
JOB SHEET 

 

Jurusan  : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

Program Studi : Pendidikan Tata Busana 

Mata Kuliah : Piranti Menjahit 

Semester : Ganjil 

Pokok Bahasan : Penyelesaian Garis Leher 

Waktu :3 x 60 menit (1 kali pertemuan) 

Sifat Praktikum : Individu 

1. Tujuan Umum Perkuliahan : Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan garis leher 

2. Tujuan khusus 

a. Mahasiswa terampil menggunting kain untuk lapisan penyelesaian garis leher 

b. Mahasiswa terampil menjahit kain lapisan pada garis leher 

c. Mahasiswa terampil mengesom lapisan rompok 

d. Mahasiswa terampil mengesom lapisan lapisan depun 

e. Mahasiswa terampil mengesom lapisan serip 

3. Gambar Kerja (terlampir) 

4 Bahan Praktikum 

- Kain Kaci 

- Benang 

5. Alat Kerja 

- Mesin jahit 

- Jarum jahit tangan 

- Jarum pentul 

6. Pedoman Kerja 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Menyiapkan dan mempelajari gambar kerja 

c. Menggunting kain serong 

d. Memasang kain serong pada garis leher 

e. Melipat kain serong 

f. Mengesom kain serong yang sudah dilipat 

g. Membereskan ruangan 



h. Membersihkan ruangan 

7. Keselamatan Kerja 

a. Penerangan, ventilasi, kebersihan 

b. P3K 

8. Tugas  : 3 macam penyelesaian garis leher 

9.  Evaluasi 

No Aspek Yang Dinilai N i l a i Ulasan 

1 2 3 4 

1 Persiapan 

a. Ketepatan waktu 

b. Kelengkapan bahan dan 

alat 

     

2 Pelaksanaan 

a. Tertib kerja 

b. Proses kerja 

     

3 Hasil 

a. Kerapihan 

b. Keserasian 

c. Kelengkapan tugas 

     

 

Penyelesaian Garis Leher dengan Rompok  

Penyelesaian garis leher dengan rompok, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Gunting kain serong  

b) Pasang kain serong tersebut pada bagian baik kain, kemudian dilipat ke bagian buruk 

kain, setelah itu bagian buruk tersisa ½ dari bagian baik 

c) Setelah kain serong dilipat ke bagian buruk, selesaikan dengan tusuk selip 

d) Hasil akhir penyelesaian garis leher dengan rompok yaitu setengah dari lebar kain 

serong tampak di luar dan setengahnya lagi dari dalam  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
Langkah penyelesaian garis leher dengan rompok  

Sumber : Byrta Carson  (1969:226) 

 

2) Depun  

Penyelesaian garis leher dengan depun langkah pembuatannya adalah: 

a) Gunting kain menurut bentuk leher atau menggunakan kain serong dengan lebar 1 

cm, jahit lapisan tersebut sehingga membentuk garis leher 

b)  Jahit dari bagian yang baik berhadapan kira-kira ½ cm kemudian dibalik ke bagian 

yang buruk, masuk dari tepi kira-kira 1 mm sehingga kain serongnya tidak kelihatan 

dari luar 

c) Selesaikan dengan tusuk selip 

d) Hasil akhir penyelesaian garis leher dengan depun 

 

 

  

 

 

 

 
Langkah penyelesaian garis leher dengan depun  

Sumber : Modifikasi A. V. White M. Coll. H (1967:67,68) 

 

3)  Serip 

Cara menyelesaikan garis leher dengan serip adalah:  

a) Pergunakan kain serong atau menurut bentuk leher 

b) Kain pelapis dijahit kira- kira ½ cm dari bagian buruk  

c) Balikkan ke bagian baik, sehingga lapisan tampak dari luar yang berfungsi sebagai 

hiasan, selesaikan dengan tusuk selip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a)       b)         c)                        d) 

 

 

 

 

 

          a)      b)    c)           d) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langkah penyelesaian kerung leher dengan serip  

Sumber : Modifikasi A. V. White M. Coll. H (1967:67) 

 

  

 

 

 

 

 

    a)    b)            c) 


