan satu jalur berkampuh dan tanpa kampuh 

 

      2.Belahan dengan 2 jalur sama 

Belahan ini terdiri dari dua yang sama besarnya, belahan ini 

banyak dipakai sebagai penutup pakaian di tengah muka dan ujung 

belahan ada yang dibuat lurus atau bentuk runcing. 

Cara membuat belahan pada tengah muka dengan ujung runcing: 

a.  Tentukan tempat belahan pada tengah muka, panjang belahan 20 

cm + 4 cm + 1 cm untuk kampuh, lebar belahan 3 cm (3 cm + 1 

cm x 2 ) 

b. Memberi tanda pada belahan yang akan dibuat dan memberi 

tanda pada belahan yang akan digunting.  

c. Guntinglah belahan tepat pada tengah muka, panjangnya sampai 

½ cm di bawah garis batas panjang belahan.  

d. Menggunting jalur/lapis yang akan digunakan untuk belahan. 

Panjang belahan 20 cm + 4 cm + 1 cm untuk kampuh  = 25 cm, 

lebar belahan 3 cm + 1 cm x 2 cm = 8 cm. Digunting 2 helai dan 

pada salah satu ujungnya ditipiskan. 
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e. Menjahit kedua jalur pada belahan. Kain lapis diletakkan dengan 

bagian baik pakaian. Jalur kiri disetik sampai sudut bagian 

runcing, jalur kanan sampai tiras lurus. 

f. Jalur dilipat ke bagian buruk kain, kemudian dikelim pada bagian 

buruk pada setikan pertama. Kelim dari bagian atas sampai pada 

garis batas panjang belahan. Bagian runcing sebagai hiasan, garis 

melintang sebagai penguat disetik dari bagian luar. Bagian 

runcing sebelah dalam dijahit dengan tusuk kelim pada setikan 

runcing bagian luar. 

 
Gambar 4.4. Memberi tanda pada belahan dan tanda yang akan digunting 

 

 

Gambar 4.5. Cara menipiskan  ujung belahan 
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Gambar 4.6. Cara  menjahit kedua jalur 

 

 

Gambar 4.7. Cara penyelesaian belahan pada bagian buruk pakaian 

 

 

 

C. Lembar Latihan 

  Kerjakan tugas modul ini pada tempat yang telah disediakan! 

 1.  Apakah yang dimaksud dengan belahan? 

 

 

1.  Jelaskan fungsi dan kegunaan belahan pada pakaian! 

 

 

2.   Sebutkan macam-macam teknik pembuatan belahan pada pakaian! 

 

 

 

3.  Buatlah fragmen pembuatan macam-macam belahan pada pakaian! 
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    Tugas observasi 

- Buat kelompok yang beranggotakan 3 orang. 

- Datanglah ke pertokoan, untuk melihat macam-macam model belahan pada 

pakaian  yang sedang digemari. 

- Perhatikan pula teknik penyelesaian tersebut! 

- Buatlah catatan hasil pengamatan dari semua yang anda lihat, kemudian       

buatlah analisanya. 

     - Presentasikan hasil pengamatan anda di kelas. 

     - Buatlah laporan akhirnya berdasarkan masukan dari guru dan teman-teman         

       anda.  

 

 

 

 

 

Sebelum melanjutkan pada Kegiatan Belajar V, berikutnya cocokkan jawaban 
anda dengan lembar kunci jawaban. Pelajarilah kembali pembahasan Kegiatan 
Belajar IV, Lakukan latihan sesering mungkin sampai anda betul-betul trampil. 
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KEGIATAN BELAJAR V 

MENJAHIT LENGAN DAN MANSET 

 

A. Lembar informasi 

         Sebelum memotong bagian lengan harus diperhatikan; ketepatan ukuran, 

karena akan mempengaruhi kenyamanan memakai suatu pakaian dan 

kesempurnaan suatu bentuk pakaian, selain itu perhatikan juga arah serat kain. 

Arah serat panjang kain sebaiknya sejajar dengan panjang lengan. 

  

B.   Lembar Kerja 

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

            a. Mesin jahit                                                            1 buah 

            b. Jarum pentul                                              

            c. Benang jahit                                                          1 buah 

            d..Bidal                                                                     1 buah 

            e. Gunting bahan                                                      1 buah 

            f.  Retsluiting       10 cm                                           2 buah 

 

2. Bahan 

Kain katun polos 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 

c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 

d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja 

f. Kembalikan semua alat setelah selesai 

g. Rapikan kembali ruangan 
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4. Langkah Kerja 

 Memasang dan menjahit lengan 

a. Cara memasang dan menjahit lengan pada badan: 

1) Lengan dipotong menurut pola, diberi tanda arah garis lurus 

menurut panjang kain dan garis mendatar pada lebar lengan, 

dengan tusuk jelujur. 

2) Kepala lengan harus lebih lebaar 1 a 2 cm daripada lubang kerung 

lengan. 

3) Sebelum lengan dipasang, disetik dahulu 2 x, 1 x tepat pada garis 

rader, atau ½ cm di atas garis rader dengan tusuk mesin yang 

dijarangkan. 

4) Kampuh bahu, kampuh sisi badan, dan kampuh lengan dijahit 

dengan kampuh buka. 

5) Lengan dimasukkan pada lubang kerung lengan, bagian baik 

dengan bagian baik. Garis tengah-tengah lengan (jelujuran tadi) 

disematkan maju kedepan  1 cm dari garis bahu. Sambungan 

lengan disematkan pada sambungan sisi, kemudian sisanya diatur 

sehingga rata dan baik. 

6) Kalau sudah rata lalu ijelujur dan dicoba (dipas), setelah baik 

letaknya, dijahit dengan mesin jahit dari dalam bagian kerung 

lengan. 

 

Gambar 5.1. Cara memasang dan menjahit lengan pada badan 
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b. Penyelesaian kampuh pada kerung lengan 

Ada 3 macam cara penyelesaian kampuh kerung lengan 

1. Kampuh badan dan lengan dijadikan satu, disetik dengan mesin 

jahit lebar 1 cm. Kemudian tiras digunting di luar garis setikan 

kedua ini dan diselesaikan dengan tusuk feston. Biasanya 

dikerjakan pada pakaian yang berkualitas. 

2. Buatlah lipat dalam baik kampuh dari lengan maupun badan ½ 

cm. Kedua kampuh ini dijadikan satu dengan tusuk kelim atau 

tusuk lilit untuk bahan yang tipis. 

