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RUBRIK PENSKORAN UNJUK KERJA DRAPING POLA GAUN STRAPLES

Acuan untuk memberi skor unjuk kerja mahasiswa sebagai berikut:

Aspek yang dinilai dan
indikatornya

Skor Kriteria unjuk kerja

I.Penilaian teori (aspek
kognitif)

1.Pengetahuan gaun straples,
bentuk dasar mungkum, dan
variasi bentuk mungkum

4 Menjelaskan : a) gaun straples bra-top empire (gaun yang
bagian atas terbuka, tanpa ban bahu, mungkum melintang
pada bagian  puncak payudara); b)bentuk dasar mungkum;
(1) mungkum empire (mungkum dengan garis
horizontal dari tengah muka melewati puncak payudara
sampai sisi, bagian tengah muka ada sambungan); (2)
mungkum princess torso (mungkum dengan garis
vertical dari payudara atas sampai payudara bawah, dan
bagian tengah muka terdapat sambungan); (3)
mungkum princess bodice (mungkum yang memiliki
garis vertical dari payudara atas sampai payudara
bawah, bagian tengah muka tanpa sambungan); c)
variasi bentuk mungkum (bentuk mungkum yang
merupakan perpaduan dari beberapa dasar mungkum

3 Menjelaskan pengertian gaun straples bra-top empire,
dan tiga bentuk dasar mungkum

2 Menjelaskan pengertian gaun straples bra-top empire ,
dan dua bentuk mungkum dasar

1 Menjelaskan pengertian gaun straples bra-top empire,
dan salah satu bentuk mungkum dasar atau variasi bentuk
mungkum

2.Ukuran boneka yang
diperlukan sebelum
mendraping pola gaun straples

4 Lingkar badan I, II, III, lingkar pinggang, lingkar
panggul, panjang payudara, lebar payudara, panjang
gaun

3 Lingkar badan I, II, III, lingkar pinggang, lingkar
panggul, panjang payudara, lebar payudara

2 Lingkar badan I, II, III, lingkar pinggang, lingkar
panggul, panjang gaun

1 Lingkar badan I,  lingkar pinggang, lingkar panggul,
panjang gaun

3.. Menandai garis pola sesuai
desain pada boneka,
menentukan bahan untuk
melakukan draping pola

4 Menjelaskan: a) cara menandai garis pola yaitu
menandai garis pola sesuai desain, dengan pita kecil
yang berbeda warna dengan pita body line, disemat
jarum pentul, kemudian dijelujur; b) cara menentukan
bahan: (1) sisi bagian lebar pola masing-masing
ditambah 2,5 cm; (2) sisi bagian panjang pola masing-
masing ditambah 2,5 cm; (3) sisi bagian bawah pola
yang dikelim ditambah 5 cm
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3 Menjelaskan cara menandai garis pola, dan dua langkah
dalam penentuan bahan

2 Menjelaskan cara menandai garis pola, dan salah satu
langkah dalam penentuan bahan

1 Hanya dapat menjelaskan cara menandai garis pola
saja, atau  satu langkah dalam penentuan bahan

4. Garis besar langkah-
langkah draping pola gaun
straples bra-top empire

4 Menjelaskan 5 langkah draping secara berurutan: (1)
mendrap pola mungkum atas; (2) mendrap pola
mungkum bagian bawah; (3) mendrap pola gaun bawah
mungkum; (4) mendrap pola gaun bagian belakang; (5)
melepas pola, membentangkan  dan merapikan garis-
garisnya

3 Menjelaskan langkah 1 sampai 4 berurutan
2 Menjelaskan langkah 1 sampai 5 tidak berurutan
1 Menjelaskan 3 langkah tidak berurutan

5. Pengetahuan grading
dengan menambah pada sisi
pola, dan garis besar langkah-
langkah grading pola gaun
straples bra-top empire

4 Menjelaskan: a) grading dengan menambah dan
mengurang pada sisi pola yaitu membesarkan ataupun
mengecilkan pola pada bagian-bagian tertentu sisi pola;
b) garis besar langkah-langkah grading pola gaun
straples secara runtut: (1) menggrading pola mungkum
atas; (2) menggrading pola mungkum bawah; (3)
menggrading pola gaun muka bagian bawah mungkum;
(4) menggrading pola gaun bagian belakang; (5)
menghubungkan dan menyempurnakan garis pola

