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SARI 
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Busana merupakan kebutuhan pokok selain pangan dan papan, fungsi dari 
berbusana adalah sebagai alat pelindung (rasa dingin, panas, gigitan binatang atau 
serangga), memenuhi syarat kesopanan dan sebagai alat perhiasan. Jas merupakan 
pakaian resmi untuk pria, biasanya dipakai dalam kesempatan resmi atau pesta 
perkawinan. Sistem menjahit jas menggunakan sistem semi tailoring dan tailoring 
, sistem pembuatan jas yang digunakan oleh beberapa tailor pada dasarnya sama 
namun ada perbedaan yang khusus tetapi hasilnya tetap sama.  Sistem Pembuatan 
Jas Pria pada Beberapa Tailor di Kota Semarang Tahun 2006, yaitu suatu 
penelitian tentang metode atau cara yang teratur untuk memudahkan proses 
pembuatan jas pria yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan 
hasil akhir yang dilakukan  tailor di kota Semarang tahun 2006.  Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuatan jas pria pada tailor di 
Kota Semarang tahun 2006. Manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Memberikan 
informasi kepada masyarakat dan khususnya pada tailor tentang pembuatan jas 
pria, 2) Memberi masukan pada tailor tentang pembuatan jas pria, 3) Menambah 
pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti untuk bekal berwirausaha 4) 
Memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa  pendidikan tata busana mengenai 
sistem pembuatan jas pria di Kota Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah tailor di kota Semarang yang terdiri 
atas 16 Kecamatan. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan yaitu Purposive 
sample dengan cara mengambil 30% dari populasi 100 tailor yaitu 30 tailor. 
Variabel penelitian yaitu sistem pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota 
Semarang, terdiri atas empat sub variable yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 
penyelesaian dan hasil akhir. Penelitian ini merupakan penelitian survai. Metode 
pengumpulan data yaitu observasi non sistematis untuk memperoleh gambaran 
tentang pembuatan jas pria, wawancara untuk mengungkap sistem pembuatan jas 
pria. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pembuatan Jas Pria pada 
Beberapa Tailor di Kota Semarang Tahun 2006 yang meliputi : Perencanaan 
antara lain pemilihan model ditentukan pelanggan 100%, jas yang sering dipesan 
single breasted 66,67%, jenis bahan yang dipakai wool 76,67%, bahan lining satin 
motif 100%, bahan interfacing tenunan rambut kuda 36,67%, pola yang dipakai 
sistem sendiri 100%. Pelaksanaan antara lain pembuatan pola langsung diatas 
bahan 100%, alat pres yang dipakai setrika uap 56,67%. Penyelesaian antara lain 
pembuatan lubang kancing dan pemasangan kancing menggunakan tangan 70%. 
Hasil akhir antara lain passen akhir dan pengemasan jas 100%. 



 
 
 

 
 

 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa sistem pembuatan jas pria di Kota 
Semarang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan hasil akhir. 
Sistem pembuatan jas yang dipakai menggunakan sistem sendiri, tailor pada 
umumnya memperoleh ketrampilan dari pendidikan non formal. Saran yang 
diajukan yaitu : 1) Tailor di Kota Semarang sebaiknya meningkatkan pemakaian 
alat pres yang semula menggunakan setrika uap menjadi mesin pres, 2) 
Pemakaian bahan interfacing selain  tenunan rambut kuda dapat  memakai bahan 
interfacing lain misalnya kufner, laken dan lainnya, 3) Masyarakat diharapkan 
melakukan penelitian tentang hubungan sistem pembuatan jas dengan omset atau 
hasil usaha pada beberapa tailor di Kota Semarang.  
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1  

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

 Busana merupakan kebutuhan pokok selain pangan dan papan.. 

Pemenuhan busana tidak harus mahal dan bagus tetapi dapat memenuhi syarat 

atau fungsi dari berbusana, diantaranya :  sebagai alat pelindung (rasa dingin, 

panas dan gigitan binatang atau serangga), sebagai alat perhiasan, memenuhi 

syarat kesopanan (Wasia Roesbani dan Roesmini Soeryaatmaja, 1991:3). 

Pakaian dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial maupun kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. 

Busana yang baik dan menarik tidak lepas dari faktor yang 

mempengaruhinya antara lain : bentuk tubuh, pemilihan mode, pemilihan 

bahan, usia pemakai, kesempatan (Wasia Roesbani dan Roesmini 

Soeryaatmaja, 1991:3). 

 Usaha jasa penjahitan yang ada sekarang ini banyak jenisnya antara 

lain : usaha butik, konveksi, modiste, tailor dan penjahitan perseorangan. 

Tailor adalah salah satu usaha dibidang busana yang mengerjakan 

busana pria, khususnya setelan jas (Sriwening dan Sicilia Sawitri, 1994:99)  

Sistem pembuatan jas adalah teknik pembuatan jas dengan cara khusus 

mulai dari pemilihan disain, bahan, pembuatan pola, menggunting, 

pengepasan dan penyelesaian. 
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Disain model yaitu disain yang dibuat  sesuai dengan bentuk tubuh, 

usia, waktu dan kesempatan pemakaian. Disain bisanya berupa sketsa 

(Winarno, 1996:3). Sketsa jas biasanya berupa model krah, saku, garis-garis 

hias dan sebagainya .  

       Macam-macam model jas antara lain: 

1.   Jas Single Breasted 

        Jas Single Breasted adalah model jas yang bagian depan kiri 

menutupi bagian depan kanan dengan satu baris kancing. 

2. Jas Double Breasted 

        Jas Double Breasted  adalah model jas yang bagian depan kiri 

menutupi bagian depan kanan dengan dua baris kancing.            

Hasil pembuatan jas supaya baik selain pola, teknik penyelsesaian juga 

ditentukan oleh pemilihan bahan. Pemilihan bahan yang tepat untuk jas atau 

busana  antara  lain :  

a. Tekstil yang jatuhnya tidak kaku atau melangsai tetapi mudah dibentuk. 

b. Tenunan padat (rapat) dalam arti tidak tembus pandang (transparan). 

c. Asal bahan dapat dari serat alam, sintetis atau campuran. 

Pembuatan  jas menggunakan beberapa macam pola antara lain : sistim 

Sukarno dan sistim M.H. Wancik. Kedua sistim pembuatan pola tersebut 

masing-masing mempunyai  kelebihan dan kekurangan, namun sistem ini 

tidak selalu digunakan oleh tailor, bahkan tailor cenderung membuat sistim 

sendiri. 
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Sistem menjahit busana  terdiri dari sistem perorangan, sistem 

menjahit cepat, sistem semi tailoring dan sistem tailoring. Pembuatan jas pada 

umumnya menggunakan sistem semi tailoring dan tailoring. Sistem tailoring 

yang digunakan oleh beberapa tailor pada dasarnya sama, namun ada 

perbedaan-perbedaan yang khusus tetapi hasilnya tetap bagus. Penggunaan 

interlining atau lapisan dalam ada yang menggunakan kain pasir, tenunan 

rambut kuda, bahkan ada yang menggunakan fliselin biasa. Cara memasang 

interlining ada yang menggunakan lapisan dengan perekat, ada juga yang 

menggunakan tusuk piquer (dengan tangan). 

Penggunaan lining  atau bahan furing akan berpengaruh pada bentuk 

sebuah pakaian khususnya jas. Macam-macam lining antara lain : satin, 

haputai, rayon tafeta, lining crepe, sutera yap, bomberg rayon tafeta  M. Jalins 

dan Ita A. Mamdy (tanpa tahun:71). Pada kenyataannya setiap tailor 

mempunyai sistem sendiri yang berbeda dengan tailor yang lain. 

 Uraian diatas dapat di jelaskan bahwa perlu  diadakan   suatu “Survai 

tentang Sistem Pembuatan Jas Pria Pada Beberapa Tailor di Kota Semarang 

tahun 2006. 

B. Permasalahan 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem 

pembuatan jas pria pada tailor di kota Semarang tahun 2006 ? 
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C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari  terjadinya 

perbedaan persepsi mengenai skripsi ini. Penegasan istilah ini berupa 

pembatasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Survai 

Survai adalah teknik riset yang bertugas untuk mengadakan 

pemeriksaan, menyelidiki, peninjauan (W.J.S Purwadarminto ,2002:874). 

2. Sistem Pembuatan Jas Pria 

Sistem adalah metode atau cara yang teratur dan kerja untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan (W.J.S Puwadarminta,2002:849). 

Pembuatan menurut W.J.S Purwadarminta (2002:129) adalah suatu 

proses, pembuatan, cara membuat. 

Jas pria merupakan pakaian resmi untuk pria, dianggap juga sebagai 

pakaian internasional, biasanya dipakai dalam kesempatan suatu resepsi, 

pesta atau perkawinan. 

Sistem pembuatan jas pria yaitu suatu metode atau cara yang teratur 

untuk memudahkan proses pembuatan jas pria yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan menjahit, penyelesaian dan hasil akhir. 

3. Tailor 

      Tailor adalah salah satu usaha dibidang busana yang mengerjakan 

busana pria, khususnya setelan jas (Sriwening dan Sicilia Sawitri, 

1994:99).          
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4.  Kota Semarang 

Kota Semarang adalah lokasi atau tempat penelitian diadakan yang 

mencakup 16 Kecamatan diantaranya adalah : Tugu,  Ngaliyan, Mijen, 

Gunung Pati, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Utara, 

Semarang Timur, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Candisari, 

Tembalang, Banyumanik, Gayamsari, Pedurungan dan Genuk. 

5. Tahun 2006 

Tahun 2006 adalah tahun pelaksanaan penelitian. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari  penegasan istilah tersebut di 

atas : “ Survai Tentang Sistem Pembuatan Jas Pria Pada Beberapa Tailor 

di Kota Semarang “  adalah suatu penelitian tentang metode atau cara yang 

teratur untuk memudahkan proses pembuatan jas pria yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan penjahitan, penyelesaian dan hasil akhir pada 

tailor di kota Semarang. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem 

pembuatan jas pria yang dimiliki oleh tailor yang ada di kota Semarang, yang 

meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan hasil akhir.. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan khususnya pada tailor 

mengenai sistem pembuatan busana (khususnya jas pria) 
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2.  Memberi masukan kepada tailor di kota Semarang tentang sistem 

pembuatan jas pria. 

3. Menambah pengalaman  yang bermanfaat bagi peneliti untuk bekal 

berwirausaha dalam bidang usaha. 

       4.  Memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa pendidikan tata busana 

mengenai  sistim pembuatan jas pria yang ada pada tailor di kota 

Semarang. 

F. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistimatika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu : Awal skripsi, Isi skripsi, Akhir skripsi. 

1.  Bagian  Awal Skripsi  terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan, 

abstraksi,  halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran. 

2.  Bagian Isi Skripsi  terdiri dari :  lima bab yaitu pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

 Bab I Pendahuluan , bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah,tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistimatika skripsi. 

 Bab II Landasan Teori,  bab ini berisi teori-teori yang menjadi 

landasan peneliti dalam penelitian yang mencakup tentang pengertian jas 

pria, macam-macam jas pria, sistim pembuatan jas pria. 

 Bab III  Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang prosedur 

penentuan populasi, pengambilan sample penelitian, variabel penelitian, 
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metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba dan metode 

analisis data. 

 Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi semua 

hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian yang meliputi validitas 

item dan deskripsi data. 

 Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran  yang diuraikan 

berdasarkan  hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir  skripsi  terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. Daftar pustaka berisi daftar buku-buku acuan yang digunakan 

sebagai dasar penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran yang berisi 

pengolahan data, tabel, lembar instrumen, serta surat-surat ijin penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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LANDASAN TEORI 

 
 
 

A.  Sistim Pembuatan Jas Pria 

1.  Pengertian 

Sistem pembuatan menurut W.J.S Purwadarminta (2002:849),   adalah 

metode atau cara yang teratur dan kerja untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Pembuatan adalah suatu 

proses pembuatan, cara membuat (W.J.S Purwadarminta, 2002:129).  Jas pria 

merupakan pakaian resmi untuk pria, dianggap juga sebagai pakaian 

internasional, biasanya dipakai dalam kesempatan suatu resepsi atau pesta 

perkawinan (Wasia Rusbani, 1991:169). Sistem pembuatan  jas   adalah suatu 

metode atau cara yang teratur untuk memudahkan proses pembuatan jas pria. 

2. Macam-macam Sistem Menjahit Jas Pria 

Usaha meningkatkan produktivitas kerja pada usaha penjahitan 

tidak hanya bersumber pada tenaga kerja , modal, peralatan yang 

dibutuhkan, tetapi juga cara kerja atau sistem kerja yang dipakai. Macam-

macam sistem menjahit jas pria antara lain :  sistem tailoring, dan sistem 

semi tailoring. 

 

 

a)  Sistem Semi Tailoring 
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Sistem semi tailoring adalah teknik menjahit jas pria dimana 

pada bagian tengah muka menggunakan furing penuh, pada bagian 

tengah belakang menggunakan furing setengah sampai batas di bawah 

kerung lengan ± 3 cm dan pada bagian lengan tidak memakai furing.  

b)  Sistem Tailoring 

Sistem tailoring adalah teknik menjahit jas pria dimana  pada bagian 

tengah muka, tengah belakang dan lengan menggunakan furing penuh. 

Busana tailoring dapat membentuk tubuh si pemakai menjadi 

lebih baik karena dapat menutupi bagian-bagian yang kurang 

sempurna. Sebagai contoh seseorang yang memiliki bentuk tubuh 

kurus akan terlihat gemuk jika ia memakai busana tailoring. 

Kegunaan  busana tailoring yang dikenakan baik yang berupa 
stelan (suit), mantel (coat) dan jacket antara lain : 
1. Sebagai busana resmi maupun setengah resmi. 
2. Melindungi badan dari udara dingin, terutama bagi negara yang 

mempunyai empat musim. 
3. Sebagai busana bepergian, misalnya ke bioskop, berbelanja. 

Kegunaan busan tailoring disini sebagai pelengkap, contohnya 
mantel dan toper. 