3. Setelah lingkar lengan dijahit, kampuh diratakan, kedua 

kampuh ini kemudian diobras menjadi satu selebar 1 atau ½ 

cm. Penyelesaian ini biasanya untuk pakaian konfeksi.  

 

Gambar 5.2. Penyelesaian kampuh pada kerung lengan 

 

c. Membuat belahan manset pada kemeja lengan panjang 

Untuk pembuatan kemeja lengan panjang, belahan manset dibuat 

sebelum lengan dipasang pada badan. Belahan manset dapat dibuat 

dengan 1 jalur atau 2 jalur. 

Cara membuat belahan manset: 
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1) Jalur yang jatuh di dalam selesai 1 cm, maka jalur digunting 

selebar 2 x 1 cm + 2 x ½ cm = 3 cm, panjang 8 cm + ½ cm 

kampuh + 1 cm untuk penyelesaian ujung belahan. 

2) Jalur yang jatuh diluar selesai 2 cm, digunting selebar 2 x 2 cm 

+ 2 x ½ cm = 5 cm, panjang 8 cm+ 3 cm = untuk penyelesaian 

ujung belahan. Belahan menutup dari muka ke belakang 

3) Tempat belahan digunting dari bawah ke ujung belahan, 1 cm 

sebelum ujung belahan digunting kesudut. Jalur yang kecil 

disetik dari bagian baik,  jalur berhadapan dengan buruk lengan 

sepanjang belahan. Kemudian jalur dibalik kebagian baik. 

Pinggir jalur diberi lipat dalam lalu disetik kedua kalinya tepat 

pada setikan pertama. 

4) Jalur yang lebar disetik pada sisi yang lain, bagian baik jalur 

berhadapan dengan buruk lengan sepanjang belahan. Kemudian 

jalur dibalik kebagian baik. Sisi jalur diberi lipat dalam, lalu 

disetik kedua kalinya tepat pada jahitan pertama sepanjang 

belahan. Begitu pula disetik dari bagian baik menurut bentuk. 

Guntingan segitiga dan tiras ujung jalur kecil diselipkan antara 

jalur besar dan lengan, kemudian tepat pada ujung belahan 

disetik dua kali sebagai penguat ujung belahan, kemudian 

lengan baru dipasang pada badan. 

 
Gambar 5.3. Persiapan membuat belahan 
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Gambar 5.4. Urutan menjahit belahan manset 

                     

d. Memasang manset pada lengan: 

1) Siapkan 2 lembar manset dan 1 lembar kain keras. 

2) Sisi kemeja langsung ke lengan dijahit terlebih dahulu. 

3) Letakkan manset pada ujung lengan, bagian baik manet 

berhadapan dengan bagian buruk lengan, kemudian dijahit. 

4) Manset ditarik kebagian baik, lalu disetik kedua kalinya tepat 

pada jahitan pertama selebar sepatu mesin jahit yang lebar, 

keliling tepi manset. 

 

Gambar 5.5. Cara pemasangan manset 

 

C. Lembar Latihan 

    Kerjakan tugas ini pada tempat yang telah disediakan 

1.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit lengan! 
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2. Terangkan ada berapa macam cara penyelesaian kampuh kerung lengan! 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.  Bagaimanakah tertib kerja  pembuatan belahan manset! 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

4. Bagaimana pula tertib kerja  memasang manset! 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Buatlah fragmen pembuatan belahan manset ! 
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KEGIATAN BELAJAR VI 

MENJAHIT  KERAH 

 

A. Lembar Informasi 

            Garis leher pada pakaian, dapat diselesaikan dengan kumai serong, dengan 

lapisan menurut bentuk, atau dengan kerah. Yang terpenting dalam menyelesaikan 

bentuk leher  

ialah, sebelum diselesaikan sebaiknya sekeliling leher diberi jahitan penguat 

dengan setik mesin yang jarang, agar menjaga bentuk leher tidak berubah dan 

tetap pada bentuknya. Apabila ukuran bertambah besar, perbaiki sesuai dengan 

ukuran pola.  

  

B. Lembar Kerja  

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

• mesin jahit  

• jarum pentul        

• benang jahit       

• bidal       

• gunting bahan       

• rader                                                                     

 

2. Bahan 

Kain katun polos, bercorak, kain keras, dsb. 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 

c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 
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d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja 

f. Kembalikan semua alat setelah selesai 

g. Rapikan kembali ruangan 

 

4. Langkah Kerja 

a. Memasang dan menjahit kerah rebah dengan renda 

1) Kerah disiapkan, digunting menurut pola 2 lembar, diberi kampuh 

keliling 1 cm. 

2) Renda dikerut terlebih dahulu, dipasang pada sehelai kerah. Kerah 

yang sehelai lagi diletakkan tepat pada garis pola dengan 

meletakkan bagian baik dari dua helai kerah berhadapan. 

3) Dijahit sekeliling kerah, kampuh diratakan dan diberi guntingan 

dalam, terutama pada bagian yang membulat. 

4) Balik kerah, jelujur seluruh tepi kerah bagian bawah kerah agak 

dimasukkan 1 mm, kemudian diseterika. 

5) Siapkan kumai serong atau lapisan menurut bentuk. 

6) Kerah yang sudah siap, pasanglanglah TB kerah dengan TB 

pakaian dan TM kerah dengan TM pakaian. 

7) Letakkan lapisan menurut bentuk atau kumai serong diatas kerah 

dengan bagian baik berhadapan dengan bagian baik kerah. 

8) Jahit sekeliling leher, ratakan kampuhnya. 

9) Buat guntingan-guntingan, terutama bagian-bagian yang 

membulat. 

10) Kampuh dan kain serong diarahkan ke dalam dan disetik tetapi 

tidak mengenai bagian-bagian pakaian. 

11) Diselesaikan dengan tusuk kelim. 
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Gambar 6.1. Cara memasang dan menjahit kerah rebah dengan renda 

  

b. Memasang dan menjahit kerah setali/selendang 

Kerah ini agak sulit dibandingkan dengan kerah yang lain. Kerah 

digunting setali dengan badan, sehingga terdapat kesukaran pada 

waktu memasang kerah dengan leher belakang. 

Cara mengerjakan: 

1) Kerah disiapkan, digunting setali dengan badan, satu lembar 

sebagai lapisan yang akan terlihat keluar dan satu lembar bahan 

pelapis dalamnya dibuat dari viselin  (pelapis dari kertas). 

2) Pada TB badan diberi tanda. 

3) TB dari kerah selendang disambung, kampuh dibuka, digores agar 

letaknya baik. Pada sudut leher belakang dibuat guntingan 

menyudut. 