3 Menjelaskan grading dengan menambah dan
mengurang pada sisi pola, dan langkah grading 1
sampai 4 secara runtut

2 Menjelaskan grading dengan menambah dan
mengurang pada sisi pola, dan langkah grading 1
sampai 4 tetapi tidak runtut

1 Menjelaskan grading dengan menambah dan
mengurang pada sisi pola, dan 3 langkah grading yang
tidak runtut

Penilaian praktek (aspek
psikomotorik dan afektif)
II. Aspek Psikomotorik

A.Persiapan
1.Menyiapkan boneka dan
bahan

4 Menyiapkan boneka, dan bahan (kertas tela) dalam
jumlah melebihi kebutuhan

3 Menyiapkan boneka, dan bahan (kertas tela) dalam
jumlah sesuai kebutuhan

2 Menyiapkan boneka, dan bahan (kertas tela) dalam
jumlah kurang dari kebutuhan

1 Menyiapkan boneka, tidak membawa bahan (kertas
tela)
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2. Menyiapkan peralatan
draping

4 Membawa semua peralatan draping (gunting, pita
pengukur, jarum pentul, jarum tangan, penggaris pola,
benang, karbon jahit, benang, peralatan tulis,)

3 Membawa semua peralatan draping tidak membawa
peralatan tulis

2 Membawa sebagian besar peralatan draping tidak
membawa peralatan tulis

1 Membawa peralatan hanya sekedarnya saja
3. Mengukur boneka sesuai
desain

4 Mengukur boneka dengan lengkap dan runtut sesuai
desain

3 Mengukur boneka dengan lengkap sesuai desain
4 Mengukur boneka kurang menyeluruh
1 Mengukur boneka tanpa memperhatikan desain

4.Menandai garis pola pada
boneka

4 Menandai garis pola pada masing-masing bagian pola
sesuai desain, dengan runtut, dan menggunakan pita

3 Menandai garis pola pada masing-masing bagian pola
sesuai desain dengan pita, namun kurang runtut

2 Menandai garis pola pada masing-masing bagian pola
sesuai desain dengan benang dan kurang runtut

1 Menandai garis pola pada masing-masing bagian pola
sesuai desain dengan benang dan kurang runtut

B. Proses Draping Gaun
1. Menentukan bahan/kertas tela 4 Menentukan bahan secara berurutan dari mungkum

atas, mungkum bawah, gaun muka bawah mungkum,
gaun belakang, dengan tambahan lebar dan panjang
kertas  sesuai ketentuan

3 Menentukan bahan kurang berurutan, dengan tambahan
lebar dan panjang kertas sesuai ketentuan

2 Menentukan bahan kurang berurutan, dengan tambahan
lebar dan panjang kertas tanpa perhitungan

1 Menentukan bahan tdak memperhatikan urutan,  dan
kebutuhan kertas tela

2. Mendrap pola mungkum 4 Mendrap pola mungkum atas, mungkum bawah, dari
tengah muka melewati puncak menuju sisi, memberi
guntingan bentuk, dan menandai garis pola

3 Mendrap pola mungkum bawah, mungkum atas, dari
tengah muka melewati puncak menuju sisi, memberi
guntingan bentuk dan menandai garis pola

2 Mendrap pola mungkum bawah, mungkum atas, dari
sisi melewati puncak menuju tengah muka, menandai
garis pola, tanpa guntingan bentuk

1 Mendrap pola mungkum tanpa memperhatikan bagian
mungkum, tanpa memperhatikan arah, guntingan
bentuk  dan tanda garis pola

3. Mendrap pola gaun muka 4 Mendrap pola gaun muka secara urut dari TM atas sampai
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bawah mungkum bawah, menuju sisi, membentuk kup pinggang, memberi
guntingan bentuk dan menandai garis pola

3 Mendrap pola gaun muka secara urut dari TM atas sampai
bawah, membentuk kup pinggang, meratakan kesisi,
memberi guntingan bentuk dan menandai garis pola

2 Mendrap pola gaun muka kurang berurutan,   tanpa
guntingan bentuk,  namun garis pola ditandai

1 Mendrap pola gaun muka tidak berurutan,   tanpa guntingan
bentuk,  dan tidak menandai garis pola

4. Mendrap pola gaun belakang 4 Mendrap pola gaun belakang secara urut dari TB atas sampai
bawah, menuju sisi, membentuk kup pinggang, memberi
guntingan bentuk dan menandai garis pola

3 Mendrap pola gaun belakang secara urut dari TB atas sampai
bawah, membentuk kup pinggang, meratakan kesisi,
memberi guntingan bentuk dan menandai garis pola