4. Menutupi bagian-bagian tubuh yang kurang sempurna, misalnya 
badan yang terlalu kurus dapat menggunakan jas atau jaket.  
( Tim Instalasi Tata Busana P3GK, 1999:2) 
 

B.  Jas Pria 

1.   Pengertian Jas 

Jas pria adalah busana luar yang menutupi badan (body) dari pundak 

(bahu) sampai ke bawah, di atas garis pinggang, garis pinggang,   di bawah 

garis pinggang, garis panggul atau di bawah garis panggul (Tim Instalasi 

Tata Busana P3GK, 2002:2). 
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Wasia Rusbani (1991:169) jas pria merupakan pakaian resmi untuk 

pria, setelan yang dikenakan dengan sempurna terdiri atas kemeja lengan 

panjang dengan krah boord, rompi yang dikenakan sesudah memakai 

kemeja, jas dan pantalon dari bahan yang sama dan dilengkapi dengan dasi 

yang sesuai. 

 Jas pria adalah busana luar yang menutupi badan dipakai pada 

kesempatan resmi pemakaiannya di atas kemeja dengan krah boord, vest 

dan dasi. 

2.   Fungsi Jas 

a. Sebagai busana tradisional,yang dipakai untuk kesempatan-kesempata 
tertentu seperti acara adat, pernikahan,atau acara resmi lainnya. 

b.  Sebagai custom, busana yang menjadi ciri dari si pemakai seperti 
pakaian seragam (uniform). 

c.   Sebagai mode, agar kelihatan lebih profesional, keren dan rapi. 
d.   Sebagai penghangat. (Tim Instalasi Tata Busana P3GK, 1999:2) 
 

3.   Macam-macam Jas 

Jas mempunyai disain dan variasi yang  bermacam-macam antara 

lain : 

a.  Double Breasted 

Double Breasted adalah model jas yang bagian depan kiri  

menutupi  di atas bagian depan kanan dengan dua baris (Tim Instalasi 

Tata Busana P3GK, 2000:3) 
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Gambar 1 : Jas Double Breasted 

( Soekarno, 1999:98) 

b.  Single Breasted 

Single Breasted adalah model jas yang bagian depan kiri 

menutupi bagian depan kanan dengan satu baris kancing. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Jas Single Breasted 

 (Soekarno, 1999:81) 

 

c.  Safari Jacket 
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Safari Jacket, adalah model jas yang terdapat empat saku 

tertutup. Biasanya terletak pada dada kiri, dada kanan, di bawah garis 

pinggang kiri, kanan dan bagian garis bahu terdapat ipolet serta 

memakai ban pinggang (model ketat) biasanya dipakai sebagai busana 

untuk berburu, terbuat dari bahan kanvas (Tim Instalasi Tata Busana 

P3GK, 2000:3) 

                       

  

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Safari Jacket 

(Soekarno, 1999:56) 

 

d. Jump Suit 

             Jump Suit adalah setelan yang terdiri dari celana panjang dan jas, 

terbuat dari bahan yang sama, yang dapat dilengkapi dengan kemeja (Tim 

Instalasi P3GK, 2000:3). 
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                                        Gambar 4 : Jump Suit 

(Soekarno, 1999:112) 

4.   Bagian-Bagian Jas Pria 

Bagian-bagian yang ada pada jas pria antara lain : 

a.   Kerah 

Pada umumnya kerah yang dipakai untuk jas pria adalah :  Kerah 

jas (notchlapet, peak clapet) 

                                                                                      

 

 

 

      (Not chlapel)                                            (Peak lapel)                                               

Gambar 1 : Macam-macam kerah jas 

(Soekarno, 1999: 98) 
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b.   Saku 

Jenis saku yang dipakai antara lain : 

1) Saku Vest, adalah saku dalam (bobok) yang bagian lubangnya 

terdapat klep dan diarahkan ke atas dan dijahit pada sebelah kiri 

dan kanan klep. 

2) Saku Passpoille, adalah saku dalam (bobok) yang pada bagian 

lubangnya diselesaikan dengan kumai bahan serong atau bahan 

melebar. 

3) Saku Klep adalah saku dalam (bobok) yang pada bagian lubangnya 

terdapat klep yang diarahkan ke bawah. 

4) Saku Tempel adalah saku yang dipasang dibagian luar pakaian 

(Tim Instalasi Tata Busana P3GK, 2000:10) .  

c.   Lengan 

Lengan yang lazim digunakan adalah lengan dengan model dua 

bagian (lengan jas) memakai kancing satu sampai tiga baris yang 

diletakkan di ujung lengan bawah persis pada jahitan sambungan 

lengan. 

5.  Pemilihan Bahan Jas 

Memilih dan menentukan bahan untuk suatu busana adalah langkah 

lanjut setelah penentuan disain busana. 

Kriteria bahan untuk jas : 

1) Tekstil yang jatuhnya tidak terlalu kaku atau tidak melangsai tetapi 

mudah dibentuk 
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2)  Tekstil padat (rapat) dalam arti tidak tembus pandang. 

3) Asal bahan dapat dari serat alam, sintetis atau campuran. 

Contoh : wol cashmere, wol gabardine, tusor, palmbach, wol Dacron 

(Tim Instalasi Tata Busana P3GK, 2000:4) 

6.   Pemilihan Warna dan Motif 

Warna merupakan faktor yang sangat utama pada busana. Warna 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pakaian dan si pemakainya. 

Pemilihan warna untuk jas pria biasanya dipilih warna-warna yang netral, 

contohnya : warna hitam, warna coklat, warna biru tua, warna abu-abu dan 

putih. 

Keindahan busana ditentukan pula oleh corak bahan atau gambar-

gambar yang terdapat pada bahan. 

Motif yang dipakai untuk jas antara lain : 

a. Tanpa motif (polos) 

b. Kotak-kotak besar 

c.  Kotak-kotak kecil 

d.  Bergaris. 

e.  Bintik-bintik 

C.  Pembuatan Jas Pria. 

Pembuatan jas pria adalah metode atau cara yang teratur untuk 

memudahkan proses pembuatan jas pria yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penyelesaian dan hasil akhir. 

Pembuatan jas pria meliputi : 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

16

 

1.  Perencanaan 

  a. Memilih Model 

Memilih model yaitu pemilihan model tentang  bagian-bagian 

busana yang diinginkan oleh pemesan, misalnya bentuk krah, saku, garis 

hias, lengan serta cara menjahitnya. 

Pelanggan biasanya membawa sendiri model yang dikehendaki, 

bisa berupa buku model, majalah, sketsa maupun pakaian yang pernah 

dilihat dari TV atau orang yang pernah ditemui. Namun tailor tetap 

menyediakan buku model untuk pelanggan yang belum memiliki 

model jasnya. 

b.  Memilih Bahan 

Pemilihan Bahan dalam Pembuatan jas pria meliputi bahan 

utama, bahan pelengkap, bahan pembantu.. Memilih bahan harus 

mempertimbangkan beberapa hal yang saling berkaitan, misalnya 

kesempatan memakainya, keadaan si pemakai dan lain-lain. 

Pemilihan bahan untuk jas dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu : 

1)  Memilih bahan utama atau bagian luar 
 
Faktor-faktor pemilihan bahan utama antara lain: 
a) Tekstil sesuai si pemakai antara lain warna, corak dan tekstur, 

bentuk tubuh dan warna kulit. Contoh : untuk warna kulit yang 
gelap sebaiknya memilih warna coklat, abu-abu. Untuk warna 
kulit yang terang sebaiknya memilih warna hitam, merah. 

b) Tekstil sesuai disain yang dipilih 
c) Tekstil sesuai dengan kesempatan, yaitu dipakainya pada waktu 

siang, malam, pakaian kerja , pakaian pesta. 
d) Tekstil yang sesuai dengan sistim penanganannya, maksudnya 

teknik jahit yang digunakan misalnya busana sistim tailoring 
seluruhnya tidak menggunakan obras.Jadi dipilih kain yang 
tidak bertiras. 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

17

 

e) Tekstil yang tidak mudah luntur dan awet. Contoh : Bellini 
      (Tim Instalasi Tata Busana, 1999:2) 
 

2)  Memilih Bahan Pembantu atau Pelapis 

   Bahan pembantu yang dimaksud adalah bahan-bahan yang 

digunakan untuk menyempurnakan penampilan suatu busana, 

seperti bahan pelapis, bahan pelengkap dan bahan pengisi 

(pembentuk) (Tim Instalasi Tata Busana P3GK, 2000:10). 

Fungsi bahan pelapis  antara lain :, untuk memberi rasa 

hangat, untuk menutup kampuh-kampuh penyelesaian., 

memperbaiki bentuk (jatuhnya) busana dan bagian-bagian busana, 

agar tidak tembus pandang, untuk menguatkan bahan utama. 

3) Bahan Pelengkap 

Bahan pelengkap adalah  bahan-bahan yang digunakan 

untuk melengkapi atau menyempurnakan suatu busana. Contoh : 

kancing 

  Bahan-bahan pembantu dalam pembuatan jas pria  anatara 

lain  

a)   Lining 

Lining adalah kain pelapis yang berfungsi sebagai pelapis 

busana dan penutup jahitan, sehingga busana tampak rapi baik 

dari bagian luar maupun dari bagian dalam. Contoh : Satin 

motif atau satin tebal (Sicilia Sawitri dkk, 1997:20). 
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Gambar 1 : Pola lining jas pria bagian badan muka dan belakang 

                 (MH. Wancik, 1995:68) 
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Gambar 2 : Pola lining lengan jas pria bagian luar dan dalam 

(MH. Wancik, 1995:68) 

b)   Interlining 

Interlining adalah pakaian yang menempel pada pakaian 

yang dilapis, dipasang jika diperlukan terutama pada musim 

dingin, di negara-negara Eropa. Bahan interlining yaitu bahan-

bahan yang berbulu karena perlu mendapatkan ekstra panas, 

misalnya furs dari berbagai jenis binatang (Sicilia Sawitri, 

1997:21) 

 

c)   Facing. 

Facing adalah lapisan yang tampak dari luar, misalnya 

lapisan lapel, kerah, lapisan belahan pada tengah muka. 
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Gambar 4 : Pola facing jas pria 

                    (Soekarno, 1999:86) 
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d)   Interfacing. 

Interfacing adalah bahan yang dipergunakan untuk 

memberikan bentuk pada busana agar busana tampak rapi. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk interfacing adalah : 

(1) Non Woven tekstil  (bahan tekstil yang tidak ditenun) 

 Contoh : Flisofix, fliselin. 

(2) Woven Interfacing (Interfacing yang ditenun) 

            Contoh : Tenunan rambut kuda, trubines (Sicilia Sawitri, 

1997:21). 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Pola interfacing jas pria bagian muka dan belakang 

                  (MH. Wancik, 1995:73) 
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e)  Padding. 

Padding adalah bantalan bahu yang berfungsi untuk 

menaikkan bahu agar baik bentuknya. 

Bahan untuk padding adalah: 

(1) Serabut wool, terbuat dari wool bekas atau guntingan-

guntingan wool yang sudah diuraikan kembali. 

(2) Serabut kapas 

(3) Wool    

                        (Sicilia Sawitri, 1997:20) 

c.  Mengambil Ukuran 

Bila akan membuat busana (jas) tailor terlebih dahulu mengambil ukuran si 

pemakai, karena ukuran ini akan menentukan pas atau tidaknya busana 

yang akan dibuat. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil ukuran  : 

1)  Memahami disain yang akan dibuat agar tidak salah saat membuat 

busananya.  

2) Menyiapkan peralatan mengukur, untuk memperlancar saat  
mengukur badan diantaranya : 

a)  Catatan atau daftar ukur 

   b)  Pita ukuran 

c)  Veterban 

d) Alat tulis 

e)  Penggaris 
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3)  Mengikat lingkar badan, pinggang dan panggul dengan veterban agar  

ukurannya pas. 

4)  Mengukur dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah, dan dari 

bagian muka ke belakang sehingga tidak ada yang terlupakan 

(Zardawatni, 1996:22). 

5) Orang yang diukur supaya berdiri wajar, jangan menunduk atau 

terlalu menegakkan badan, jangan membesarkan atau melebarkan 

dada atau membungkuk (M.H. Wancik, 1993:1). 

6) Pergunakan alas kaki (sepatu / sandal) pada waktu   mengukurpanjang 

celana. 

                       Cara mengambil ukuran untuk jas : 

a) Mengukur panjang jas : a - b    
Diukur dari punggung depan sampai ruas 
ibu jari. 

b) Mengukur lebar punggung  : c - d     
 Diukur dari ujung bahu sebelah kiri 
sampai ujung bahu sebelah kanan . 

c) Mengukur lingkar badan : e-f-e 
Diukur bagian badan yang terbesar 
diambil keliling badannya dalam 
keadaan bernafas                                            

d) Mengukur lingkar leher : lingkar G 
      Diukur keliling leher bagian lekuk 

bawah. 
e) Mengukur panjang lengan : d – h 

Diukur dari ujung bahu sebelah kanan 
kebawah sampai ± 2 cm dibawah ruas 
pegelangan tangan 

 
 

      Gambar 1 : Cara Mengambil ukuran 
                    (Soekarno, 1999:73) 
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f) Mengukur ½ lingkar lengan : K-L-K 
                                                                  Diukur keliling lenganny, diambil 

setengahnya ditambah 3½ cm. 
 
 

g) Mengukur rendah bahu : U – O 
Diukur dari ruas tulang leher kebawah 
sampai garis lurus ketiak sebelah kiri dan 
kanan. 

h) Mengukur  rendah punggung = U – M 
Diukur dari ruas tulang leher kebawah 
sampai garis lurus ketiak sebelah kiri dan 
kanan. 

i)   Mengukur panjang punggung : U – N 
Diukur dari ruas tulang leher kebawah 
sampai pinggang. 

j) Mengukur lebar dada : r – s 
Diukur dari ruas tulang leher kebawah 
sampai pinggang. 

k) Mengukur lingkar pinggang :v-t-v 
Diukur keliling pinggangnya dari ukuran 
ditambah 2 cm. 

 Gambar 2 : Cara mengambil ukuran 
             (Soekarno, 1993:73) 
 

d.  Pembuatan Pola 

Pola adalah jiplakan bentuk badan seseorang yang biasanya dibuat dari kertas. 