4) TB kerah disematkan tepat pada TB badan leher belakang, bagian 

baik berhadapan dengan baik. Dari TB menuju sudut guntingan 

garis leher sampai keujung bahu yang terendah. 

5) Sudut guntingan ini harus diletakkan tepat pada sudut bahu badan, 

dengan demikian maka garis bahu muka dan belakang letaknya 

bertepatan.  
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6) Kalau sudah baik letaknya, lalu dijelujur dan dijahit mulai dari 

tengah belakang menuju ke bahu yang terendah. 

7) Lapisan kerah disiapkan, bagian baik kerah ditempelkan pada 

bagian baik badan, lalu dijahit. 

8) Kampuh-kampuh diratakan, dibuat guntingan segitiga terutama 

pada bagian yang lengkung, supaya letak kerah baik dan rata. 

9) Lapisan dijahit pada garis leher dan sebagian garis bahu pada 

bagian dalam. 

 
Gambar 6.2. Cara memasang dan menjahit kerah setali 

 

c. Memasang dan menjahit kerah kemeja 

1) Menjahit kain keras pada kerah 

(1)  Dua lapis kain kerah dan kain keras disetik bersama tepat pada 

garis pola dari bagian buruk. Pada sudut kerah diselipkan 

benang sebagai penolong untuk membalikkan kerah supaya 

runcing. 

(2)  Kampuh pada kain keras dikecilkan sampai batas tepi setikan. 

Sudut pada kain keras ditipiskan, kampuh pada sudut kerah 

juga ditipiskan. 

(3)  Pada garis kerah yang cekung diberi guntingan dalam pada 

kampuh, kemudian dibalik ke arah bagian baik. 
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(4)  Kerah yang sudah dibalik, digores atau diseterika. Tepi kerah 

disetik selebar sepatu mesin yang lebar, dari bagian baik kerah. 

 

Gambar 6.3. Memasang kain keras pada kerah 

 

 

 

2) Memasang kain keras pada board (penegak) 

(1)  Letakkan kain keras board yang tidak berkampuh menghadap 

kebawah. Di atasnya letakkan penegak (bord) dengan bagian 

baik menghadap ke atas. Lipatlah kampuh bagian bawah 

penegak (board) ke bagian buruk tepat pada bagian pinggir 

kain keras lalu dijelujur. 

 

Gambar 6.4. Memasang kain keras pada board/penegak 

 

3) Memasang kerah pada penegak (board) 

(1)  Berilah tanda tengah pada kerah dan penegak/board. 

(2)  Jepitlah kerah diantara penegak, letakkan berturut-turut; 

penegak yang tidak diberi pengeras dengan bagian baik di atas, 
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letakkan kerah bagian baik di atas, kemudian penegak yang 

sudah dilapis dengan kain keras, bagian buruk diatas. 

(3)  Perhatikan tengah-tengah kerah dan penegak harus tepat, 

kemudian disetik dari tengah ke kiri dan ke kanan sampai ke 

batas ujung penegak/board. 

(4)  Pada ujung penegak setikan diulang supaya kuat. Kampuh 

pada penegak yang melengkung dikurangi kemudian dibalik ke 

bagian luar, digores atau diseterika.  

(5)  Jelujurlah setikan sambungan antara kerah dan penegak. 

 

Gambar 6.5. Memasang kerah pada penegak/board 

 

4) Memasang kerah kemeja pada garis leher 

(1)  Berilah tanda tengah pada penegak yang tidak dilapis dengan 

kain keras, begitu pula pada garis leher sebagai tanda tengah 

belakang. 

(2)  Hubungkan tanda tengah penegak dan garis leher dengan 

bagian baik berhadapan tepat pada garis pola. 

(3)  Sematkan dengan jarum pentul, lalu setiklah dari tengah ke 

kiri dan ke kanan sampai ke ujung garis leher. 

(4)  Berilah guntingan dalam pada kampuh, kemudian penegak 

yang sudah dilapis diarahkan ke bawah sehingga menutup 

jahitan pertama. 
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(5)  Setiklah di pinggir mengikuti bentuk penegak/board. 

 

Gambar 6.6. Memasang dan menjahit kerah kemeja pada garis leher 

 

 

C. Lembar Latihan  

 Kerjakan tugas modul ini pada tempat yang telah disediakan 

1.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit kerah rebah dengan renda! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit kerah setali! 

___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

3.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit kerah kemeja 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4.  Buatlah fragmen pembuatan dan pemasangan kerah: 

a. Kerah Rebah 

b. Kerah Setali 

c. Kerah Kemeja 
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5.  Tugas Observasi 

            a.  Mengamati macam-macam model kerah pada toko-toko pakaian. 

            b.  Mencari gambar-gambar model kerah pada majalah-majalah model 

atau  koran     

 c.  Menganalisa cara pecah model kerah-kerah tersebut! 

 d.  Buatlah laporan hasil pengamatannya!   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar anda memiliki keterampilan yang maksimal, seringlah anda berlatih 
membuat macam-macam model kerah pada pakaian. Carilah referensi lain, 
guna menunjang wawasan ,pengetahuan dan keterampilan anda tentang segala 
sesuatu yang tertera pada Kegiatan Belajar VI. 
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KEGIATAN BELAJAR VII 

MENJAHIT BAN PINGGANG 

 

A. Lembar Informasi 

              Ban pinggang pas, menjepit garis pinggang suatu pakaian, sehingga rapih 

dan enak dipakai. Cara menentukan panjang ban pinggang, yaitu panjang lingkar 

pinggang + 3 – 4 cm untuk tempat kancing kait dan ditambah 2 x 1,5 cm untuk 

kampuh tepi. Sedangkan lebar ban pinggang sesuai dengan model yang 

diinginkan, pada umumnya lebar ban pinggang antara 3 – 4 cm. 

 

B. Lembar kerja  

1. Alat 

Peralatan yang harus anda siapkan adalah sebagai berikut: 

• mesin jahit   

•  jarum pentul 

• benang jahit 

• bidal       

• gunting bahan 

                                                        

2. Bahan 

Kain katun polos, kain keras 

 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Pakailah celemek/pakaian kerja sebelum bekerja 

b. Siapkan alat dan bahan di meja kerja 

c. Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan meja dan tidak 

membungkuk 

d. Bekerjalah dibawah penerangan yang cukup baik 

e. Jagalah kebersihan ruang kerja 

f. Kembalikan semua peralatan ketempat semula dan rapikan kembali 

4. Langkah Kerja 
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a. Membuat ban pinggang 

1) Potong kain 2 x lebar ban pinggang + 2 x kampuh sisi bawah, 

panjang ban pinggang; lingkar pinggang + 3 cm + 2 x kampuh sisi. 