2 Mendrap pola gaun belakang kurang berurutan,   tanpa
guntingan bentuk,  namun garis pola ditandai

1 Mendrap pola gaun belakang tidak berurutan,   tanpa
guntingan bentuk,  dan tidak menandai garis pola

5. Guntingan pembentuk tubuh
pada pola (cekris)

4 Guntingan merata pada semua bagian yang perlu
guntingan, jarak teratur, dan rapih

3 Guntingan merata pada semua bagian yang perlu
guntingan, jarak teratur, dan kurang rapih

2 Guntingan kurang merata pada semua bagian yang
perlu guntingan, jarak kurang teratur, dan kurang rapih

1 Guntingan tidak merata pada semua bagian yang perlu
guntingan, jarak tidak teratur, dan tidak rapih

6. Penyempurnaan pola hasil
draping

4 Pola dibentangkan, masing-masing bagian pola
ukurannya disesuaikan dengan boneka, garis pola
disempurnakan sesuai bentuk, garis yang tidak terpakai
dihapus

3 Pola dibentangkan, masing-masing bagian pola
ukurannya disesuaikan dengan boneka, garis pola
disempurnakan sesuai bentuk

2 Pola dibentangkan, masing-masing bagian pola
ukurannya disesuaikan dengan boneka, garis pola tidak
disempurnakan sesuai bentuk

1 Pola dibentangkan, masing-masing bagian pola
ukurannya tidak disesuaikan dengan boneka, garis pola
tidak disempurnakan

7. Menggrading pola mungkum 4 Memanjangkan/memendekkan mungkum atas dan
bawah dengan menggaris bagian puncak dan menandai
untuk menambah/mengurangi panjang, menggunting
garis yang telah dipanjangkan/dipendekkan,
melebarkan/menyempitkan mungkum atas dan bawah
melalui bagian puncak yang telah digunting,
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membentuk garis pola baru
3 Memanjangkan/memendekkan mungkum atas dan

bawah dengan menggaris bagian puncak dan menandai
untuk menambah/mengurangi panjang,
melebarkan/menyempitkan mungkum atas dan bawah
tanpa guntingan dengan menambah/mengurangi pada
sisi pola, membentuk garis pola baru

2 Memanjangkan/memendekkan mungkum atas dan
bawah langsung pada bagian puncak
ditambah/dikurangi panjangnya,
melebarkan/menyempitkan mungkum atas dan bawah
dengan menambah/mengurangi pada sisi pola,
membentuk garis pola baru

1 Memanjangkan/memendekkan mungkum atas dan
bawah pada bagian payudara atas dan bawah,
melebarkan/menyempitkan mungkum atas dan bawah
dengan menambah/mengurangi pada sisi pola,
membentuk garis pola baru

8. Menggrading pola gaun muka
bawah mungkum

4 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan III, lingkar
pinggang dan lingkar panggul pola gaun muka, ditandai
kearah luar/dalam pada masing-masing garis sisinya,
memanjangkan/memendekkan pola gaun bagian bawah,
menghubungkan tanda-tanda pembesaran/pengecilan
pola, , menurunkan TM pola bawah 3 cm

3 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan III, lingkar
pinggang, dan lingkar panggul ditandai kearah
luar/dalam pada masing-masing garis sisinya,
memanjangkan/memendekkan pola gaun bagian bawah,
menghubungkan tanda-tanda pembesaran/pengecilan
pola

2 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan III, lingkar
pinggang, dan lingkar panggul pola gaun muka
ditambahkan/dikurangkan pada garis TM,
menghubungkan tanda-tanda pembesaran/pengecilan
pola

1 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan III, lingkar
pinggang, dan lingkar panggul pola gaun muka
ditambahkan/dikurangkan pada garis TM tanpa
meperhatikan ukuran panjang

9.Menggrading pola gaun
belakang

4 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan, lingkar
pinggang dan lingkar panggul pola gaun belakang,
ditandai kearah luar/dalam pada masing-masing garis
sisinya, memanjangkan/memendekkan pola gaun pada
bagian bawah, menghubungkan tanda-tanda
pembesaran/pengecilan pola, menurunkan TM pola
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bawah 3 cm
3 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan, lingkar

pinggang, dan lingkar panggul pola gaun belakang,
ditandai kearah luar/dalam pada masing-masing garis
sisinya, memanjangkan/memendekkan pola gaun
bagian bawah, menghubungkan tanda-tanda
pembesaran/pengecilan pola

2 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan, lingkar
pinggang, dan lingkar panggul pola gaun belakang
ditambahkan/dikurangkan pada garis TB,
menghubungkan tanda-tanda pembesaran/pengecilan
pola

1 Membesarkan/mengecilkan lingkar badan, lingkar
pinggang, dan lingkar panggul pola gaun belakang
ditambahkan/dikurangkan pada garis TB tanpa
meperhatikan ukuran panjang