Berdasarkan pola inilah dapat dibuat pakaian seseorang. 

Macam macam peralatan yang diperlukan sebelum membuat pola antara lain : 

1. Alat tulis 

2. Kertas payung atau Koran 

3. Pita ukuran 

4.  Mistar lurus, mistar  kerung lengan, mistar siku siku,  mistar panggul. 

Teknik pembuatan pola jas ada dua macam, antara lain : pola 

sistim Sukarno dan pola Sistim Wancik ( pola terlampir ). 
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    e. Merancang Bahan dan Harga 

 Rancangan bahan dan harga adalah memperkirakan banyaknya 

keperluan atau kebutuhan bahan pokok dan bahan pembantu serta biaya 

untuk mewujudkan sebuah busana.  

 Tujuan merancang bahan dan harga adalah untuk memahami sesuatu 

model dengan tepat dan dengan cepat pula dapat memperhitungkan 

banyaknya bahan dan biaya yang diperlukan dalam pembuatan busana. 

1)  Merancang bahan 

Merancang bahan dan harga ada dua macam : 

a)  Merancang bahan secara global 

Merancang bahan secara global adalah  memperkirakan 

jumlah kebutuhan bahan dengan menghitung jumlah panjang 

masing-masing pola yang sudah diubah, ditambah untuk kampuh 

atau kelim. 

b)  Merancang bahan secara terinci 

Merancang bahan secara terinci  adalah merancang bahan 

dengan menggunakan pola-pola kecil dari kertas sampul yang 

dimisalkan sebagai kain yang diukur selebar bahan yang 

diperlukan. 

Cara merancang bahan untuk jas : 
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1) Mempersiapkan pola busana yang hendak dirancang dengan 

skala 1 :  6, menggunakan kertas dorslag  

2)  Menggunting kertas coklat atau kertas payung yang dianggap 

sebagai bahan, selebar bahan yang dikehendaki dengan skala    

1 :  6 

3)  Meletakkan pola pada kertas payung yang dianggap sebagai 

bahan, diperhitungkan dengan benar agar bisa menghemat 

baha 

4)  Memberi tanda arah benang dan tanda pola. 

2)   Merancang harga 

Rancangan harga adalah memperkirakan jumlah biaya yang 

dibutuhkan untuk membuat busana/pakaian. 

           Tabel 1. Contoh Rerancangan harga untuk jas 

No. Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Bahan jas 

Lining       

Kufner 

Pading 

Filsofick 

Benang 

Kancing 

1,75 M 

1,5 M 

1,5 M 

1 pasang 

10 M 

2 Buah 

1 Set 

@ 50.000 

@ 12.000 

@ 27.000 

@ 55.000 

@      500 

@   1.500 

@   8.000 

Rp. 87.000 

Rp. 18.000 

Rp. 40.000 

Rp.   5.500 

Rp.   5.000 

Rp.   3.000 

Rp.   8.000 

                                                       Jumlah Rp.167.500

            Sumber : Hasil penelitian 
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2. Pelaksanaan 

a. Meletakkan Pola Pada Bahan 

Pola yang sudah dibuat sesuai dengan ukuran, maka langkah 

selanjutnya adalah meletakkan pola pada bahan jas.  

 Meletakkan pola pada bahan, perlu diperhatikan hal –hal 

sebagai berikut : 

1)  Kontruksi bahan hendaknya dilihat dahulu apakah bahan itu akan 
menyusut atau luntur warnanya. Untuk menghindari hal ini 
sebaiknya  : 
a) Bahan dari kapas harus direndam dahulu dalam keadaan 

terlipat selama satu malam. Kemudian diperas dan dijemur arah 
memanjang supaya dapat menyusut. 

b) Bahan/kain berwarna direndam dahulu dalam larutan cuka atau 
garam supaya warnanya kuat. 

c) Bahan sintetis tidak perlu direndam karena tidak menyusust. 
d) Bila perlu bahan setelah dicuci dapat diseterika terlebih dahulu. 

2) Bahan diluruskan dahulu dengan mencabut sehelai benang pakan ( 
arah lebar bahan ) pada ujung yang terpendek dari bahan. 

3) Meletakkan pola sesuai arah benang lusi bahan. 
4) Waktu meletakkan pola pada bahan polos, pola dapat diletakkan 

bolak balik . Tetapi jika bahan bercorak satu arah  pala tidak dapat 
diletakkan bolak balik harus searah sesuai corak bahan.       

 
  b.  Memotong atau Menggunting Bahan 

Memotong atau menggunting bahan dalam pembuatan jas 

pria ada tiga langkah, antara lain : memotong bahan utama, 

memotong bahan lining, memotong bahan pemabantu  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu memotong 

bahan : 

   1.  Bahan yang akan dipotong dibentangkan di atas meja potong, 

pola diletakkan di atas kain sesuai dengan rancangan. 
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2.  Jika menggunting bahan dilakukan dengan tangan kanan, maka 

tangan kiri diletakkan rata diatas bahan  di sebelah bagian bahan 

yang sedang digunting. 

   3.  Sebaiknya bahan jangan diangkat, dan tetap terletak rata dia tas 

meja. 

   4.  Menggunting bahan dimulai pada bagian potongan pola yang 

besar tepat pada tepi  pola, kemudian lanjutkan dengan bagian 

potongan pola yang kecil (Radias Saleh dan Aisyah Jafar, 

1991:74). 

   5. Gunakan gunting yang tajam untuk memudahkan dalam 

pengguntingan  bahan  (M.H. Wancik, 1995:90). 

c.  Memberi Tanda Jahitan 

Pemberian tanda pada potongan bahan dikerjakan sesudah 

bahan digunting dan sebelum pola dipisahkan dari potongan bahan, 

pemberian tanda yang baik adalah yang jelas dan rapi. 

Macam-macam cara memberi tanda pada bahan : 

1.  Penggunaan rader dan karbon jahit. 

Karbon jahit dilipat dan memanjang dengan permukaan licin 

disebelah luar, kemudian diselipkan pada dua lapis bahan, dan 

dirader (jangan terlalu keras) pada bagian baik (muka) bahan. 
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    2.  Penggunaan kapur jahit atau pensil kapur. 

            Penggunaan kapur jahit atau pensil kapur sangat sesuai   digunakan 

untuk bahan yang teksturnya polos atau licin. Pilihlah warna kapur 

yang serupa dengan warna bahan. 

                   3.  Menjelujur renggang. 

Jelujur renggang dilakukan bila bahan yang akan dikerjakan berupa 

bahan renda, tula atau bahan lain yang tidak dapat dikerjakan 

dengan kedua cara sebelumnya. 

    4.  Membuat guntingan kecil. 

 Menggunakan ujung gunting yang tajam, buatlah guntingan kecil 

kira-kira ½ sampai ¾  cm. Cara ini banyak digunakan di industri 

busana. Dalam pengguntingan masal, digunakan alat khusus untuk 

memberi tanda pada tumpukan bahan (Radias Saleh dan Aisyah 

Jafar, 1991:76) 

d.  Menjelujur 

          Menjelujur dkerjakan pada pembuatan jas yang perlu 

pengepasan I, dimana urutan menjelujur harus sesuai dengan urutan 

menjahitnya. Busana jelujuran yang dicoba harus dalam bentuk yang 

lengkap, antara lain : bahu depan dan belakang , sisi badan kiri dan 

kanan, bentuk kerah, lengan juga sudah terpasang dalam bentuk 

jelujur. 
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e.  Mengepas Jas I 

           Passen I dilakukan setelah semua jas selesai dijelujur    jika 

tidak terjadi perubahan semua jelujur dibuka dan dilanjutkan dengan 

langkah-langkah menjahit berikutnya.                                  

f.  Alat Bantu Jahit     

 Alat-alat keperluan pembuatan busana antara lain : gunting 
kain, jarum jahit, jarum pentul,bidal, pita pengukur, rader, pendedel, 
alat-alat menggambar (mistar lurus, mistar lengkung, mistar 
serbaguna), meja setrika, cermin, papan setrika lengan, boneka jahit 
(soekarno, 2002:2) 

 
1.  Gunting kain 

Gunting kain dipilih yang tajam, sekerup terpasang rapat, 

terbuat dari baja yang tidak mudah berkarat. Panjang gunting 

duapuluh sampai duapuluh lima centimeter. Gunting kain supaya 

tidak lekas tumpul sebaiknya dipergunakan untuk menggunting 

akin saja dan jangan digunakan untuk menggunting kertas. Gunting 

kain sebaiknya disimpan dengan baik agar tidak mudah berkarat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Gunting kain (Skala 1 : 4) 
(Soekarno, 2002:2) 
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2.  Jarum jahit 

Jarum jahit bermacam-macam nomornya. Jarum jahit 

dipilih yang cukup panjang dan runcing, sehingga tidak merusak 

bahan busana dan mudah dipakai, jarum jahit sebaiknya disimpan 

dalam kotak kering dan ditaburi talk untuk menghindari karat. 

 

 

 

Gambar 2 : Jarum jahit (1 : 1) 

(Soekarno, 2002:5) 

 

3. Jarum pentul  

Jarum pentul diperlukan untuk menyemat waktu membuat 

busana. Jarum pentul ada yang berkepala besar dari plastik. Jarum 

pentul yang mudah dalam penggunaannya adalah yang berkepala 

besar, runcing ujungnya, bentuknya halus, sehingga tidak 

menembus tenunan waktu disematkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Jarum pentul (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:5) 
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4. Bidal atau sarung jari 

Bidal adalah alat pelindung jari dari tusukan jarum waktu 

menjahit tangan. Bidal ada yang besar dan kecil, pemakaian bidal 

disesuaikan dengan ukuran jari. Bentuk bidal seperti topi, 

permukaan berkeluk-lekuk. 

 

 

 

 

Gambar 4 : Bidal (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:5) 

 

5. Pita Pengukur 

Pita pengukur adalah lajur panjang yang lebarnya kira-kira 

satu sampai satu setengah meter, panjang 150 cm yang diberi 

angka pada tiap meternya. Pita pengukur terbuat dari bahan yang 

lemas seperti plastik, tepi tida bertiras, kedua permukaannya 

berukuran centimeter. Pita pengukur disimpan dalam keadaan 

tergantung, dilipat pendek atau tergulung. 

 

 

 

 

Gambar 5 : Pita pengukur (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:1) 
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6. Rader 

Rader adalah alat untuk memindahkan garis pola pada 

bahan atau kain. Rader bentuknya seperti roda yang bergerigi. 

Penggunaan rader disertai karbon jahit yang bermacam-macam 

warnanya. Pemakaian karbon jahit disesuaikan dengan warna 

bahan atau kain. 

 

 

 

 

Gambar 6 : Rader (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002 : 3 ) 

 

7. Kapur jahit 

Kapur jahit adalah alat untuk memberi tanda pada bahan 

atau kain. Kapur jahit bermacam-macam warnanya , dari yang 

muda sampai yang tua. Kapur jahit digunakan untuk memberi 

tanda pada bahan yang tebal seperti woll, drill atau jeans. 

 

 

 

 

Gambar 7 : Kapur jahit (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002 : 4) 
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8. Mistar lurus 

Mistar lurus digunakan untuk membuat garis-garis lurus 

waktu menggambar pola. Mistar biasanya terbuat dari kayu yang 

keras, plastik, besi atau ebonet. Mistar lurus berukuran 20 

centimeter sampai 100 centimeter. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Mistar lurus (Skala 1 : 4 ) 

(Soekarno, 2002:3) 

 

9. Mistar serba guna 

Mistar serba guna adalah mistar yang dipergunakan untuk 

membuat garis lengan atau lengkungan untuk macam-macam garis. 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : Mistar serba guna (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:3) 

 

 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

35

 

10. Cermin 

Cermin digunakan untuk memantas, melihat kupnat, 

melihat apakah busana itu sesuai dengan model yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Cermin (Skala 1 : 6) 

(Soekarno, 2002:4) 

 

11. Setrika 

Setrika digunakan untuk menyetrika atau memampat 

bagian-bagian busana waktu dijahit, seperti kampuh-kampuh, 

kelim, krah dan sebagainya. Setrika yang baik mempunyai 

permukaan licin, mempunyai tombol pengatur panas sehingga 

kerusakan pada bahan oleh setrika yang terlalu panas dapat 

dihindari. 
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Gambar 12 : Setrika 

(Soekarno, 2002:8) 

 

12. Papan setrika 

Papan setrika dapat dibuat dari kayu atau besi. Tinggi 

papan setrika 70 – 75 75 centimeter, lebar daun papan setrika 30 

samapai 40 centimeter, panjangnya 100 – 120 centimeter. 

 

 

 

 

 

Gambar 13 : Papan Setrika (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:8) 

13. Papan setrika lengan 

Papan setrika lengan digunakan untuk memampat kampuh-

kampuh pada lengan serta menyetrika dan membentuk bagian atas 

lengan. Papan ini terbuat dari kayu atau besi, tinggi papan lengan 

25 centimeter, lebar 15 centimeter, panjang 50 cm. 
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Gambar 14 : Papan Setrika lengan (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:9) 

 

15. Boneka jahit (dress form) 

Boneka jahit adalah tiruan bentuk manusia. Boneka jahit 

digunakan untuk memperlihatkan bentuk jadi busana atau bagian 

busana. Busana yang dibuat diletakkan atau dipakaikan pada 

boneka tersebut, untuk mengetahui jatuhnya jahitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 : Boneka jahit (Skala 1 : 4) 

(Soekarno, 2002:9) 
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16.  Alat-alat Pres 

  Untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada pembuatan 

jas tailoring harus dilakukan pengepresan berulang-ulang. Alat-alat 

yang diperlukan antara lain : 

 a)  Papan Pres / Papan Seterika 

Papan Pres atau papan seterika digunakan sebagai alas 

pada saat menyeterika (Sicilia Sawitri dkk, 1997:70) . 

b)  Papan Lengan 

Papan lengan digunakan untuk menyeterika lengan. 

 c)  Bantalan Tailor (Tailor’s Ham) 

 Bantalan tailor atau tailor’ ham digunakan untuk 

mengepres kampuh di bahu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 a : Bantalan tailor 

(Cisilia Sawitri dkk , 1997:71) 
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d)   Kain Pengepres 

 Kain pengepres dari kain yang tahan panas, gunanya 

untuk  melindungi bahan utama pada saat diseterika. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 d : Kain pengepres 

(Cisilia Sawitr dkk, 1997:71) 

e)  Mesin Pres 

Mesin pres berfungsi untuk mengepres fliselin atau 

kufner ke bahan tekstil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 e :Mesin Pres 

(Tim Instalasi P3GK,  2000:7) 
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    f)  Roll Untuk Kampuh (Sean Roll) 

Roll untuk kampuh atau Seam Roll dibuat dari kain 

yang menyerupai guling, digunakan sebagai alas menyeterika 

kampuh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 f : Roll untuk kampuh 

(Cisilia Sawitri dkk, 1997:72) 

 

13.  Urutan menjahit jas pria 

 Pembuatan jas perlu diperhatikan urutan-urutan dalam menjahit 

agar dapat memperlancar pekerjaan menjahit dengan hasil rapi (Zardawatni, 

1996:56). 

