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A. Pilihlahlah jawaban di bawah ini yang paling benar! 

1. Pernyataan dibawah ini manakah yang termasuk penerapan prosedur/keselamatan kerja 

pada saat praktek pembuatan gamis/koko…. 

a. Menggunakan celemek pada saat menjahit 

b. Menggunakan headset saat bekerja 

c. Memakai sepatu hak tinggi 

d. Memakai accessories dan milineris 

e. Menggunakan handphone 

2. Berikut ini yang bukan contoh K3 di lingkungan sekolah… 

a. Memakai ikat rambut saat menjahit di lab 

b. Memakai topi ketika sedang menjahit 

c. Memakai alas kaki ketika sedang menjahit  

d. Memakai masker ketika sedang di lab 

e. Memotong kuku ketika sedang menyulam 

3. Menutup seluruh aurat wanita muslimah dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali 

telapak tangan dan muka, Tidak membentuk lekuk tubuh, termasuk syarat dari………. 

a. Gamis    c. blus    e. Rok 

b. Celana    d. koko  

4. Bahan apa yang cocok untuk pembuatan busana pesta…. 

a. Denim                                c. spandex                e. tile    

b. Satin                                 d. blaco 

5. Yang dimaksud dari syle/gaya adalah…… 



a. Mode  dari busana 

b. Garis luar busana 

c. Aksesoris busana 

d. Pemilihan  warna dari busana 

e. Bahan busana 

6. Gambar dibawah ini adalah cara mengukur …… 

a. Lebar bahu  

b. Lebar muka 

c. Lingkar badan 

d. Jarak dadak 

e. Lingkar Kerung Lengan 

7. Bagaimana cara mengukur lingkar kerung lengan….. 

a. Diukur dari puncak lengan terus sampai melampaui tulang pergelangan tangan 

b. Tangan mengepal kemudian diukur 

c. Diukur sekeliling lubang lengan, pas dahulu kemudian ditambah 4 cm 

d. Diukur pada pertengahan jarak bahu terendah dan ketiak dari batas lengan yang kanan 

sampai batas lengan yang kiri 

e. Diukur sekeliling badan atas yang terbesar, Diukur pas dahulu, kemudian ditambah 

10 cm. 

8. Dalam pembuatan pola untuk kelonggaran busana, lingkar badan laki-laki ditambah 

berapa centimeter? 

a. 4 cm                                           c. 8 cm   e. 16 cm 

b. 10 cm                                         d. 5 cm 

9. Bagaimana cara pembuatan pola C2 



 

a. ½ dari A2 

b. Lingkar Kerung Lengan dikurangi 6 dibagi 2 dikurangi 2,5 cm 

c. ¼ Lingkar badan + 1 cm 

d. ½ Lebar Muka 

e. ½ Lebar bahu 

10. Bagaimana rumus pembuatan pola dari A-B….. 

 

a. ½ dari A2 

b. Lingkar Kerung Lengan dikurangi 6 dibagi 2 dikurangi 2,5 cm 

c. Lingkar badan + 1 cm 

d. ½ Lebar Muka 

e. ½ lebar bahu 

11. Warna apa yang digunakan untuk member tanda pola bagian depan dan belakang 

a. Merah untuk depan, hijau untuk belakang. 

b. Biru untuk depan, merah untuk belakang. 

c. Merah untuk depan, biru untuk belakang. 

d. Hijau untuk depan, merah untuk belakang. 

e. Kuning untuk depan, Biru untuk belakang. 

12. Bagaimana cara mengukur gambar di bawah ini  



 

a. Diukur sekeliling badan atas yang terbesar, Diukur pas dahulu, kemudian ditambah 

10 cm. 

b. Diukur sekeliling pinggang, pas dahulu, kemudian ditambah 5 cm 

c. Diukur dari pinggang sampai panggul. 

d. Diukur sekeliling badan bawah yang terbesar, diukur pas dahulu kemudian ditambah 

10 cm  

e. Diukur dari bahu terendah dari kanan sampai bahu terendah kiri. 

13. Bagaimana rumus pembuatan pola dari C ke C1….. 

 

a. ½ dari A2 

b. Lingkar Kerung Lengan dikurangi 6 dibagi 2 dikurangi 2,5 cm 

c. ¼ Lingkar badan + 1 cm 

d. ½ Lebar Muka 

e. ½ Lebar Bahu 

14. Bagaimana mengukur lebar bahu…. 

a. Diukur dari bahu terendah dari kanan sampai bahu terendah kiri. 

b. Diukur pada 5 cm dibawah lekuk leher atau pertengahan jarak bahu terendah dan 

ketiak dari batas lengan yang kanan sampai batas lengan yang kiri. 

c. Diukur dari bawah pinggang sampai dibawah panggul. 

d. Diukur sekeliling pinggang, pas dahulu, kemudian ditambah 10 cm. 

e. Diukur sekeliling badan atas yang terbesar, Diukur pas dahulu, kemudian ditambah 

10 cm. 



15. Diukur sekeliling badan bawah yang terbesar, diukur pas dahulu kemudian ditambah 10 

cm, merupakan cara pengambilan ukuran dari….. 

a. Lingkar badan 

b. Lingkar pinggang 

c. Lebar bahu 

d. Lebar punggung 

e. Lingkar panggul 

16. Bagaimana rumus pembuatan pola dari A5 - B3……. 

     

 

   

 

a. ½ Lebar Muka 

b. lebar bahu sama dengan lebar bahu pola bagian depan 

c. ½ lebar bahu 

d. A5 – B3 = 7 cm 

e. ½ A2 

17.  Gambar dibawah ini adalah cara mengukur….. 

                              

a. Lingkar panggul 

b. Tinggi dada 

c. Tinggi panggul dan lingkar panggul 

d. Tinggi panggul 

e. Lingkar badan 

18. Bagaimana rumus pembuatan pola dari E-E1 

 



 

 

 

a. ¼ lingkar pinggang 

b. ½ jarak dada 

c. ¼ lingkar badan + 1  

d. ¼ lingkar pinggang+3 (kup)+1cm 

e. ¼ lingkar panggul + 1 

19. Dalam pembuatan pola untuk kelonggaran busana, lingkar perempuan badan ditambah 

berapa centimeter? 

a. 4 cm                                           c. 8 cm   e. 16 cm 

b. 10 cm                                         d. 5 cm 

20. Gambar dibawah ini merupakan lengan…. 

                   

a. Lengan tulip                             c. lengan raglan  e. lengan kimono 

b. Lengan licin                             d. lengan setali 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas! 

1. Sebutkan bagian-bagian busana berserta pengertiannya! 

2. Menurut pendapat kalian desain yang baik itu seperti apa! 

3. Jelaskan cara pengukuran berikut : 

a. Lingkar pergelangan lengan. 

b. Uji kontrol. 

c. Panjang gamis/koko 

4. Gambarlah macam-macam lengan minimal 4! 

5. Analisislah desain Gamis/Koko! 



a. Desain Gamis 

1. ………. …………………. 

2. …………………………... 

b. Desain Koko 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

 

 