2) Potong kain keras sesuai panjang dan lebar ban pinggang. 

3) Jahit kain keras pada bagian dalam ban pinggang. 

4) Jahit kampuh sisi kiri dan kanan, dengan melipat bagian ban 

pinggang yang ada kain kerasnya. 

 

 

 

Gambar 7.1. Membuat ban pinggang 

 

b. Memasang dan menjahit ban pinggang 

1) Gabungkan kampuh ban pinggang dan kampuh lingkar pinggang, 

jelujur kemudian dijahit. 

2) Ban pinggang yang terletak di bagian dalam diselesaikan dengan 

menggunakan tusuk kelim, atau dapat juga sekelilingnya dijahit 

mesin. 

3) Penyelesaian akhir, memasang kancing kait pada bagian dalam ban 

pinggang. 
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Gambar 7.2. Cara memasang dan menjahit ban pinggang 

 

C. Lembar Latihan 

      Kerjakan tugas modul ini pada tempat yang telah disediakan 

1.  Buatlah tertib kerja cara membuat ban pinggang! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.  Buatlah tertib kerja cara memasang dan menjahit ban pinggang! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.  Buat fragmen cara memasang ban pinggang! 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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LEMBAR EVALUASI 

 

A. Evaluasi Kognitif 

1. Jelaskan bagaimana perencanaan dasar menjahit yang baik dan benar! 

2. Apa yang dimaksud dengan tusuk dasar menjahit? 

3. Terangkan macam-macam dan kegunaan tusuk dasar menjahit 

4. Apa yang dimaksud dengan kampuh? 

5. Sebutkan macam-macam kampuh serta fungsinya! 

6. Apa yang dimaksud dengan belahan? 

7. Jelaskan macam-macamnya  belahan! 

8. Bagaimana mempersiapkan membuat belahan manset? 

9. Apakah yang dimaksud dengan kerah? Sebutkan macam-macamnya! 

10.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit kerah rebah! 

11.  Buatlah tertib kerja memasang dan menjahit kerah kemeja! 

12.  Buatlah tertib kerja pemasangan ban pinggang pada rok wanita! 

 

B. Evaluasi Kinerja 

1. Buatlah macam-macam tusuk dasar menjahit pada bahan yang sudah 

disiapkan! 

2. Buatlah kampuh sarung pada bahan berkotak yang sudah disiapkan! 

3. Buatlah belahan tutup tarik dengan satu setikan pada bagian baik! 

4. Buatlah belahan manset pada bahan berkotak atau bergaris! 

5. Buatlah salah satu fragmen model kerah yang sudah anda pelajari! 

6. Praktekkan dengan skala 1: 2 cara memasang ban pinggang pada belahan rok 

bagian muka! 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

 

A.  Lembar Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar I 

1.   Prinsip dasar menjahit 

a. Menguasai cara pengambilan ukuran badan. 

b.  Dapat membuat pola dasar. 

c. Dapat menyimak model 

d.  Dapat mengubah pola sesuai model. 

e. Merancang bahan dan harga 

f. Menguasai teknik menggunting bahan, 

g.  Menjahit sesuai tertib kerja. 

2. Perencanaan Dasar menjahit 

a. Perencanaan dasar menjahit 

b.  Membuat pola ukuran sebenarnya. 

c. Mengubah pola sesuai model. 

d.  Meletakkan pola diatas bahan. 

e. Menggunting bahan. 

f. Menyiapkan alat jahit pokok dan pembantu 

               

B. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar II 

      1.  Macam-macam tusuk dasar menjahit 

a. Tusuk Feston 

b. Tusuk Tangkai 

c. Tusuk Tikam Jejak 

d. Tusuk Rantai 

e. Tusuk Piquer 

       

 2.  Fungsi dan kegunaan macam-macam tusuk dasar menjahit: 

       a.  Kegunaan tusuk Feston untuk menjahit: 

1) Tiras pinggir kerung lengan model kerut. 

2) Tiras pinggir kain yang memakai renda atau lajur kerut. 
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3) Tiras pinggir kain yang sukar dijahit dengan mesin jahit. 

 

b.  Kegunaan tusuk Tikam Jejak: 

1) Menjahit dengan jarum tangan, meniru hasil jahitan mesin pada 

bagian baiknya. 

2)  Pengganti jahitan mesin pada tempat yang tebal, yang tidak dapat 

ditembus dengan jarum mesin. 

           c.    Kegunaan tusuk Tangkai adalah  Untuk memberi nama atau tanda atau        

                  sebegai  pengganti tusuk hias. 

3.   Kegunaan tusuk Rantai adalah Untuk membuat hiasan dsb. 

4. Kegunaan tusuk Piquer adalah untuk melekatkan kain rambut kuda (kain 

pengeras)  pada kerah kelepak, jas atau mantel. 

  

C. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar III 

 

1. Yang dimaksud dengan kampuh adalah jahitan untuk menghubungkan dua 

bagian dari suatu pakaian. Misalnya; menghubungkan badan depan dan 

belakang, bahu depan dan belakang. 

2. Macam-macam penyelesaian kampuh dan kegunaannya: 

a. Kampuh Terbuka 

Dua lembar bahan disatukan dan dijahit pada garis rader, misal pada sisi     

badan, bahu tepi lengan, rok dsb. 

Kampuh Terbuka dapat diselesaikan tepinya dengan; disetik mesin, 

ditusuk balut, diobras dan dirompok. 

Kegunaan kampuh Terbuka: 

1) Untuk menjahit bagian sisi badan, sisi rok dan bahu 

2) Untuk menjahit bagian sisi badan jas dan mantel 

3) Untuk menjahit bagian sisi celana. 

4) Untuk menjahit bagian lengan bawah bagian ketiak 

5) Untuk menjahit bagian belakang celana. 

b. Kampuh Balik 
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             Kegunaan kampuh Balik: 

1)    Untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan yang tipis 

2) Untuk menjahit bahu kemeja 

3) Untuk menjahit celana tidur, pakaian anak, pakaian rumah dsb.  

 c. Kampuh Kostum 

             Kegunaan kampuh Kostum: 

1)    Untuk menyelesaikan jahitan lengan 

2)  Untuk menyelesaikan sambungan pinggang dsb. 

3)  Kampuh Perancis 

              Kegunaan kampuh Perancis: Hanya untuk menjahit bahan yang tipis. 