Adapun urutan-urutan dalam pembuatan jas pria antara lain  : 

1)   Mengepres interfacing pada bagian                                   

  badan depan (lapisan pertama,  

lapisan kedua ) 
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2)   Mengepres interfacing pada  

bagian atas badan belakang 

 

 

 

 

3)   Mengepres facing untuk  

lapisan lapel, kerah, saku dan lapisan  

badan depan 

 

 

 

 

 

4)   Menjahit  kupnat, kemudian  

digunting, kampuhnya dibuka dan  

    menjahit saku paspoille dan saku ves 
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7 )    Menjahit kupnat lining badan 

 depan sisi kanan dan kiri 

  

 

 

 

8)  Menjahit facing  badan depan 

 dengan lining sisi badan depan                      

   

 

9) Menjahit saku dalam paspoile  

pada lining                                        

 

 

 

10)  Menjahit facing dengan badan  

utama, ujung kerah diberi  

tarikan benang agar bentuk kerah 

 bagus dan runcing 
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11)   Menjahit tengah belakang dengan  

kampuh buka sampai batas  

belahan untuk badan belakang  

dan lining dijahit ± 2 cm di atas belahan  

dan menyelesaikan belahan belakang 

 

12) Menjahit bahu badan muka dan  

belakang demikian juga dengan   

lining 

  

 

 

 

13)  Menjahit kerah bagian luar dan  

dalam sesuai gambar pola bagian  

atas kerah dibuka dan disetrika,  

kemudian memasangan krah pada  

badan, bagian bawah yang terdapat 

 interfacing dipasang pada badan  
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14)   Menjahit sisi bagian depan dan  

belakang  serta lining, dan penyelesaian 

  kelim bawah 

 

 

 

 

 

15)   Menjahit lengan bawah dengan lengan atas dari ketiak sampai 

ujung lengan, begitu juga dengan lining. 

 

 

 

 

 

 

(Yekti kristanto, 1999:11). 

 

3.   Penyelesaian 

Penyelesaian dalam pembuatan jas pria diakhiri dengan : 

a. Membuat lubang kancing dan memasang kancing 

b. Menyeterika 
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Seterika adalah alat untuk merapikan jahitan dan pakaian, sebaiknya 

setelah selesai menjahit selalu diseterika untuk mendapatkan hasil 

bagus dan rapi. 

4.  Hasil 

a.  Mengepas II 

Mengepas II sama dengan mengepas I, pada mengepas II jas 

sudah jadi lengkap dengan liningnya. 

Kriteria jas yang baik : 

1) Keindahan kup atau jatuhnya busana pada badan  

2) Letak kancing pertama harus tepat dan sesuai model 

3) Letak saku tepat dan sesuai model 

4) Bentuk krah sesuai model dan tepat letak maupun bentuknya 

5) Jatuhnya badan, pinggang, panggul, krah sesuai dengan model  

6) Pas badan si pemakai (pemakai dapat bergerak secara leluasa dan 

bebas 

b.  Pengemasan 

Kemasan adalah bungkus luar suatu produk yang menarik dan 

siap untuk dipasarkan oleh bagian pemasaran sehingga produk tersebut 

terjual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi  dan Sampel  Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
 

Populasi penelitian  adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Suharsimi Arikunto,2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah100 

tailor yang ada di kota Semarang tahun 2006 

2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto,2002:109). Mohamad Ali ( 1996:54 ) mengemukakan 

bahwa sample  adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang 

diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

menurut teknik tertentu. 

Sampel penelitian  adalah wakil dari populasi yang diteliti dan 

diambil dengan teknik tertentu. Apabila populasinya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 

% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 2002:112). Sampel penelitian ini 

diambil 30% dari populasi (100 tailor) yaitu sejumlah 30 tailor. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sample karena  sampel bertujuan di lakukan dengan cara 
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mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

     B. Variabel Penelitian 

Variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sistem pembuatan 

jas pria pada beberapa tailor di kota Semarang tahun 2005. Variabel penelitian 

ini terdiri atas empat sub variabel yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

penyelesaian dan hasil akhir. 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Sub variabel Indikator 

Sistem Pembuatan Jas 
Pria pada Beberapa 
Tailor di Kota 
Semarang 

a. Perencanaan 
 
 
 
b. Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Penyelesaian 
 
d. Hasil akhir 

a) Memilih model                          
b)Memilih bahan 
c)Mengambil ukuran 
d) Pembuatan pola 
a) Meletakkan pola pada bahan 
b) Memotong atau  
     menggunting bahan 
c) Memberi tanda jahitan 
d) Menjelujur 
e) Mengepas I 
f) Urutan menjahit jas  
    - Menjahit kupnat 
    - Menjahit saku 
    - Menjahit belahan 
    - Menjahit lining 
    - Menjahit lengan 
    - Menjahit kerah 
a) Membuat lubang kancing 
     dan memasang kancin 
b) Menyeterika 
a) Mengepas II 
b) Pengemasan 

 Sumber : Landasan teori 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang dilakukan secara sistimatis, dengan prosedur terstandar 

(Suharsimi Arikunto, 2002:133). Penelitian ini menggunakan observasi 

non sistematis, yang dilakukan peneliti dengan tidak menggunakan 

instrument pengamatan. Observasi digunakan untuk memperoleh 

gambaran tentang pembuatan jas pria pada beberapa tailor di kota 

Semarang tahun 2006 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penyelesaian dan hasil akhir. 

2.  Metode Interviu ( Interview ) 

 Metode interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara. Penelitian ini menggunakan interviu terstruktur yang 

terdiri dari serentetan pertanyaan dimana pewawancaa tinggal memberikan 

tanda check (√) pada pilihan jawaban yang telah disiapkan (Suharsimi 

Arikunto, 2002:132). 

D. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji Coba instrument dilakukan untuk memperoleh data yang relevan 

dan akurat, maka diperlukan alat pengumpul data yang dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu alat ukur yang valid dan reliabel. Salah satunya  



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

49

 

adalah uji coba (try out), dari uji coba dapat mencapai validitas dan reliabilitas 

instrument. Instrumen dalam penelitian yang baik harus mempunyai dua 

persyaratan yaitu : 

1. Validitas Instrumen 

Validitas  adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Suharsimi Arikunto, 2002 145).   

Wawancara dikatakan valid apabila dapat memberikan hasil yang 

tepat . Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

product moment (Suharsimi Arikunto, 2002:145). 

Rumus : 

                                  
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−
=

YYNXXN

yXXYN
rxy  

            Keterangan : 

            xyr    : Koefisien  korelasi X dan Y 

            X     : Jumlah skor X 

            Y     : Jumlah skor Y   

            N    : Jumlah responden 

Hasil analisis uji coba wawancara dengan sistem skor, yang telah 

diuji cobakan kepada 10 tailor yang bukan merupakan sampel 

menunjukkan 1 soal dari 38  butir  soal  tidak  valid yaitu no 26. 
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2. Reliabilitas instrument 

     Reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti dapat 

dipercaya. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang 

baik datanya selalu benar sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali 

pun diambil, hasilnya akan tetap sama (Suharsimi Arikunto, 2002:154) 

Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan rumus alpha. Rumus 

alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 

0 dan 1. (Suharsimi Arikunto, 2002:154 ) 

       Rumus Alpha sebagai berikut : 

                      ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∂

∂
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2
1

2

11 1
1

b

k
kr  

Keterangan : 

11r        : reliabilitas instrument 

k          : banyaknya butir pertanyaan 

           ∑∂2
b    : jumlah varian butir 

            2
1∂        : jumlah varian total 
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Hasil analis uji coba diperoleh koefisien reliabilitas wawancara 

sebesar 0,973 > tabelr  0,632 pada α = 5 % n = 10, maka instrument tersebut 

reliabel 

Reliabel atau tidaknya instrument dapat diketahui dari uji coba 

ditabulasi dalam table analisis data dicari varian tiap item, kemudian 

dijumlahkan menjadi varian total. Perangkat instrument dikatakan reliabel jika  

      hitungr  > tabelr . Koefisien reliabel di atas lebih besar dari tabelr , maka instrument 

tersebut reliabel. 

E. Metode Analisis Data 

Sutrisno Hadi (1989:221) mengemukakan bahwa statistic berarti cara-

cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan 

dan menganalisa data penyelidikan yang berujud angka-angka. Lebih jauh 

daripada statistic diharapkan dapat menyediakan dasar-dasar yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk menarik kesimpulan yang benar dan untuk 

mengambil keputusan yang baik. 

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif, sedangkan analisa data yang digunakan adalah deskriptif 

prosentase. Data kualitatif yang diperoleh ditafsirkan dengan kalimat yang 

bersifat deskriptif., 

Mengorganisir dan mengolah data bersifat kuantitatif. Supaya dapat 

memberi gambaran teratur tentang keadaan suatu obyek peristiwa maka data  
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kuantitatif dipersentasekan, sehingga untuk keperluan deskriptif 

digunakan rumus prosentase : 

                                   n 
Persentase (%) =               X 100 % 

                                               N 
 
 

Keterangan : 

n       = Jumlah nilai yang diperoleh 

N      = Jumlah nilai seluruhnya 

(Moh. Ali, 1996:194) 

 

 

. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian   yang  telah  dilakukan  di  Kota  Semarang  dengan  judul 

’’ Sistem Pembuatan Jas Pria Pada Beberapa Tailor Di Kota Semarang’’ 

tahun 2006. Data diambil dengan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis,  

digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan sistem pembuatan jas 

pria pada beberapa tailor di Kota Semarang yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penyelesaian dan hasil akhir. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di 

Kota Semarang yang meliputi pemilihan model, pemilihan bahan, 

pengambilan ukuran dan pembuatan pola diungkap menggunakan 

wawancara sebanyak 19 item pertanyaan. Berikut ini disajikan hasil 

penelitian tentang perencanaan dalam pembuatan jas pria pada beberapa 

tailor di Kota Semarang 

     Tabel 3. Deskripsi Pemilihan Model oleh Pelanggan 
No Pemilihan Model oleh 

Pelanggan 

Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

100% pelanggan 

75% pihak tailor 

50% pelanggan 50% tailor 

30 

0 

           0  

100 

0 

0 

     Sumber : Data olahan 
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Tabel di atas terlihat bahwa 30 tailor (100%) menyatakan bahwa 

pemilihan model saat pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota 

Semarang ditentukan sendiri oleh konsumen, pemilihan model sesuai 

dengan selera dan pesanan konsumen. 

             Tabel 4 Deskripsi Pemilihan Model jas 
No Pemilihan Model jas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Singgle Breasted  

Double breasted 

Safari jacket 

Jump suit 

16 

9       

           0 

           5 

53,33 

30 

16,67 

16,67 

Sumber : Data olahan 

         Tabel  di atas terlihat bahwa pemilihan model jas yang sering di 

pesan oleh pelanggan adalah model single breasted 16 tailor  (53,33%) 

dan double breasted 9 tailor (30%), dan jump suit 5 tailor (16,67%). Hal 

ini menunjukkan bahwa model yang sering di pesan pelanggan adalah 

model single breasted.  

           Tabel 5. Deskripsi Penyediaan Bahan Jas 
No Pemilihan Bahan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

75% Pelanggan 

25% Pelanggan 

50% Pelanggan 50% tailor 

18 

0 

12 

60 

0 

40 

Sumber : Data olahan 
 

Tabel   di atas terlihat bahwa pemilihan bahan di tentukan oleh 

pelanggan 18 tailor (60%) pelanggan membawa sendiri bahan dalam 

pembuatan jas, pemilihan bahan dari pihak tailor sebanyak 12 tailor (40%) 

karena tidak semua  tailor menyediakan bahan untuk pembuatan jas. .   
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Tabel  6. Deskripsi Jenis-Jenis  bahan Jas 
No Jenis-jenis  Bahan Jas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

Bellini 

Wool cashmere,wool gabardine 

dan wool Dacron 

Tusor 

Palmback 

7 

 

23 

0 

0 

 

23,33 

 

76,67 

 Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemilihan bahan jas yang sering di 

pakai konsumen adalah bahan dari jenis wool cashmer, wool gabardine 

wool dacron sebanyak  23 tailor (76,67%) dan bellini 7 tailor (23,33%).           

            Tabel  7. Deskripsi Jenis-Jenis Bahan Lining 
No Pemilihan Bahan Lining Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Satin motif 

Satin tebal 

Bahan lain 

30 

0 

0 

100 

0 

0 

      Sumber : Data olahan 
     

Tabel di atas terlihat bahwa pemilihan bahan lining, semua tailor di 

Kota Semarang menggunakan lining dari bahan satin motif 30 tailor 

(100%), bahan satin motif yang digunakan adalah versace, dormeuil. 

     Tabel 8. Deskripsi Pemasangan lining 
No Pemasangan lining Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

 

Lining dan bahan utama lepas 

berdiri sendiri-sendiri 

Ada bagian tertentu yang 

dilekatkan 

20 

 

10 

66,67 

 

33,33 

     Sumber : Data olahan 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

56

 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemasangan lining pada beberapa 

tailor di Kota Semarang  adalah  lining dan bahan utama lepas dan berdiri 

sendiri-sendiri sebanyak 20 tailor  (66,67%) dan ada beberapa tailor yang 

selain pemasangan lining dan bahan utama lepas dan berdiri sendiri-sendiri 

dan ada bagian tertentu yang dikaitkan sebanyak 10 tailor  (33,33%), 

misalnya pada bagian sisi badan.  

