
JOB SHEET 

 

Jurusan  : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

Program Studi : Pendidikan Tata Busana 

Mata Kuliah : Piranti Menjahit 

Semester : Ganjil 

Pokok Bahasan : Pembuatan Sengkelit 

Waktu : 

Sifat Praktikum : 

 Tujuan Umum Perkuliahan : Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan garis leher 

1. 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 

2. 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  untuk sengkelit  

d. Memasang bermacam-macam jenis kancing 

e. Membereskan ruangan 

f. Membersihkan ruangan  

 



7. Keselamatan Kerja 

a. Penerangan, ventilasi, kebersihan 

b. P3K 

8. Tugas  : Pembuatan  2 buah lubang kancing sengkelit 

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 

     

 

LUBANG KANCING SENGKELIT 

1. Sengkelit dari benang   

Cara membuat sengkelit dari benang adalah: 

a. Tandai posisi dan panjang tempat lubang kancing pada kain, lipat kain untuk lapisan. 

buat buhul dan masukkan jarum melalui bagian buruk sesuai dengan posisi yang telah 

ditandai, sisakan benang sesuai dengan lingkar lubang kancing yang dikehendaki, 

setelah itu tusukkan lagi jarum pada bagian baik melingkar melewati bagian buruk, 

demikian seterusnya sehingga diperoleh 4 atau 5 helai benang, 

b. Lanjutkan dengan menggunakan tusuk feston  pada helai benang tersebut sampai 

tertutupi seluruhnya.  

c. Setelah benang tertutupi seluruhnya, masukkan jarum menembus ke bagian buruk, 

buat tusukkan penguat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langkah pembuatan sengkelit dari benang 

Sumber : Byrta Carson (1969, 134) 

 

2. Sengkelit dari kain 

Sengkelit juga dapat dibuat dari kain, cara membuatnya yaitu: 

a. Lipat kain serong, jahit sepanjang kain  serong dengan lebar jahitan maksimal 7 mm. 

Kuatkan ujung jahitan. Gunting sisa kampuh menjadi lebih kecil 

b. Masukkan jarum pada selongsong dengan posisi pangkal jarum masuk terlebih dahulu 

c. Tariklah jarum dengan hati-hati. Potong sengkelit yang sudah siap menurut panjang 

yang dikehendaki sesuai ukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langkah pembuatan sengkelit dari kain 

Sumber : Modifikasi Photoshop dari A. V. White M. Coll. H (1967:86) 
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