 

             d. Kampuh Pipih 

             Kegunaan kampuh Pipih: 

1) Penyelesaian lengan kemeja dan piyama 

2)  Penyelesaian badan kemeja dan piyama 

3)  Penyelesaian macam-macam celana 

4) Penyelesaian kain sarung dsb. 

 

f. Kampuh Sarung 

   Kegunaan kampuh Sarung: 

1) Untuk menjahit kemeja, piyama dan celana 

2) Untuk menjahit kain sarung berkotak 

 

D. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar IV 

1. Yang dimaksud dengan belahan adalah Guntingan atau bukaan pada 

pakaian 

2. Fungsi dan kegunaan belahan pada pakaian: 

a. Memudahkan mengenakan pakaian 

b. Memudahkan menanggalkan pakaian 

c. Sebagai hiasan 
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3. Teknik pembuatan  macam-macam belahan pada pakaian: 

      a.  Belahan dengan tutup tarik 

Belahan dengan tutup tarik (riztsluiting) biasanya dipasang pada 

tempat yang berkampuh. Digunakan pada gaun, rok atau celana. 

Memasang tutup tarik diperlukan tempat belahan dan panjang belahan, 

satu buah tutup tarik sama panjangnya dengan panjang belahan. 

Panjang belahan pada pakaian 1 cm lebih panjang daripada tutup 

tariknya. 

Cara memasang tutup tarik ada 2 macam;  

1) Dengan setikan sama lebar pada bagian kiri dan kanan;  

2) Setikan tidak sama lebarnya, atau hanya terlihat satu setikan. 

3) Belahan dengan 1 jalur 

                  Belahan ini digunakan untuk belahan bebe anak, celana bermain dan 

sebagainya 

 

      b.  Belahan dengan 2 jalur sama 

Belahan ini terdiri dari dua jyang sama besarnya, belahan ini banyak 

dipakai sebagai penutup pakaian di tengah muka dan ujung belahan 

ada yang dibuat lurus atau bentuk runcing. 

 

E. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar V 

1. Tertib kerja memasang dan menjahit lengan: 

 Cara memasang dan menjahit lengan pada badan: 

a. Lengan dipotong menurut pola, diberi tanda arah garis lurus 

menurut panjang kain dan garis mendatar pada lebar lengan, 

dengan tusuk jelujur. 

b. Kepala lengan harus lebih lebaar 1 a 2 cm daripada lubang kerung 

lengan. 

c. Sebelum lengan dipasang, disetik dahulu 2 x, 1 x tepat pada garis 

rader, atau ½ cm di atas garis rader dengan tusuk mesin yang 

dijarangkan. 
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d. Kampuh bahu, kampuh sisi badan, dan kampuh lengan dijahit 

dengan kampuh buka. 

e. Lengan dimasukkan pada lubang kerung lengan, bagian baik 

dengan bagian baik. Garis tengah-tengah lengan (jelujuran tadi) 

disematkan maju kedepan  1 cm dari garis bahu. Sambungan 

lengan disematkan pada sambungan sisi, kemudian sisanya diatur 

sehingga rata dan baik. 

f. Kalau sudah rata lalu ijelujur dan dicoba (dipas), setelah baik 

letaknya, dijahit dengan mesin jahit dari dalam bagian kerung 

lengan. 

          

2.   Macam-macam cara penyelesaian kampuh kerung lengan: 

Ada 3 macam cara penyelesaian kampuh kerung lengan 

a. Kampuh badan dan lengan dijadikan satu, disetik dengan mesin 

jahit lebar 1 cm. Kemudian tiras digunting di luar garis setikan 

kedua ini dan diselesaikan dengan tusuk feston. Biasanya 

dikerjakan pada pakaian yang berkualitas. 

b. Buatlah lipat dalam baik kampuh dari lengan maupun badan ½ 

cm. Kedua kampuh ini dijadikan satu dengan tusuk kelim atau 

tusuk lilit untuk bahan yang tipis. 

c. Setelah lingkar lengan dijahit, kampuh diratakan, kedua 

kampuh ini kemudian diobras menja di satu selebar 1 atau ½ 

cm. Penyelesaian ini biasanya untuk pakaian konfeksi.  

 

3.   Teknik pembuatan belahan manset: 

  Cara membuat belahan manset: 

Untuk pembuatan kemeja lengan panjang, belahan manset dibuat  

sebelum lengan dipasang pada badan. Belahan manset dapat dibuat 

dengan 1 jalur atau 2 jalur.  
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1) Jalur yang jatuh di dalam selesai 1 cm, maka jalur digunting 

selebar 2 x 1 cm + 2 x ½ cm = 3 cm, panjang 8 cm + ½ cm 

kampuh + 1 cm untuk penyelesaian ujung belahan. 

2)  Jalur yang jatuh diluar selesai 2 cm, digunting selebar 2 x 2 cm 

+ 2 x ½   cm = 5 cm, panjang 8 cm+ 3 cm = untuk penyelesaian 

ujung belahan.   

      Belahan menutup dari muka ke belakang 

3) Tempat belahan digunting dari bawah ke ujung belahan, 1 cm 

sebelum ujung belahan digunting kesudut. Jalur yang kecil 

disetik dari bagian baik,  jalur berhadapan dengan buruk lengan 

sepanjang belahan. Kemudian jalur dibalik kebagian baik. 

Pinggir jalur diberi lipat dalam lalu disetik kedua kalinya tepat 

pada setikan pertama. 

4) Jalur yang lebar disetik pada sisi yang lain, bagian baik jalur 

berhadapan dengan buruk lengan sepanjang belahan. Kemudian 

jalur dibalik kebagian baik. Sisi jalur diberi lipat dalam, lalu 

disetik kedua kalinya tepat pada jahitan pertama sepanjang 

belahan. Begitu pula disetik dari bagian baik menurut bentuk. 

Guntingan segitiga dan tiras ujung jalur kecil diselipkan antara 

jalur besar dan lengan, kemudian tepat pada ujung belahan 

disetik dua kali sebagai penguat ujung belahan, kemudian 

lengan baru dipasang pada badan. 

                            

                4. Teknik memasang manset pada lengan: 

1) Siapkan 2 lembar manset dan 1 lembar kain keras. 

2) Sisi kemeja langsung ke lengan dijahit terlebih dahulu. 

3) Letakkan manset pada ujung lengan, bagian baik manet 

berhadapan dengan bagian buruk lengan, kemudian dijahit. 