     Tabel 9. Deskripsi Panjang Lining dengan Bahan Utama 
No Panjang Lining  dengan Bahan 

Utama 

Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Lining dan bahan utama sama 

panjang 

Lining naik 2 cm dari bahan  

0 

 

30 

0 

 

100 

.    Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemasangan  bahan lining, semua 

tailor di Kota Semarang 30 tailor  (100%) pemasangan lining naik 2  cm 

dari bahan utama, pada bagian bawah jas dan lengan.     

            Tabel  10. Deskripsi Pemasangan Interfacing 
No Pemasangan Interfacing Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Menggunakan bahan khusus 

Sesuai garis patah 

Ada patokan lain 

0 

30 

0 

0 

100 

0 

     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemasangan interfacing untuk 

mendapatkan hasil kerah yang baik pada beberapa tailor di Kota Semarang 

adalah sesuai garis patah 30 tailor (100%), dan tidak  memakai bahan 

khusus dan patokan lain. 
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            Tabel 11. Deskripsi  Jenis-jenis  Bahan Interfacing 
No Jenis-Jenis Bahan Interfacing Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Flisofix 

Tenunan rambut kuda 

Kufner 

Bahan lain 

5 

11 

10 

4 

    16,67 

36,67 

33,33 

13,33 

.     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemakaian bahan  interfasing pada 

beberapa tailor di Kota Semarang yang memakai flisofix 5 tailor (16,67%), 

tenunan rambut kuda 11 tailor (36,67%), kufner 10 tailor ( 33,33%) dan 

bahan lain 4 tailor (13,33%).  Bahan lain yang di pakai adalah laken. 

            Tabel 12. Deskripsi Pemilihan Bahan Padding 
No Pemilihan Bahan Padding Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Serabut wool 

Serabut kapas 

20 

10 

66,67 

33,33 

     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa pemakaian bahan padding pada 

beberapa tailor di Kota Semarang adalah dari serabut wool 20 tailor 

(66,67%), kemudian dari serabut kapas 10 tailor (33,33%) . 

     Tabel 13. Deskripsi  Alat-Alat Pengambilan ukuran  
No Alat-Alat Pengambilan ukuran Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3 

Catatan atau daftar ukuran 

Pita ukuran 

Alat tulis 

23 

30 

30 

76,67 

100 

100 

     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa alat-alat yang di persiapkan sebelum 

mengambil ukuran pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah pita 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

58

 

ukuran dan alat tulis 30 tailor (100%), dan catatan atau daftar ukuran 23 

tailor (76,67%).  

      Tabel 14. Deskripsi Langkah-Langkah  Mengambil ukuran  
No Mengambil ukuran Frekuensi Persentase 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Mengikat lingkar badan, 

pinggang dan panggul dengan 

veterban 

Pengukuran dilakukan secara 

berurutan dari atas ke bawah 

Pengukuran dilakukan dengan 

posisi berdiri wajar dan 

memakai alas kaki  

 

 

0 

 

30 

 

30 

 

 

0 

 

100 

 

100 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa hal-hal yang di lakukan saat  

mengambil ukuran  pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah 

pengukuran  di lakukan secara berurutan dari atas ke bawah dan 

pengukuran di lakukandengan posisi wajar dan memakai alas kaki 30 

tailor  (100%).    

            Tabel 15. Deskripsi Jenis-Jenis ukuran Jas Badan Jas 
No Pengambil ukuran Jas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Panjang lengan 

Lebar punggung 

Lingkar badan 

Lingkar leher 

Panjang jas 

½ Lingkar lengan  

Rendah bahu 

Rendah punggung 

30 

30 

30 

25 

30 

30 

25 

25 

100 

100 

100 

83,33 

100 

100 

83,33 

83,33 
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9. 

10. 

Panjang punggung 

Lingkar pinggang 

30 

30 

100 

100 

     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  di atas terlihat bahwa jenis ukuran yang di perlukan dalam 

pembuatan jas   pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah panjang 

lengan, lebar punggung, lingkar badan, ½ lingkar lengan, panjang 

punggungdan lingkar pinggang 30 tailor (100%),  lingkar leher 25 tailor 

(83,33%), rendah bahu 25 tailor (83,33%), rendah punggung 25 tailor 

(83,33%).   

            Tabel 16. Deskripsi Jenis-jenis  Ukuran Lengan Jas 
No Jenis-Jenis  Ukuran Lengan Jas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Panjang lengan 

Lingkar kerung lengan 

½ Lingkar lengan  

Rendah punggung 

30 

5 

30 

25 

100 

16,67 

100 

83,33 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel diatas terlihat bahwa ukuran yang di pakai untuk lengan 

jas pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah panjang lengan 30 tailor 

(100%), lingkar kerung lengan 5 tailor (16,67%), ½ lingkar lengan 30 

tailor   (100%), rendah punggung 25 tailor  (83,33%).      

     Tabel 17. Deskripsi Pembuatan pola 
No Alat-alat Pembuatan pola Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Daftar ukuran 

Kertas payung atau Koran 

Pita ukuran 

Mistar lurus, kerung lengan, siku

30 

0 

30 

30 

100 

0 

100 

100 

      Sumber : Data olahan 
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Tabel  diatas terlihat bahwa alat-alat yang di persiapkan sebelum 

membuat pola pada beberapa  tailor di Kota Semarang adalah: daftar 

ukuran , pita ukuran , mistar lurus,kerung lengan siku 30 tailor (100%).  

      Tabel 18. Deskripsi Sistem Pola jas 
No Pembuatan Pola Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Sistem Soekarno 

Sistem MH. Wancik 

Penggabungan Sistem Soekarno 

dan MH. Wancik 

Menggunakan sistem  sendiri 

0 

0 

0 

 

30 

0 

0 

0 

 

100 

Sumber : Data olahan 
 
          Tabel  diatas terlihat bahwa sistem pembuatan pola yang di pakai 

beberapa tailor di Kota Semarang adalah memakai sistem pola sendiri 30 

tailor (100%) karena sesuai dengan pengalaman . 

            Tabel 19. Deskripsi Cara Pembuatan Pola 
No Cara Pembuatan Pola Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Membuat pola di kertas 

Membuat pola langsung di atas 

bahan 

0 

30 

0 

100 

           Sumber : Data olahan  
 

Tabel  diatas terlihat bahwa semua  tailor di Kota Semarang dalam 

pembuatan pola jas langsung di atas bahan 30 tailor (100%), karena lebih 

praktis dan cepat di bandingkan dengan membuat pola di atas kertas. 
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           Tabel 20. Deskripsi Kondisi Pola 
No Kondisi Pola Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Bentuk dan ukuran sesuai 

pesanan 

Masih ada perbaikan 

 

30 

            0 

 

100 

          0 

      Sumber : Data olahan 
 

                        Tabel  diatas terlihat bahwa pola yang selama ini di pakai dalam 

pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah selalu pas 

dan nyaman di pakai 30 tailor  (100%), karena selama ini tidak ada 

keluhan dari pelanggandan tidak pernah mengalami perbaikan. 

           2.Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota 

Semarang yang meliputi meletakkan pola pada bahan, memotong bahan, 

memberi tanda jahitan, menjelujur, urutan menjahit jas diungkap 

menggunakan wawancara sebanyak 10 item pertanyaan. Berikut ini 

disajikan hasil penelitian tentang pelaksanaan dalam pembuatan jas pria 

pada beberapa tailor di Kota Semarang. 

           Tabel 21. Deskripsi Peletakan pola 
No Peletakan Pola Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

 

3. 

 

  4. 

Merendam bahan satu malam 

Merendam bahan dalam larutan 

cuka atau garam 

Meluruskan bahan dengan 

mencabut sehelai benang pakan 

Meletakkan pola sesuai arah 

benang lusi 

26 

0 

 

30 

 

0 

86,67 

0 

 

100 

 

0 

      Sumber : Data olahan 
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Tabel  diatas terlihat bahwa hal-hal yang dilakukan  sebelum 

meletakkan pola pada beberapa tailor  di Kota  Semarang  adalah  

merendam bahan selama satu malam 26 tailor (86,67%), meluruskan 

bahan dengan mencabut sehelai benang pakan 30 tailor (100%). Tailor 

yang tidak melakukan perendaman bahan karena mereka memiliki alat 

khusus yang dapat menyusutkan bahan tanpa harus melakukan 

perendaman. 

            Tabel 22. Deskripsi Persiapan Memotong Bahan 
No Persiapan Memotong Bahan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Gunting pemotong bahan 

Penindih pola 

30 

30 

100 

100 

      Sumber : Data olahan 
 

            Tabel  diatas terlihat bahwa semua tailor di Kota semarang 

mempersiapkan alat-alat  sebelum memotong bahan pada beberapa tailor 

di Kota Semarang adalah gunting pemotong bahan 30 tailor (100%), 

penindih pola 30 tailor (100%).  

            Tabel 23. Deskripsi Langkah-Langkah Memotong  Memotong Bahan 
No Langkah Memotong Pola Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Bahan yang akan dipotong di 

bentangkan diatas meja potong 

Menggunting bahan di lakukan 

tangan kanan 

Bahan tidak diangkat, tetap rata 

diatas meja 

Menggunting bahan dari pola 

besar kemudian kecil 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

            Sumber : Data olahan 
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Tabel  diatas terlihat bahwa semua tailor di Kota Semarang 

melakukan langkah-langkah  sebelum memotong bahan  adalah Bahan 

yang akan dipotong di bentangkan diatas meja potong 30 tailor (100%), 

menggunting bahan di lakukan tangan kanan (100%), Bahan tidak 

diangkat, tetap rata diatas meja 30 tailor (100%), Menggunting bahan dari 

pola besar kemudian kecil 30 tailor (100%).  

            Tabel 24. Deskripsi memotong bahan lining dan pembantu 
No Memotong Bahan lining dan 

pembantu 

Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Bersamaan dengan bahan utama 

Setelah memotong bahan utama 

0 

30 

0 

100 

      Sumber : Data olahan 
 

     Tabel  diatas terlihat bahwa memotong bahan lining  pada 

beberapa tailor di Kota Semarang adalah memotong bahan lining dan 

pembantu di lakukan setelah memotong bahan utama 30 tailor (100%). 

            Tabel 25. Deskripsi Memberi tanda jahitan 
No Memberi tanda jahitan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Rader dan karbon jahit 

Kapur jahit atau pensil kapur 

Menjelujur renggang 

Membuat guntingan kecil 

0 

30 

0 

17 

0 

100 

0 

56,67 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa alat-alat yang di gunakan dalam 

memberi tanda jahitan pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah  

kapur jahit atau pensil kapur 30 tailor (100%), membuat guntingan kecil 

17 tailor (56,67%). 
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            Tabel 26. Deskripsi Menjelujur 
No Kondisi Pola Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Semua bagian yang akan dijahit 

di jelujur 

Bagian terpenting saja yang di 

jelujur 

19 

 

11 

63,33 

 

36,67 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa tidak semua tailor di Kota Semarang 

melakukan penjelujuran sebelum menjahit jas, menjelujur semua bagian 

yang akan dijahit 19 tailor (63,33%), dan sisanya hanya menjelujur 

bagian-bagian yang dianggap penting saja  11 tailor (36,67%).   

            Tabel 27. Deskripsi Alat pres   
No Alat Pres Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Papan seterika dan seterika uap 

Mesin pengepres 

17 

13 

 

56,67 

43,33% 

 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa alat pres yang di gunakan dalam 

pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota Semarang adalah Papan 

seterika dan seterika uap 17 tailor (56,67%),  Mesin pengepres 13 tailor 

(43,33%). 

            Tabel 28. Deskripsi Urutan Mengepres 
No Urutan mengepres Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

 

Mengepres interfacing pada 

badan bagian depan 

Mengepres interfacing pada 

badan bagian atas dan belakang 

30 

 

30 

 

100 

 

100 
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3. Mengepres lapisan lapel kerah, 

lapisan badan depan dan saku 

30 100 

      Sumber : Data olahan 
Tabel  diatas terlihat bahwa  semua tailor di Kota Semarang 

melakukan pengepresan secara berurutan dimulai pada bagian yang besar 

dan kemudian yang kecil yaitu mengepres interfacing pada badan bagian 

depan 30 tailor  (100%), Mengepres interfacing pada badan bagian atas 

dan belakang 30 tailor  (100%), Mengepres lapisan lapel kerah, lapisan 

badan depan dan saku 30 tailor  (100%). 

            Tabel 29. Deskripsi Urutan Menjahit Jas   
No Urutan Menjahit Jas Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Menjahit kup, saku, belahan 

lining,lengan kerah 

Menjahit belahan, kup, saku, 

lining, lengan dan kerah 

17 

 

13 

 

56,67 

 

43,33% 

 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa urutan menjahit yang lakukan oleh 

tailor di Kota Semarang adalah Menjahit kup, saku, belahan, liningi, 

lengan dan kerah 17 tailor  (56,67%), dan sisanya Menjahit belahan, kup, 

saku,  lining  lengan dan kerah 13 tailor  (43,33%). 

 3.  Penyelesaian 

Penyelesaian dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di 

Kota Semarang yang meliputi membuat lubang kancing dan memasang 

kancing, menyeterika. diungkap menggunakan wawancara sebanyak 4 

item pertanyaan. Berikut ini disajikan hasil penelitian tentang penyelesaian 

dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota Semarang 
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            Tabel 30. Deskripsi Membuat Lubang Kancing 
No Membuat Lubang Kancing Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Menggunakan mesin khusus 

Menggunakan tangan 

12 

18 

40 

60 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa pembuatan lubang kancing yang 

dilakukan tailor di Kota Semarang adalah masih banyak tailor yang 

menggunakan tangan 12 tailor  (60%), dan sisanya 18 tailor  (40%) sudah 

menggunakan mesin khusus pembuatan lubang kancing. 

