
LEMBAR PENILAIAN ASPEK KOGNITIF PADA PRAKTEK DRAPING POLA
GAUN STRPLES

No Soal Kunci jawaban Skor

1 Jelaskan pengertian gaun straples bra-
top empire, serta jelaskan pula bentuk
dasar mungkum, dan variasi bentuk
mungkum

1.Gaun straples bra-top empire:
gaun yang bagian atas terbuka, tanpa
tali/ban bahu, dengan mungkum
melintang/horizontal pada bagian
puncak payudara.

2. Mungkum empire: mungkum
yang memiliki garis horizontal dari
tengah muka melewati puncak
payudara sampai sisi, bagian tengah
muka ada sambungan
3. Mungkum princess torso:
mungkum yang memiliki garis
vertikal dari payudara atas sampai
payudara bawah, dan bagian tengah
muka terdapat sambungan.
4.Mungkum princess bodice yaitu
mungkum yang memiliki garis
vertikal dari payudara atas sampai
payudara bawah, dan bagian tengah
muka tanpa sambungan.
5.Variasi bentuk mungkum:  bentuk
mungkum yang merupakan
perpaduan dari beberapa dasar
mungkum
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2 Jelaskan ukuran boneka yang
dibutuhkan sebelum mendraping pola
gaun straples

Lingkar badan I, II, III, lingkar
pinggang, lingkar panggul, panjang
payudara, lebar payudara, panjang
gaun
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3 Terangkanlah cara menandai garis
pola sesuai desain pada boneka,
sebelum melakukan draping, serta
cara menentukan bahan untuk
melakukan draping pola

Menandai garis pola
1.Garis pola ditandai dengan
memasang pita kecil yang berbeda
warna dengan pita body line,
disemat jarum pentul
2.Garis pola yang telah disemat
dijelujur, sematan dilepas
Menentukan bahan:
3.Lebar pola masing-masing sisi
ditambah 2,5 cm
4.Panjang pola masing-masing sisi
ditambah 2,5 cm
5.Bagian bawah pola yang dikelim
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ditambah 5 cm

4 Jelaskanlah garis besar langkah-
langkah melakukan draping pola
gaun straples bra-top empire

1.Mendrap pola mungkum atas
2.Mendrap pola mungkum bagian
bawah
3.Mendrap pola gaun bawah gaun
4.Mendrap pola gaun bagian
belakang
5.Melepas pola, membentangkan
dan merapikan garis-garisnya
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5. Terangkanlah yang dimaksud grading

dengan menambah pada sisi pola, dan

jelaskan pula garis besar langkah-

langkah grading pola gaun straples

bra-top empire

1. Grading teknik menambah dan
mengurang:  membesarkan ataupun
mengecilkan pola pada bagian-
bagian tertentu sisi pola
Garis besar langkah-langkah
grading:
2.Menggrading pola mungkum atas
3.Menggrading pola mungkum
bawah
4.Menggrading pola gaun bagian
bawah mungkum

5. Menggrading pola gaun bagian

belakang
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Jumlah Skor 100

Keterangan:
Penilaian
Sangat Baik (nilai > 86)
Baik (nilai 71 – 85)
Cukup Baik (nilai 56 - 70)
Kurang Baik (nila < 56)