4) Manset ditarik kebagian baik, lalu disetik kedua kalinya tepat 

pada jahitan pertama selebar sepatu mesin jahit yang lebar, 

keliling tepi manset. 
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F. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar VI 

          1. Tertib kerja memasang dan menjahit kerah rebah dengan renda. 

a. Kerah disiapkan, digunting menurut pola 2 lembar, diberi 

kampuh keliling 1 cm. 

b. Renda dikerut terlebih dahulu, dipasang pada sehelai kerah. 

Kerah yang sehelai lagi diletakkan tepat pada garis pola dengan 

meletakkan bagian baik dari dua helai kerah berhadapan. 

c. Dijahit sekeliling kerah, kampuh diratakan dan diberi 

guntingan dalam, terutama pada bagian yang membulat. 

d. Balik kerah, jelujur seluruh tepi kerah bagian bawah kerah agak 

dimasukkan 1 mm, kemudian diseterika. 

e. Siapkan kumai serong atau lapisan menurut bentuk. 

f. Kerah yang sudah siap, pasanglanglah TB kerah dengan TB 

pakaian dan TM kerah dengan TM pakaian. 

g. Letakkan lapisan menurut bentuk atau kumai serong diatas 

kerah dengan bagian baik berhadapan dengan bagian baik 

kerah. 

h. Jahit sekeliling leher, ratakan kampuhnya. 

i. Buat guntingan-guntingan, terutama bagian-bagian yang 

membulat. 

j. Kampuh dan kain serong diarahkan ke dalam dan disetik tetapi 

tidak mengenai bagian-bagian pakaian. 

k. Diselesaikan dengan tusuk kelim. 

 

               2.  Tertib kerja memasang dan menjahit kerah setali 

Kerah ini agak sulit dibandingkan dengan kerah yang lain. Kerah 

digunting setali dengan badan, sehingga terdapat kesukaran pada 

waktu memasang kerah dengan leher belakang. 

   Cara mengerjakan: 
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      Kerah disiapkan, digunting setali dengan badan, satu lembar                           

sebagai lapisan yang akan terlihat keluar dan satu lembar bahan 

pelapis dalamnya  dibuat dari viselin  (pelapis dari kertas). 

 

a. Pada TB badan diberi tanda. 

b. TB dari kerah selendang disambung, kampuh dibuka, digores agar 

letaknya baik. Pada sudut leher belakang dibuat guntingan 

menyudut. 

c. TB kerah disematkan tepat pada TB badan leher belakang, bagian 

baik berhadapan dengan baik. Dari TB menuju sudut guntingan 

garis leher sampai keujung bahu yang terendah. 

d. Sudut guntingan ini harus diletakkan tepat pada sudut bahu badan, 

dengan demikian maka garis bahu muka dan belakang letaknya 

bertepatan.  

e. Kalau sudah baik letaknya, lalu dijelujur dan dijahit mulai dari 

tengah belakang menuju ke bahu yang terendah. 

f. Lapisan kerah disiapkan, bagian baik kerah ditempelkan pada 

bagian baik badan, lalu dijahit. 

g. Kampuh-kampuh diratakan, dibuat guntingan segitiga terutama 

pada bagian yang lengkung, supaya letak kerah baik dan rata. 

h. Lapisan dijahit pada garis leher dan sebagian garis bahu pada 

bagian dalam. 

 

3. Tertib kerja memasang dan menjahit kerah kemeja 

                 a.   Menjahit kain keras pada kerah 

1) Dua lapis kain kerah dan kain keras disetik bersama tepat 

pada garis pola dari bagian buruk. Pada sudut kerah 

diselipkan benang sebagai penolong untuk membalikkan 

kerah supaya runcing. 
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2) Kampuh pada kain keras dikecilkan sampai batas tepi 

setikan. Sudut pada kain keras ditipiskan, kampuh pada 

sudut kerah juga ditipiskan. 

3) Pada garis kerah yang cekung diberi guntingan dalam pada 

kampuh, kemudian dibalik ke arah bagian baik. 

4) Kerah yang sudah dibalik, digores atau diseterika. Tepi 

kerah disetik selebar sepatu mesin yang lebar, dari bagian 

baik kerah. 

 

 

b. Memasang kain keras pada board (penegak) 

1) Letakkan kain keras board yang tidak berkampuh menghadap   

     kebawah. 

2) Di atasnya letakkan penegak (bord) dengan bagian baik        

     menghadap ke   atas. 

      3) Lipatlah kampuh bagian bawah penegak (board) ke bagian        

          buruk tepat pada bagian pinggir kain keras lalu dijelujur. 

 

 

c. Memasang kerah pada penegak (board) 

1) Berilah tanda tengah pada kerah dan penegak/board. 

2) Jepitlah kerah diantara penegak, letakkan berturut-turut; penegak 

yang  tidak diberi pengeras dengan bagian baik di atas, 

letakkan kerah bagian baik di atas, kemudian penegak yang 

sudah dilapis dengan kain keras,  bagian buruk diatas. 

3) Perhatikan tengah-tengah kerah dan penegak harus tepat, 

kemudian disetik dari tengah ke kiri dan ke kanan sampai ke 

batas ujung   penegak/board. 

4)  Pada ujung penegak setikan diulang supaya kuat. Kampuh pada  

        penegak yang melengkung dikurangi kemudian dibalik ke 

bagian luar,  digores atau diseterika. 
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                         5) Jelujurlah setikan sambungan antara kerah dan 

penegak. 

 

d. Memasang kerah kemeja pada garis leher 

1) Berilah tanda tengah pada penegak yang tidak dilapis dengan 

kain keras, begitu pula pada garis leher sebagai tanda tengah 

belakang. 

2) Hubungkan tanda tengah penegak dan garis leher dengan bagian 

baik   berhadapan tepat pada garis pola.  

      3) Sematkan dengan jarum pentul, lalu setiklah dari tengah ke kiri 

dan ke kanan sampai ke ujung garis leher. 

      4) Berilah guntingan dalam pada kampuh, kemudian penegak yang 

sudah dilapis diarahkan ke bawah sehingga menutup jahitan pertama.  

5)  Setiklah di pinggir mengikuti bentuk penegak/board. 

 

 

G. Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar VII 

1.Tertib kerja cara membuat ban pinggang. 

a. Potong kain 2 x lebar ban pinggang + 2 x kampuh sisi bawah, panjang 

ban  pinggang; lingkar pinggang + 3 cm + 2 x kampuh sisi. 

b. Potong kain keras sesuai panjang dan lebar ban pinggang. 

c. Jahit kain keras pada bagian dalam ban pinggang. 

d. Jahit kampuh sisi kiri dan kanan, dengan melipat bagian ban pinggang 

yang ada  kain kerasnya. 