            Tabel 31. Deskripsi Memasang Kancing 
No Memasang Kancing Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Menggunakan tangan  

Menggunakan mesin khusus 

21 

9 

70 

30 

     Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa pemasangan kancing dalam pembuatan 

jas pada beberapa  tailor di Kota Semarang adalah pemasangan kancing 

dalam pembuatan jas masih banyak yang menggunakan tangan 21 tailor  

(70%), dan sisanya 9 tailor  (30%) sudah menggunakan mesin khusus 

memasang kancing. 

            Tabel 32. Deskripsi Pembuatan Lubang Kancing 
No Pembuatan Lubang Kancing Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Membuat lubang kancing setelah 

selesai menjahit 

Membuat lubang kancing setelah 

penyelesaian 

0 

 

30 

0 

 

30 

      Sumber : Data olahan 
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Tabel  diatas terlihat bahwa pembuatan lubang kancing, semua 

tailor di Kota Semarang adalah pembuatan lubang kancing dilakukan 

setelah penyelesaian 30 tailor  (100%). 

            Tabel 33. Deskripsi Menyeterika 
No Menyeterika Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

Menyeterika setiap langkah 

selesai menjahit 

Menyeterika setelah semua 

bagian selesai di jahit 

24 

 

6 

80 

 

20 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa menyeterika dalam pembuatan jas pada 

beberapa tailor di Kota Semarang adalah menyeterika dilakukan setiap 

langkah selesai menjahit 24 tailor (80%), dan sisanya 6 tailor  (20%) 

menyeterika dilakukan setelah semua bagian-bagian selesai dijahit.  

 4. Hasil akhir 

Hasil akhir dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota 

Semarang yang meliputi mengepas dan pengemasan diungkap 

menggunakan wawancara sebanyak 5 item pertanyaan. Berikut ini 

disajikan hasil penelitian tentang hasil akhir dalam pembuatan jas pria 

pada beberapa tailor di Kota Semarang 

            Tabel 34. Deskripsi Mengepas 
No Mengepas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Selalu 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

30 

0 

0 

100 

0 

0 

      Sumber : Data olahan 



                                                                                         
 
                                                                                                                               
 
 

 

68

 

Tabel  diatas terlihat bahwa mengepas 30 tailor  (100%) selalu 

dilakukan oleh semua tailor di Kota Semarang  setelah jas yang dipesan 

sudah jadi. 

            Tabel 35. Deskripsi Perbaikan Jas 
No Perbaikan jas Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Selalu  

Kadang-kadang  

Tidak pernah 

0 

16 

14 

0 

46,67 

53,33 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa perbaikan jas setelah passen pada 

beberapa tailor di Kota Semarang, kadang-kadang terjadi 16 tailor  

(46,67%), dan sisanya 14 tailor  (53,33%) tidak pernah melakukan 

perbaikan karena pelanggan merasa puas dengan hasil jas yang di pesan. 

           Tabel 36. Deskripsi Cadangan 
No Cadangan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

Kancing 

Benang  

Jarum 

30 

0 

0 

100 

0 

0 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel diatas terlihat bahwa  tailor di Kota Semarang memberika 

cadangan kancing 30 tailor  (100%), tailor hanya memberikan cadangan 

kancing  karena menurut mereka benang dan jarum hampir semua orang 

memiliki, sedangkan kancing yang sama dengan jas yang di pesan tidak 

mudah di dapat. 
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           Tabel 37. Deskripsi Jaminan  
No Jaminan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Memberi jaminan perbaikan 

Mengganti bahan 

30 

30 

100 

100 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa jaminan yang di berikan semua tailor 

di Kota Semarang kepada pelanggan apabila terjadi ketidak cocokan dalam 

pembuatan jas adalah pihak tailor memberikan jaminan perbaikan 30 

tailor  (100%), dan bila perlu mereka mengganti bahan 30 tailor  (100%),  

jika kesalahan yang terjadi fatal.  

            Tabel 38. Deskripsi Pengemasan 
No Pengemasan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Ya, dengan kemasan khusus jas 

Ya, dengan kemasan biasa 

30 

0 

100 

0 

      Sumber : Data olahan 
 

Tabel  diatas terlihat bahwa  semua tailor di Kota Semarang 30 

tailor  (100%), memberikan kemasan khusus jas. 

B. Pembahasan 
Hasil analisis usaha tailor di Kota Semarang menunjukkan bahwa  

sitem pembuatan jas pria pada beberapa tailor di Kota yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian dan hasil akhir hampir semua sistem 

dalam pembuatan jas pria telah diterapkan beberapa tailor di Kota semarang. 

1. Perencanaan 

 perencanaan  dalam pembuatan jas pria pada beberapa tailor di 

Kota Semarang  dalam pembuatan jas pria, pemilihan model jas di 
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tentukan oleh pelanggan sesuai model yang diinginkan. Model jas yang 

biasanya dipesan pelanggan adalah single brasted, jenis bahan yang 

digunakan dalam pembuatan jasadalah jenis wool,  lining yang di gunakan 

untuk jas sebagian besar tailor menggunakan satin motif , bahan 

interfacing  menggunakan tenunan rambut kuda, alat-alat yang di 

persiapkan sebelum pengambilan ukuran adalah pita ukuran dan alat tulis , 

ukuran-ukuran yang di perlukan dalam pembuatan jas adalah panjang 

lengan, lebar punggung lingkar badan, panjang jas, ½ lingkar lengan, 

panjang punggung, lingkar pinggang, ukuran lingkar leher, rendah bahu 

dan rendah punggung. 

Sistem  pola yang biasanya digunakan oleh semua tailor di Kota 

semarang adalah sistem pola sendiri, pola langsung di buat diatas bahan. 

Tailor di kota Semarang pada umumnya memperoleh keterampilan dari 

pendidikan non formal. 

2  Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota Semarang 

yang meliputi langkah-langkah yang di lakukan tailor dalam pembuatan 

jas adalah memotong bahan, memberi tanda jahitan, menjelujur, dan 

urutan menjahit jas. Tailor melakukan penyusutan bahan dengan cara 

merendam bahan selama satu malam, untuk meluruskan bahan tailor 

mencabut sehelai benang pakan dan membuat pola di bahan sesuai dengan 

arah benang lusi. Alat-alat yang di persiapkan sebelum memotong atau 

menggunting bahan yaitu gunting pemotong bahan dan penindih pola yang 
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berfungsi untuk menahan bahan supaya tidak bergeser. Hal-hal yang di 

lakukan sebelum memotong bahan yaitu bahan yang akan di potong di 

seterika dan di  bentangkan di atas meja potong, bahan tidak di angkat, dan 

tetap terletak di atas meja potong, menggunting dilakukan dengan tangan 

kanan dan di mulai pada bagian potongan pola yang besar kemudian yang 

kecil. Bahan lining dan bahan pembantu di potong setelah selesai 

memotong bahan utama.  

Alat yang digunakan untuk memberi tanda jahitan adalah kapur 

jahit atau pensil kapur, ada juga yang memberi tanda jahitan dengan 

membuat guntingan kecil pada ujung bahan. Tailor di Kota Semarang 

sebagiaan besar melakukan penjelujuran terlebih dahulu semua bagian 

yang akan dijahit sebelum di pasang interlining. 

Alat pres yang digunakan tailor dalam pembuatan jas adalah papan 

seterika dan seterika uap. Urutan menjahit jas diawali dengan mengepres 

interfacing pada bagian badan depan, mengepres interfacing pada bagian 

atas dan belakang, mengepres lapisa lapel, kerah, lapisan badan depan dan 

saku, di lanjutkan dengan urutan menjahit yaitu menjahit kupnat, saku, 

lapisan lining,depan,  badan belakang dan lining, bahu, sisi, lengan dan 

terakhir kerah.  

3. Penyelesaian 

Penyelesaian pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota 

Semarang yang meliputi membuat lubang kancing dan memasang 
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kancing, menyeterika. Tailor di Kota Semarang dalam membuat lubang 

kancing dengan menggunakan tangan. Pembuatan lubang kancing 

dilakukan setelah penyelesaian atau jas  dalam keadaan sudah jadi. 

Menyeterika dilakukan setiap langkah selesai menjahit untuk 

mendapatkan hasil jas yang baik dan rapi. 

4. Hasil akhir 

 Hasil akhir pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota Semarang  

yang meliputi mengepas dan pengemasan. Mengepas hasil akhir selalu 

dilakukan semua tailor untuk mengetauhi apakah ada bagian-bagian yang 

kurang sesuai pada saat passen, pada kenyataannya tailor jarang sekali 

melakukan perbaikan setelah passen karena pelanggan merasa puas 

dengan hasil jas yang di buat  oleh tailor di Kota Semarang.  

Tailor di Kota Semarang memberikan cadangan berupa kancing 

kepada pelanggan dan memberikan jaminan perbaikan apabila terjadi 

ketidak cocokan dalam pembuatan jas, apabila kesalahan yang dilakukan 

tailor fatal pihak tailor juga memberikan jaminan dengan mengganti 

bahan. Kemasan untuk jas yang sudah jadi menggunakan kemasan khusus 

untuk jas.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Survai Tentang Sistem Pembuatan Jas Pada 

Beberapa Tailor Di Kota Semarang” terdapat beberapa keterbatasan atau 

kelemahan, antara lain : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di beberapa tailor di Kota Semarang karena 

keterbatasan waktu peneliti 
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2. Lama usaha dan jenjang pendidikan dari responden belum di  

pertimbangkan dalam penelitian ini. 

3.  Penelitian ini hanya mengenai sistem pembuatan jas pria pada beberapa 

tailor di Kota Semarang, tidak dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu 

seperti omset atau hasil usaha. 

4.   Ada beberapa aspek yang belum terungkap, dalam penelitian ini yang 

sebetulnya yang masih ada kaitannya dengan ongkos jahit, jumlah jas 

yang dibuat dan pelayana terhadap konsumen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

a. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah 

bahwa sistem pembuatan jas pada beberapa tailor di Kota Semarang tahun 

2006 sebagai berikut 

Perencanaan meliputi pemilihan model di tentukan oleh pelanggan, 

model jas yang sering  dipesan single breasted dan double breasted, bahan jas 

dari pelanggan,  jenis bahan yang dipakai dalam pembuatan jas adalah wool, 

bahan lining yang digunakan adalah satin motif , bahan interfacing yang 

digunakan adalah  tenunan rambut kuda, ukuran yang digunakan dalam 

pembuatan jas panjang jas adalah panjang lengan, lebar punggung, lingkar 

badan, ½ lingkar lengan, panjang punggung, sistem pola yang digunakan pola 

sendiri. 

 Pelaksanaan meliputi pembuatan pola pada beberapa tailor di Kota 

Semarang, pembuatan pola langsung diatas bahan tanpa menggunakan kertas, 

kapur jahit atau pensil kapur digunakan untuk memberi tanda jahitan pada 

bahan, alat pres  yang digunakan setrika uap, urutan menjahit jas dimulai dari 

menjahit kupnat, saku, lapisan lining depan, badan belakang dan lining, bahu, 

sisi, lengan dan terakhir kerah. 
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  Penyelesaian meliputi pembuatan lubang kancing dan memasang 

kancing menggunakan tangan,  dan menyeterika dilakukan setiap langkah 

selesai menjahit untuk mendapatkan hasil  jas yang baik. 

 Hasil  hasil akhir meliputi mengepas, semua tailor di Kota Semarang 

melakukan passen  untuk mengetahui apakah ada bagian-bagian yang kurang 

sesuai dengan hasil jas, tailor memberikan  cadangan kancing kepada 

pelanggan dan memberikan kemasan untuk jas yang sudah jadi denggan 

kemasan khusus jas.   

 

b. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian antara lain : 

1. Tailor di Kota Semarang sebaiknya meningkatkan pemakaian alat pres 

yang semula menggunakan seterika uap menjadi mesin pres. 

2. Pemakaian bahan interfacing selain tenunan rambut kuda, dapat digunakan 

bahan lain misalnya laken, kufner,merino dan lain-lain. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghubungkan sistem 

pembuatan jas pria dengan omset atau hasil usaha pada beberapa tailor di 

Kota Semarang. 
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KISI – KISI WAWANCARA SISTIM PEMBUATAN JAS PRIA 

 
Variabel Sub Variabel Indikator Soal 

Sistim 
Pembuatan 
Jas Pria pada 
Bebebarapa 
Tailor di 
Kota 
semarang  

a. Perencanaan a) Memilih Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Memilih Bahan

1. Pemilihan model jas biasanya ditentukan o
    a. 100 % pelanggan 
    b. 75 % pihak pelanggan 
    c. 50 % pelanggan dan 50 % tailor 
2. Model jas yang sering dipesan oleh pelang
    a. Single breasted 
    b. Double breasted 
    c. Safari Jacket 
    d. Jump Suit 
3. Berapa banyak pelanggan yang membaw

datang membuat jas ditempat anda ? 
    a. 75 % dari pelanggan 
    b. 25 % dari pelanggan 
    c. 50 % pelanggan dan 50 % pihak tailor 
4. Apakah anda menyediakan  bahan untuk ja
    a. Selalu menyediakan 
    b. Kadang – kadang manyediakan 
    d. Tidak menyediakan 
5. Jenis bahan yang sering dipakai dalam pem
    a. Bellini 
    b. Wool cashmere 
    c. Wool gabardine 
    d. Tusor 
    e. Palmbach 
    f. Wool Dacron 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bahan lining yang sering anda gunakan 
adalah : 

     a. Satin motif 
     b. Satin tebal  
     c. Bahan lain 
7. Pemasangan lining yang sering anda lakuk
    a. Lining dan bahan utama lepas berdiri sen
    b. Ada bagian tertentu yang dilekatkan 
8. Pembuatan jas, lining dengan bahan biasan
    a. Lining dan bahan utama sama panjang 
    b.Lining naik 2 cm dari bahan 
9. Pemasangan interfacing pada lapel kera

hasil kerah yang baik dilakukan dengan ca
     a. Menggunakan bahan khusus 
     b. Sesuai garis patah 
     c. Ada patokan lain 
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c) Mengambil 

ukuran 

10. Bahan interfacing yang sering anda guna
jas adalah :  

       a. Flisofix 
       b. Tenunan rambut kuda  
       c. Trubines 
       d. Bahan lain ……………………….. 
11. Bahan padding yang sering anda gunak

jas  adalah : 
       a. Serabut wool 
       b. Serabut kapas 
 
12. Alat apa saja yang anda persiapkan 

ukuran : 
       a. Catatan atau daftar ukuran 
       b. Pita ukuran 
       c. Alat tulis 
13. Hal-hal yang anda lakukan saat meng

pembuatan jas adalah : 
      a. Mengikat lingkar badan, pinggang 

veterban 
      b. Pengukuran dilakukan secara beruruta
      c. Pengukuran dilakukan pada posisi 

memakai alas kaki 
14. Ukuran-ukuran yang anda perlukan d

adalah : 
      a. Panjang lengan 
      b. Lebar punggung 
      c. Lingkar badan 
      d. Lingkar leher 
      e. Panjang jas 
      f. ½ lingkar lengan 
      g. Rendah bahu 
      h. Rendah punggung 
      i. Panjang punggung 
      j. Lingkar pinggang 

15. Ukuran yang anda perlukan dalam mem
adalah : 

       a. Panjang lengan 
       b. Lingkar kerung lengan 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
d) Pembuatan  

Pola 
 
 
 

     c. ½ Lingkar lengan 
     d. Rendah punggung 
16. Alat apa saja yang anda persiapkan sebelu
      a. Alat tulis 
      b. Kertas payung atau Koran 
      c. Pita ukuran 
     d. Mistar lurus, mistar kerung lengan, mis
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b. Pelaksanaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Meletakkan 

Pola pada 
Bahan 

 

17. Pola sistim siapa yang sering anda gunak
jas pria ? 

      a. Sistim Soekarno 
      b. sistim MH. Wancik 
     c. Gabungan sistim Soekarno dan MH. W
      d. Menggunakan sistim pola sendiri  
18. Bagaimana cara anda membuat pola jas p
      a. Membuat pola di kertas 
      b. Membuat pola langsung di atas bahan
19.  Apakah pola yang selama ini anda pakai 

sebagai berkut ? 
       a. Selalu pas dan nyaman dipakai 
       b. Masih ada perbaikan 
20.  Sebelum meletakkan pola pada bahan da

apakah anda melakukan hal-hal sebagai b
      a. Melakukan penyusutan dengan merend

satu malam 
       b. Merendam bahan dalam larutan cuka a

warnanya kuat 
     c. Meluruskan bahan dengan mencabut se
     d. Meletakkan pola sesuai arah benang lu

 
  b) Memotong     

atau 
mengguntin
g bahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Memberi 

tanda jahitan 
 
 
 
 
d) Menjelujur 
 

21.  Alat-alat yang anda persiapkan 
sebelum memotong bahan adalah 
sebagai berikut: 

       a. Gunting pemotong bahan 
       b. Penindih pola 
 22.  Sebelum memotong bahan, 

apakah anda melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

       a. Bahan yang akan dipotong 
dibentangkan di atas meja 
potong 

       b. Jika menggunting bahan 
dilakukan dengan tangan kanan 
       c. Bahan tidak diangkat, dan 

tetap terletak rata di atas meja 
       d. Menggunting bahna dimulai 

pada bagian potongan pola 
yang besar  kemudian kecil 

23.  Kapan anda memotong bahan 
lining dan bahan pembantu ? 

       a. Bersamaan dengan bahan 
utama 

       b. Setelah memotong bahan 
utama 

 
 

21 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

24 
 
 
 
 
 

25 
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24.  Alat apa saja yang anda gunakan 
dalam memberi tanda jahitan 
pada bahan : 

       a. Rader dan karbon jahi 
       b. Kapur jahit atau pensil kapur 
       c. Menjelujur renggang 
       d. Membuat guntingan kecil 
25. Apakah anda selalu menjelujur 

terlebih dahulu pada saat 
menjahit jas ? 

       a. Semua bagian yang akan 
dijahit dijelujur 

       b. Bagian terpenting terpenting 
saja 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Penyelesaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Urutan menjahit 
jas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Membuat 

lubang dan 
memasang 
kancing 

 
 
 
 
 
 
 
b) Menyeterika 
 
 

26. Alat pres yang sering anda gunakan adal
      a. Papan seterika dan setrika uap 
      b. Bantalan tailor (tailor’s ham) 
      c. Kain pengepres 
      d. Mesin pengepres 
      e. Roll untuk kampuh (sean roll) 
27. Pada saat mengepres yang biasanya anda
      a. Mengepres interfacing pada bagian ba
      b. Mengepres interfacing pada bagian ata
     c. Mengepres lapisan lapel, krah, lapisan
28. Urutan dalam menjahit jas yang biasanya
      a. Menjahit kupnat, saku, lapisan lining d

dan lining, bahu,sisi, lengan dan kerah
     b. Menjahit badan belakang dan lining, k

lining depan, bahu,sisi, kerah, lengan
     c. Menjahit lapisan kupnat, saku, badan b

lengan dan kerah 
29.  Apakah yang anda gunakan dalam mem
      a. Menggunakan mesin khusus lubang k
       b. Menggunakan tangan     
30. Apakah yang anda gunakan dalam mema
       a. Menggunakan tangan 
      b. Menggunakan mesin khusus memasan
31.  Pembuatan lubang kancing yang biasa a
      a. Membuat lubang kancing setelah peny
       b. Membuat lubang kancing setelah  sele
 
 
32. Untuk mendapatkan hasil jas yang baik d

melakukan : 
      a. Menyeterika dilakukan setiap langkah
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d. Hasil akhir 

 
a) Mengepas II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pengemasan 

       b. Menyeterika setelah semua bagia-bag
33.  Apakah anda melakukan pasen II ? 
       a. Selalu 
       b. Kadang-kadang 
       c. Tidak pernah 
34.  Apakah anda memperbaiki bagian-bagia

setelah passen II ? 
        a. Selalu 
        b. Kadang-kadang 
        c. Tidak pernah 
35.  Apakah anda memberikan cadangan seb
       a. Kancing 
       b. Benang 
       c. Jarum 
36.  Apa yang anda lakukan jika terjadi ketid

pembuatan jas ? 
        a. Memberikan jaminan perbaikan 
        b. Mengganti bahan 
37.  Apakah anda memberikan kemasan jas y

dibuat ? 
       a. Ya, dengan kemasan khusus jas 
       b. Ya, dengan kemasan biasa 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 

 

Dengan hormat, 

Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, bermaksud 

mengadakan penelitian guna menyusun skripsi. Hasil penelitian ini adalah untuk 

kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam masyarakat, 

dalam penelitian saudara ditetapkan sebagai responden, oleh karena itu kami 

mohon bantuan saudara untuk memberikan  keterangan dengan sebenar-benarnya 

untuk keberhasilan penelitian dan hasil yang diperoleh tidak akan menyangkut 

dan mengungkap masalah yang bersifat pribadi. Kerahasiaan saudara kami jamin 

sepenuhnya.  

Atas kesadaran dan pengertian saudara untuk membantu pelaksanaan 

penelitian, kami mengucapkan terimakasih. 

 

 

 

                                                                                            Semarang,          2006 

 

                                                                                                        Peneliti 
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IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama Usaha                  :  …………………………………… 
Nama Pengusaha           : ……………………………………. 
Alamat                           : ……………………………………. 
Pendidikan                     : 

 a. Kursus tingkat dasar 
 b. Kursus tingkat terampil 
 c. Kursus tingkat mahir 
 d. Penataran   

Tahun Pendirian Usaha   : ………………………………… 
 
Mohon anda memberi/membubuhkan tanda ( √ ) pada pilihan jawaban sesuai 
dengan yang anda kerjakan, dan jawaban boleh lebih dari satu. 
 

Jawaban No. Soal 
Ya Tidak

1 Pemilihan model jas biasanya ditentukan oleh ?   
 a. 75 % pelanggan   
 b. 25 % pihak tailor   
 c.50 % pelanggan dan 50 % tailor   
2 Model jas yang sering dipesan oleh pelanggan adalah :   
 a. Single breasted   
 b. Double breasted   
 c. Safari jacket   
 d. Jump suit   
3 Berapa banyak pelanggan yang membawa bahan sendiri 

saat dating membuat jas ditempat anda ? 
  

 a. 75 % dari pelanggan   
 b. 50 % dari pelanggan   
 c. 50 % pelanggan dan 50 % pihak tailor   
4 Jenis bahan yang sering dipakai dalam pembuatan jas 

adalah : 
  

 a. Bellini   
 b. Wool cashmere   
 c. Wool gabardine    
 d. Tusor          
 e. Palmbach   
 f. Wool Dacron   
5 Bahan lining yang sering anda gunakan dalam 

pembuatan jas adalah : 
  

 a. Satin motif   
 b. Satin tebal   
 c. Bahan lain ………………………..   
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Jawaban No. Soal 
Ya Tidak

6 Pemasangan lining yang sering anda lakukan adalah :   
 a. Lining dan bahan utama lepas berdiri sendiri-sendiri   
 b. Ada bagian tertentu yang dilekatkan   
7 Pembuatan jas, lining dengan bahan biasanya :   
 a. Sama panjang   
 b. Lining naik 2 cm dari bahan   
8 Pemasangan interfacing pada lapel krah untuk 

mendapatkan hasil krah yang baik dilakukan dengan cara: 
  

 a. Menggunakan bahan khusus   
 b.Sesuai garis patah   
 c. Ada patokan lain   
9 Bahan interfacing yang sering anda gunakan dalam 

pembuatan jas adalah : 
  

 a. Flisofix   
 b. Fliselin   
 c. Tenunan rambut kuda   
 d. Trubines   
 e. Bahan lain …………………..   
10 Bahan padding yang sering anda gunakan dalam 

pembuatan jas adalah : 
  

 a. Serabut wool   
 b. Serabut kapas   
  c. Bahan lain …………………….   
11 Alat apa saja yang anda persiapkan sebelum mengambil 

ukuran 
  

 a. Catatan atau daftar ukur   
 b. Pita ukuran   
 c. Veterban   
 d. Alat tulis   
 e. Penggaris   
12 Hal-hal yang anda lakukan saat mengambil ukuran dalam 

pembuatan adalah : 
  

 a. Mengikat lingkar badan, pinggang dan pinggul dengan    
     Veterban   
 b. Pengukuran dilakukan secara berurutan dari atas    
     Bawah   
  c. Pengukuran dilakukan pada posisi berdiri wajar 

dengandengan memakai alas kaki. 
  

      
 

Jawaban No. Soal 
Ya Tidak

13 Ukuran-ukuran yang anda perlukan dalam pembuatan   
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jas adalah : 
 a. Panjang lengan   
 b. Lebar punggung   
 c. Lingkar badan   
 d. Lingkar leher   
 e. Panjang jas   
 f. ½  lingkar lengan   
 g. Rendah bahu   
 h. Rendah punggung   
 i. Panjang punggung   
 k. Lingkar pinggang   
14 Alat apa saja yang anda persiapkan sebelum membuat 

pola : 
  

 a. Alat tulis   
 b. Kertas payung atau Koran   
 c. Pita ukuran   
 d. Mistar lurus, mistar kerung lengan, mistar siku-siku   
15 Pola sistim siapa yang sering anda gunakan dalam 

pembuatan jas pria ? 
  

 a. Sistim Soekarno   
 b. Sistim MH. Wancik   
 c. Gabungan sistim Soekarno dan MH. Wancik   
 d. Menggunakan pola sendiri   
16. Bagaimana cara anda membuat pola jas pria :   
 a. Membuat pola di kertas   
 b. Membuat pola langsung di atas bahan   
17 Apakah pola yang selama anda pakai memiliki keadaan 

sebagai berikut : 
  

 a. Selalu pas dan nyaman dipakai   
 b. Masih ada perbaikan   
18 Sebelum meletakkan pola pada bahan dalam 

pembuatan jas apakah anda melakukan hal-hal sebagai 
berikut : 

  

 a. Melakukan penyusutan dengan merendam bahan    
     selama satu malam   
 b. Merendam bahan dalam larutan cuka atau garam   
     supaya warnanya kuat   
 c. Meluruskan bahan dengan mencabut benang pakan   
 d. Meletakkan pola searah benang lusi   
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Jawaban No. Soal 
Ya Tidak

19 Alat-alat yang anda persiapkan  sebelum memotong 
bahan adalah sebagai berikut : 

  

 a.Gunting pemotong bahan   
 b. Gunting zi-zag   
 c. Gunting lubang kancing   
 d. Pendedel   
 e. Gunting pemotong benang   
20 Sebelum memotong bahan, apakah anda melakukan 

hal-hal sebagai berikut : 
  

 a. bahan ynag akan dipotong dibentangkan di atas meja   
     Potong   
 b. Pola diletakkan di atas kain sesuai dengan rancangan   
 c. Jika menggunting bahan dilakukan dengan tangan   
     Kanan   
 d. Bahan tidak diangkat, dan tetap terletak di atas meja   
 e. Menggunting bahan dimulai pada bagian potongan   
     Pola yang besar kemudian  kecil   
21 Alat apasaja yang anda gunakan dalam memberi tanda 

jahitan pada bahan : 
  

 a. Rader dan karbon jahit   
 b. Kapur jahit atau pensil kapur   
 c. Menjelujur renggang   
 d. Membauat guntingan kecil   
22 Apakah anda selalu menjelujur terlebih dahulu pada 

saat menjahit jas ? 
  

 a. Semua bagian yang akan dijahit dijelujur   
 b. Bagian terpenting saja yang dijelujur   
23 Apakah anda melakukan pasen I setelah selesai 

menjelujur ? 
  

 a. Selalu   
 b. Kadang-kadang   
24 Alat pres yang sering anda gunakan adalah sebagi 

berikut:  
  

 a. Papan pres / papan seterika   
 b. Bantalan tailor (tailor’s ham)   
 c. Kain pengepres   
 d. Seterika uap   
 e. Roll untuk kampuh   
25 Pada saat mengepres yang biasa anda lakukan adalah :   
 a. Mengepres interfacing pada bagian badan depan   
 b. Mengepres interfacing pada bagian atas dan  

belakang 
  

 c. Mengepres lapisan lapel, krah,  badan depan, saku   
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Jawaban No. Soal 