 

       2. Tertib kerja cara memasang dan menjahit ban pinggang. 

            a. Gabungkan kampuh ban pinggang dan kampuh lingkar pinggang, jelujur  

                kemudian dijahit. 

            b. Ban pinggang yang terletak di bagian dalam diselesaikan dengan         

                menggunakan  tusuk kelim, atau dapat juga sekelilingnya dijahit mesin. 

            c. Penyelesaian akhir, memasang kancing kait pada bagian dalam ban                      
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                pinggang. 

  

H. Kunci Jawaban Lembar Evaluasi  

1. Perencanaan dasar menjahit 

a. Membuat pola ukuran sebenarnya. 

b. Mengubah pola sesuai model. 

c. Meletakkan pola diatas bahan.  

d. Menggunting bahan. 

e. Menyiapkan alat jahit pokok dan pembantu 

               

        2.Yang dimaksud dengan tusuk dasar menjahit 

Yang dimaksud dengan tusuk dasar menjahit, adalah tusuk jahit yang 

dikerjakan dengan tangan. Kegunaan tusuk jahit tangan ada bermacam-

macam, diantaranya untuk menyelesaikan jahitan yang memang harus 

dikerjakan dengan tangan, misalnya merapikan tepi kain yang sukar 

dijahit dengan mesin jahit, untuk memberi tanda, untuk membuat hiasan 

dsb. 

 3. Macam-macam dan kegunaan tusuk dasar menjahit adalah : 

 a. Kegunaan tusuk Feston untuk menjahit: 

1) Tiras pinggir kerung lengan model kerut. 

2)  Tiras pinggir kain yang memakai renda atau lajur kerut. 

3)  Tiras pinggir kain yang sukar dijahit dengan mesin jahit. 

b.Kegunaan tusuk Tikam Jejak: 

1)  Menjahit dengan jarum tangan, meniru hasil jahitan mesin pada 

bagian baiknya. 

2) Pengganti jahitan mesin pada tempat yang tebal, yang tidak dapat 

ditembus dengan jarum mesin. 

           c. Kegunaan tusuk Tangkai adalah Untuk memberi nama atau tanda atau 

sebegai    pengganti tusuk hias. 

           d. Kegunaan tusuk Rantai adalah untuk membuat hiasan dsb. 
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  e. Kegunaan tusuk Piquer adalah untuk melekatkan kain rambut kuda (kain 

pengeras) pada kerah kelepak, jas atau  mantel. 

 

       4. Yang dimaksud dengan kampuh adalah :        

           Jahitan untuk menghubungkan dua bagian dari suatu pakaian. Misalnya;   

           menghubungkan badan depan dan belakang, bahu depan dan belakang. 

        5. Macam-macam kampuh serta fungsinya 

            a.Kampuh Terbuka 

1) Dua lembar bahan disatukan dan dijahit pada garis rader, misal pada 

sisi  badan, bahu tepi lengan, rok dsb. 

2) Kampuh Terbuka dapat diselesaikan tepinya dengan; disetik mesin 

ditusuk balut, diobras dan dirompok. 

 

            b.Kegunaan kampuh Terbuka: 

1) Untuk menjahit bagian sisi badan, sisi rok dan bahu 

2)  Untuk menjahit bagian sisi badan jas dan mantel 

3)  Untuk menjahit bagian sisi celana. 

4)  Untuk menjahit bagian lengan bawah bagian ketiak 

5)  Untuk menjahit bagian belakang celana. 

 

     c. Kampuh Balik 

Kegunaan kampuh Balik: 

1) Untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan yang tipis 

2) Untuk menjahit bahu kemeja 

3) Untuk menjahit celana tidur, pakaian anak, pakaian rumah dsb. 

 

           d. Kampuh Kostum 

           Kegunaan kampuh Kostum: 

1) Untuk menyelesaikan jahitan lengan 

2) Untuk menyelesaikan sambungan pinggang dsb. 
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    e. Kampuh Perancis 

    Kegunaan kampuh Perancis adalah  hanya untuk menjahit bahan yang         

    tipis. 

 

            f.  Kampuh Pipih 

           Kegunaan kampuh Pipih: 

1) Penyelesaian lengan kemeja dan piyama 

2)  Penyelesaian badan kemeja dan piyama 

3)  Penyelesaian macam-macam celana 

4)  Penyelesaian kain sarung dsb. 

 

g. Kampuh Sarung 

Kegunaan kampuh Sarung: 

1) Untuk menjahit kemeja, piyama dan celana 

2) Untuk menjahit kain sarung berkotak 

 

3. Yang dimaksud dengan belahan 

Penutup atau guntingan pada pakaian yang dibuat untuk memudahkan 

mengenakan dan menanggalkan pakaian. 

 

4. Macam-macamnya  belahan 

a. Belahan tutup tarik 

b. Belahan dengan satu jalur 

c. Belahan dengan dua jalur 

 

5. Persiapan membuat belahan manset 

a.  Membuat belahan manset pada kemeja lengan panjang 

       Untuk pembuatan kemeja lengan panjang, belahan manset dibuat sebelum 

lengan  dipasang pada badan. Belahan manset dapat dibuat dengan 1 jalur 

atau 2 jalur. 

      Cara membuat belahan manset: 
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1) Jalur yang jatuh di dalam selesai 1 cm, maka jalur digunting selebar 

2 x 1 cm + 2 x ½ cm = 3 cm, panjang 8 cm + ½ cm kampuh + 1 cm 

untuk penyelesaian ujung belahan. 

2) Jalur yang jatuh diluar selesai 2 cm, digunting selebar 2 x 2 cm + 2 x 

½ cm = 5 cm, panjang 8 cm+ 3 cm = untuk penyelesaian ujung 

belahan. Belahan menutup dari muka ke belakang 

3) Tempat belahan digunting dari bawah ke ujung belahan, 1 cm 

sebelum ujung belahan digunting kesudut. Jalur yang kecil disetik 

dari bagian baik,  jalur berhadapan dengan buruk lengan sepanjang 

belahan. Kemudian jalur dibalik kebagian baik. Pinggir jalur diberi 

lipat dalam lalu disetik kedua kalinya tepat pada setikan pertama. 

4) Jalur yang lebar disetik pada sisi yang lain, bagian baik jalur 

berhadapan dengan buruk lengan sepanjang belahan. Kemudian jalur 

dibalik kebagian baik. Sisi jalur diberi lipat dalam, lalu disetik kedua 

kalinya tepat pada jahitan pertama sepanjang belahan. Begitu pula 

disetik dari bagian baik menurut bentuk. Guntingan segitiga dan tiras 

ujung jalur kecil diselipkan antara jalur besar dan lengan, kemudian 

tepat pada ujung belahan disetik dua kali sebagai penguat ujung 

belahan, kemudian lengan baru dipasang pada badan. 

b. Memasang manset pada lengan: 

1) Siapkan 2 lembar manset dan 1 lembar kain keras. 

2) Sisi kemeja langsung ke lengan dijahit terlebih dahulu. 

3) Letakkan manset pada ujung lengan, bagian baik manet berhadapan 

dengan bagian buruk lengan, kemudian dijahit. 

4) Manset ditarik kebagian baik, lalu disetik kedua kalinya tepat pada 

jahitan pertama selebar sepatu mesin jahit yang lebar, keliling tepi 

manset. 

 

7.  Apakah yang dimaksud dengan kerah? Sebutkan macam-macamnya! 
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Kerah merupakan bagaian pakaian yang menonjol, karena bentuknya yang 

bervariasi juga letaknya di bagian atas yaitu pada lingkar leher, sehingga 

terlihat jelas dari berbagai arah. 

Macam-macam kerah: 

a. Kerah Berdiri (Stand Collar) 

b. Kerah kemeja 

c. Kerah Rebah 

d. Kerah Rever 

e. Kerah Setali/Selendang 

f. Kerah Kelepak, dsb 

 

   8.  Tertib kerja memasang dan menjahit kerah rebah dengan renda. 

a.  Kerah disiapkan, digunting menurut pola 2 lembar, diberi kampuh keliling 

1 cm. 

b.  Renda dikerut terlebih dahulu, dipasang pada sehelai kerah. Kerah yang 

sehelai lagi diletakkan tepat pada garis pola dengan meletakkan bagian 

baik dari dua helai kerah berhadapan.  

c. Dijahit sekeliling kerah, kampuh diratakan dan diberi guntingan dalam, 

terutama  pada bagian yang membulat. 

d. Balik kerah, jelujur seluruh tepi kerah bagian bawah kerah agak 

dimasukkan 1 mm, kemudian diseterika. 

e.  Siapkan kumai serong atau lapisan menurut bentuk. 

f.  Kerah yang sudah siap, pasanglanglah TB kerah dengan TB pakaian dan 

TM kerah dengan TM pakaian. 

g. Letakkan lapisan menurut bentuk atau kumai serong diatas kerah dengan 

bagian baik berhadapan dengan bagian baik kerah. 

h.  Jahit sekeliling leher, ratakan kampuhnya. 

i.  Buat guntingan-guntingan, terutama bagian-bagian yang membulat. 

j.  Kampuh dan kain serong diarahkan ke dalam dan disetik tetapi tidak 

mengenai bagian-bagian pakaian. 

k.  Diselesaikan dengan tusuk kelim. 
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9. Tertib kerja memasang dan menjahit kerah kemeja 

a. Menjahit kain keras pada kerah 

1) Dua lapis kain kerah dan kain keras disetik bersama tepat pada garis 

pola dari bagian buruk. Pada sudut kerah diselipkan benang sebagai 

penolong untuk membalikkan kerah supaya runcing. 

2) Kampuh pada kain keras dikecilkan sampai batas tepi setikan. Sudut 

pada kain keras ditipiskan, kampuh pada sudut kerah juga ditipiskan. 

3) Pada garis kerah yang cekung diberi guntingan dalam pada kampuh, 

kemudian dibalik ke arah bagian baik. 

4) Kerah yang sudah dibalik, digores atau diseterika. Tepi kerah disetik 

selebar sepatu mesin yang lebar, dari bagian baik kerah. 

5) Memasang kain keras pada board (penegak) 

6) Letakkan kain keras board yang tidak berkampuh menghadap 

kebawah. Di atasnya letakkan penegak (bord) dengan bagian baik 

menghadap ke atas. Lipatlah kampuh bagian bawah penegak (board) 

ke bagian buruk tepat pada bagian pinggir kain keras lalu dijelujur. 

         b. Memasang kerah pada penegak (board)  

1) Berilah tanda tengah pada kerah dan penegak/board. 

2) Jepitlah kerah diantara penegak, letakkan berturut-turut; penegak yang 

tidak diberi pengeras dengan bagian baik di atas, letakkan kerah bagian 

baik di atas, kemudian penegak yang sudah dilapis dengan kain keras, 

bagian buruk diatas. 

3) Perhatikan tengah-tengah kerah dan penegak harus tepat, kemudian 

disetik dari tengah ke kiri dan ke kanan sampai ke batas ujung 

penegak/board. 

4) Pada ujung penegak setikan diulang supaya kuat. Kampuh pada 

penegak yang melengkung dikurangi kemudian dibalik ke bagian luar, 

digores atau diseterika. 

5) Jelujurlah setikan sambungan antara kerah dan penegak. 

c. Memasang kerah kemeja pada garis leher 
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1) Berilah tanda tengah pada penegak yang tidak dilapis dengan kain 

keras, begitu pula pada garis leher sebagai tanda tengah belakang.  

2) Hubungkan tanda tengah penegak dan garis leher dengan bagian baik 

berhadapan tepat pada garis pola. 

3) Sematkan dengan jarum pentul, lalu setiklah dari tengah ke kiri dan 

ke kanan sampai ke ujung garis leher. 

4) Berilah guntingan dalam pada kampuh, kemudian penegak yang 

sudah dilapis diarahkan ke bawah sehingga menutup jahitan pertama.  

5) Setiklah di pinggir mengikuti bentuk penegak/board. 

 

10. Tertib kerja cara membuat ban pinggang. 

       a. Potong kain 2 x lebar ban pinggang + 2 x kampuh sisi bawah, panjang   ban   

           pinggang; lingkar pinggang + 3 cm + 2 x kampuh sisi. 

       b. Potong kain keras sesuai panjang dan lebar ban pinggang. 

           Jahit kain keras pada bagian dalam ban pinggang. 

c.  Jahit kampuh sisi kiri dan kanan, dengan melipat bagian ban pinggang yang                

      ada  kain kerasnya. 

11.  Tertib kerja cara memasang dan menjahit ban pinggang. 

       a. Gabungkan kampuh ban pinggang dan kampuh lingkar pinggang, jelujur 

kemudian   dijahit. 

       b. Ban pinggang yang terletak di bagian dalam diselesaikan dengan 

menggunakan tusuk kelim, atau dapat juga sekelilingnya dijahit mesin. 

       c. Penyelesaian akhir, memasang kancing kait pada bagian dalam ban 

pinggang. 
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