Ya Tidak
26 Urutan dalam menjahit jas yang biasa anda lakukan  :   
 a. Menjahit kupnat, saku, lapisan lining depan, badan   
     belakang dan lining, bahu, sisi, krah, dan lengan   
 b. Menjahit badan belakang dan lining, kupnat, saku,   
     lapisan lining depan, bahu, sisi, krsh, lengan   
27 Apakah yang anda gunakan  dalam membuat lubang 

kancing dan memasang kancing : 
  

 a. Menggunakan mesin   
 b. Menggunakan tangan   
28 Pembuatan lubang kancing yang biasa anda lakukan :   
 a. Membuat lubang kancing  setelah selesai menjahit   
 b. Memberi lubang kancing setelah penyelesaian   
29 Untuk mendapatkan hasil jas yang baik dan rapi anda 

melakukan : 
  

 a. Menyeterika dilakukan setiap langkah selesai   
     Menjahit   
 b. Menyeterika setelah semua bagian-bagian selesai   
     Dijahit   
30 Apakah anda melakukan pasen II ?   
 a. Selalu   
 b. Kadang-kadang   
 c. Tidak pernah   
31 Apakah anda memperbaiki bagian-bagian yang kurang 

sesuai setelah pasen II ? 
  

 a. Selalu   
 b. Kadang-kadang   
 c. Tidak pernah   
32 Apakah anda memberikan cadangan sebagai berikut :   
 a. Kancing   
 b. Benang   
 c. jarum jahit   
33 Apakah yang anda lakukan jika terjadi ketidak cocokan 

dalam pembuatan jas ? 
  

 a. Memberikan jaminan perbaikan   
 b. Mengganti bahan   
34 Apakah anda memberikan kemasan jas yang telah selesai 

dibuat ? 
  

 a. Ya, dengan kemasan khusus jas   
 b. Ya, dengan kemasan biasa   
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POLA JAS SISTEM SOEKARNO 

 

 

 

Membuat Pola Badan Belakang 

 
A – B = 2 cm 
A – K = 70 cm, panjang jas 
B – C = 4 ½ cm, rendah bahu 
B – F = 22 cm, rendah punggung 
B – G = 40 cm, panjang punggung 
C – D = ½ C – F  
D – E = ½ D – F  
K – H = 1/3 K – G  
 
B dan C = tetap 
D = kekanan ½ cm 
F = kekanan 1 cm 
G = kekanan 2 ½ cm 
H dan K = kekanan 2 cm 
 
A – N = ¼ lingkar leher dikurangi 1½ cm = 
(36 cm :4) – 1 ½ = 7 ½ cm 
N – N = naik 2 cm 
A – O = turun 1 cm 
 
C – P = ½ lebar punggung = 
42 cm : 2 = 21 cm 
P – P = naik 4 cm 
 
G – X = ¼  lingkar punggung = 
 (72 cm : 4) – 4 = 14 cm 
Hubungkanlah titik P dengan titik X 
digaris lurus D terdapat titik R 
digaris lurus E terdapat titik M = kekanan 1 cm 
digaris lurus F terdapat titik L 

 
H – Y =  (G – X) + 1½ cm = 14 cm + 

1½ cm = 15  

K – Z =  (G – X) + 2 cm = 14 cm + 2 cm = 16 cm  
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Membuat pola badan depan 
 
Garis siku a-b-c-d-e-f-g-h dan k = 
Garis siku pola badan depan 
 
b-g = 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm = 
          (36 cm : 6) + 1 cm = 7 cm 
b-x = A – N ditambah 1 cm 
          7 ½ cm + 1 cm = 8 ½  
 
x-y = N’- P’ = 14 ½ cm lebar bahu badan 
belakang 
titik y = pada garislurus c 
 
o-u = ½ lebar dada ditambah 1 cm = 
(36 cm : 2) + 1 cm = 19 cm 
 
f-l = ½ lingkar badan ditambah 6 cm 
dikurangi F – L badan belakang = 
(88 cm : 2) + 6 cm – 18 cm = 32 cm 
 
g-m = ½ lingkar pinggang diatmbah 3 cm 
dikurangi G – X ditambah kedua jupitan = 
(72 cm :2) + 3 cm – 14 cm + 3 cm = 28 cm 
 
h-n” = f-l + ½ cm = 32 cm + ½ cm = 32 ½ 

cm 
k-o = f-l + 1 cm = 32 cm + 1 cm = 33 cm 
titik k = turun 2 cm dan kekiri 3 cm 
 
g-g ‘ = kekanan 2 cm 
g-h’ = turun 7 cm , lubang kancing kebawah 
h’-s = naik 10 cm, lubang kancing atas 
s-s’ = naik 1 cm, batas bukaan bawah 
x-v = kekanan 1½ cm, batas bukaan atau 
t-r  = ± 9 cm, lebar bukaan 
r-q’ = ± 4 cm, lebar ujung bukaan 
q’-w = ± 3¾ cm, lebar ujung leher 
v-p = ± 4 ½ cm 
 
y-x-z’ = adalah sudut siku-siku 
x-z’ = x’-I = O – N = kerongan leher belakan 
x-x’ = kekiri 1 cm 
z-z’ = 1 cm 
z-i = 3 cm 
z-i-x ‘ = adalah garis siku-siku 
i-j = 7 cm lebar kerah 
 
Merubah model 
u-u’ = ¼ u-y = 12 cm : 4 = 3 cm 
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titik u’ hubungkanlah dengan jupitan 
belakang dan teruskan kebawah, 
disinilah letaknya jahitan hias badan. 
l-l’ = m-m’ = n-n’ = o-o’ = 3 cm 
sebagai ganti jahitan hias b    

 
 Membuat pola lengan 
 
Membuat segi panjang A-B-C-D. 
A-B = C-D = 22 cm, rendah punggung 
A-B = B-D = 58 cm, panjang tangan 
A-T = T-B = 22 cm : 2 = 11 cm 
A-G = B-Y = 1/10 A-B = 22 cm : 10 = 2,2 cm 
B-N = 3 ½ cm, dewasa sedang 
B-H = B-T + 3 cm = 11 cm + 3 cm = 14 cm 
H-E = (H-D) – 2 cm = (44 cm:2) – 2 cm = 20 cm 
 
Membuat pola lengan bawah 
 
F-L = A-G = 2,2 cm 
S-M = naik 1 cm 
l-Q = ½ lingkar lengan dikurangi F-L 
16 ½ cm – 2,2 cm = 14,3 cm 
M-R = (l-Q) – 2 ½ cm = 
14,3 cm- 2 ½ cm =11,8 cm 
R-I = 3 cm, dalamnya klep 
Garis yang menghubungkan + 
V-P-K-L-M-R-Q-V 
Adalah pola lengan bawah 
 
Membuat pola lengan atas 
 
V-O = O-N = 2,2 cm : 2 = 1,1 cm 
K-J = 2 x A-G = 2 x 2,2 cm = 4,4 cm 
L-U = M-W = K-J = 4,4 cm 
T-Z = Z-X = X-J 
Garis yang menghubungkan = 
T-J-U-W-R-Q-O-T 
Adalah pola lengan atas 
 
 
 

POLA KRAH 
 
 

POLA KERAH 
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POLA JAS SISTIM  M.H. WANCIK 
 
 
Cara Membuat Pola Badan Depan 
 
A – a    51 cm      =  lingkar badan keliling yang sudah ditambah, dibagi 2 (102 cm : 2 = 51 cm). 

B – A   61 cm      =  panjang baju. Buatlah garis tegak lurus 
C – B     9,5 cm    =  lingkar leher keliling dibagi 4 dikurangi 1 cm (42 cm : 4 = 10,5 cm – 1 cm = 

9,5 cm)  . 

D – C     7 cm      =  lingkar leher keliling dibagi 6. Buatlah garis kerungan leher dari D  sampai B 

E – C     4,7 cm   =  C-B dibagi 2 
F – E    20,5 cm   =  dada atas dibagi 2 ditambah satu cm ( 39 cm : 2 = 19,5 + 1 cm = 20,5 cm ). 
G – E    12 cm     =  lingkar lengan keliling dibagi 3 + 3 (27 cm : 3 = 9 cm + 3 cm = 12 cm) 
H – G   18 cm     =  dada bawah dibagi 2 ( 36 cm : 2 = 18 cm) 
I   – G    7 cm      =  jika panjang punggung lebih 7 cm dari panjang dada. 
I   – G    8 cm      =  jika panjang punggung lebih 5 cm dari panjang dada 
I   – G    6 cm      =  jika panjang punggung lebih 9 cm dari panjang dada 
J   – I    24,5 cm  =  lingkar badan keliling dibagi 4, dikurangi 1 atau 2 cm (102 cm : 25,5 cm – 1 

cm = 24,5 cm). 
K – A    24,5 cm  =  J – I . Buatlah garis penolong K – J. 
L – B     38 cm     =  panjang dada dikurangi 1 cm ( 39 cm – 1 cm = 38 cm ). 
M- L     51 cm     =  A – a . Buatlah garis penolong M – L dan hubungkan M – a . 
N – M   47 cm     =  panjang punggung ditambah 1 cm (46 cm + 1 cm = 47 cm). 
O – N      2,3 cm  =  D – C dibagi 3 (7 cm : 3 = 2,3 cm). 
P – C       4,7 cm  =  E – C. 
Q – P    21 cm      =  punggung atas dibagi 2 (42 cm : 2 = 21 cm). 
R – Q    15 cm      =  F – D  
S – P     12 cm      =  G – E. 

T – S     19 cm      =  punggung atas dibagi 2 (38 cm : 2 = 19 cm). 

U – M     2 cm      =  tetap. 
V – a       2 cm      =  tetap. 
W – V    16 cm     =  T – S dikurangi 3 cm. 
X – U    16 cm      =  W – V. Hubungkan X sampa W. 
Y – J       6,5 cm    =  J – T – Q dibagi 4. 
Z – X     2,5 cm     =  (b.l.a.k). Bentuklah garis seperti pada contoh gambar, Z sampai w dan Z 

sampai Y. 
b  - A      2 cm       =  tetap, buatlah garis miring miring b – W . 
c – L       6,5 cm    =  L – b dibagi 4. Ukurlah dulu L sampai b. 
d – K    18 cm       =  c – b dikurangi 1 cm. 
e – d     14 cm       =  (b.l.a.k). 
g – f        3 cm      =  buatlah garis penolong I – h – g – f – y . 
h – g     10 cm      =  (b.l.a.k). 
I – h      2 cm       =  (b.l.a.k). 
J – h      5 cm       =  h – g dibagi 2. 
k – e      2,5 cm    =  (b.l.a.k). 
l – j        8 cm       =  (b.l.a.k). Buatlah kupnat 1,5 cm dari l – k seperti contoh gambar. 
m – d    2,5 cm     =  I – j . Buatlah kupnat 1,5 cm dari m sampai j seperti pada contoh gambar. 
n – c      2 cm       =  untuk orang gendut n – c = 3 cm. 
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o – n     11 cm      =  jika jasnya berkancing 3, maka jarak antara kancing yang satu dengan yang 
lain 10 cm. 

p – D      2 cm      =  buatlah garis patahan p sampai o. 
q – B       6 cm      =  (b.l.a.k). Buatlah garis penolong q – B – F dan buatlah garis bukaan kelepak 

dari q sampai o seperti pada contoh gambar. 
 
r – q       16 cm     =  q – o dibagi 2. Ukurlah dulu q – o, kemudian buat garis penolong untuk 

kerah, dari r menyentuh garis kerungan leher dan mendapat  
                                 s – t. 
t – s         8 cm     =  R – N dikurangi 0,5 cm. Ukurlah dulu kerungan leher belakang, baru 

kemudian buat t – s. 
u – t         7 cm     =  (b.l.a.k). Buatlah garis siku. 
v – q        3 cm     =  (b.l.a.k). 
w – v       3 cm     =  v – q. Buatlah bentuk kerah v – w – u seperti pada contoh gambar. 
x – t         3 cm     =  (b.l.a.k). 
 
q – V – D – F – H – J – Y – Z – W – n – o – q = badan depan 
Y – T – Q – R – N – P –S – U – V – W – X – Y = badan belakang 
v – W – u – X – t – s – v = kerah jas. 
 
 
 
 

POLA BADAN DEPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara Membuat Pola Lengan Jas 
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A – a        18 cm   =  kerungan lengan ditambah 6 cm dibagi 3 (48 cm + 6 cm = 54 cm : 3 = 18 

cm). Buatlah garis mendatar. 
B – A       13 cm   =  kerungan lengan dibagi 4 ditambah 1 cm (48 cm : 4 = 12 + 1 = 13 cm). 

Buatlah garis tegak. 
C – B         9 cm   =  A – a dibagi 2. Garislah ke kanan. 
D – a         4,5 cm =  C – B dibagi 2. Buatlah garis tegak. 
E – B         2,2 cm =  D – a dibagi 2. Buatlah garis cekung dari E – C sampai D. 
F – A         6 cm    =  A – a dibagi 3. Hubungkan garis E sampai F berupa garis cembung tepat 

digaris E – F , lalu melengkung sampai D. 
G – A       59 cm   =  panjang tangan. 
H – G       18 cm   =  E – G dibagi 2. 
I – H           2,2 cm=  E – B. Hubungkan J – G dan J – E. Sempurnakan garis patah pada J agar 

bentuk garis patahannya tidak kaku (lihat gambar). 
K – G        13 cm   =  A – a dikurangi 5 cm. Buatlah garis ke kiri. 
L – K          1,5 cm =  Hubungkan L – G dan L – I. Sempurnakan garis patahan pada I, agar bentuk 

garis patahannya tidak kaku. 
 
Pola lengan luar adalah E – F – D – I – L – G – J – E. 
E – J – G dilebarkan 1 ½ cm menjadi N – O – P .  
Lalu D dilebarkan 1,5 cm menjadi R. 
 
Pola lengan bawah adalah E – C – D – I – L – G – J – E . 
E – J – G dikecilkan 1,5 cm dan menjadi N – O – P.      
Lalu D dikecilkan 1,5 cm menjadi R.        
        
                  
 

POLA LENGAN 
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