10.Penyempurnaan pola hasil
grading

4 Mencek kesesuaian ukuran masing-masing bagian pola
dengan model, menyempurnakan garis-garis bentuk
pola pada setiap bagian pola, garis yang tidak terpakai
dihapus

3 Masing-masing bagian pola ukurannya disesuaikan
dengan model, menyempurnakan garis-garis bentuk
pola pada setiap bagian pola

2 Masing-masing bagian pola ukurannya disesuaikan
dengan boneka, garis pola tidak disempurnakan sesuai
bentuk

1 Masing-masing bagian pola ukurannya tidak
disesuaikan lagi dengan model, garis pola tidak
disempurnakan

11.Penggunaan peralatan 4 Menggunakan semua peralatan dengan benar
3 Menggunakan sebagian besar peralatan dengan benar
2 Menggunakan separo peralatan dengan benar
1 Sebagian kecil peralatan yang digunakan dengan benar

12.Keselamatan kerja 4 Bekerja dengan memperhatikan K3 dalam persiapan
kerja, proses dan hasil pekerjaan, serta memperhatikan
kebersihan dan kerapihan

3 Bekerja dengan memperhatikan K3 dalam persiapan
kerja, proses dan hasil pekerjaan, serta kurang
memperhatikan kebersihan dan kerapihan

2 Bekerja dengan memperhatikan K3 dalam persiapan
kerja, kurang memperhatikan proses dan hasil
pekerjaan, serta kurang memperhatikan kebersihan

1 Bekerja kurang memperhatikan K3 dalam persiapan
kerja, proses dan hasil pekerjaan, serta kebersihan dan
kerapihan
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C. Hasil Pola Gaun Straples
1.Kesesuaian pola dengan
deain

4 Semua bagian-bagian pola lengkap, dan sesuai dengan
desain

3 Semua bagian-bagian pola lengkap, tetapi ada sedikit
yang kurang   sesuai dengan desain

2 Sebagian besar pola lengkap, namun kurang sesuai
dengan desain

1 Bagian-bagian pola kurang lengkap, dan  kurang sesuai
desain

2. Kesesuaian ukuran pola
dengan model

4 Ukuran masing- masing bagian pola sesuai dengan
ukuran boneka/model

3 Sebagian kecil ukuran pola kurang sesuai dengan
ukuran boneka/model

2 Separo dari jumlah ukuran pola kurang sesuai dengan
ukuran boneka/model

1 Sebagian besar dari jumlah ukuran pola  kurang sesuai
dengan ukuran boneka/model

3. Kerapihan 4 Pola gaun yang dihasilkan sangat rapih
3 Pola gaun yang dihasilkan rapih
2 Pola gaun yang dihasilkan kurang rapih
1 Pola gaun yang dihasilkan tidak rapih

4. Kebersihan 4 Pola gaun sangat bersih, tanpa ada coretan
3 Pola gaun bersih, hanya ada sedikit coretan
2 Pola gaun agak kotor, dan banyak coretan
1 Pola gaun kotor, dan banyak coretan

5. Bentuk akhir pola gaun
straples

4 Semua bentuk bagian-bagian pola gaun sangat baik,
dan proporsinya sangat bagus

3 Sebagian besar bentuk bagian-bagian pola gaun baik,
dan proporsinya bagus

2 Sebagian besar bentuk bagian-bagian pola gaun kurang
baik, dan proporsinya kurang bagus

1 Sebagian besar bentuk bagian-bagian pola gaun tidak
baik, dan proporsinya tidak bagus

III. Aspek Afektif
1.Tanggung jawab 4 Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik,

meskipun tidak diawasi dosen
3 Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, apabila

diawasi dosen
2 Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan asal jadi

meskipun diawasi dosen
1 Tidak mau mengerjakan tugas apabila tidak diawasi

dosen
2. Disiplin 4 Bekerja sesuai prosedur kerja, dan selesai lebih awal dari

waktu yang ditentukan
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3 Bekerja sesuai prosedur kerja, dan selesai tepat waktu
2 Bekerja sesuai prosedur kerja, namun selesai melebihi waktu

yang ditentukan
1 Bekerja tidak sesuai prosedur kerja, dan selesai tidak tepat

waktu
3. Semangat kerja/motivasi 4 Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan

menggunakan waktu kurang dari yang ditentukan,  dan
hasilnya baik

3 Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan hasil baik
dan tepat waktu

2 Menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditentukan,
namun hasil kurang baik

1 Pekerjaan tidak selesai  pada waktu yang telah
ditentukan

4. Kerja keras 4 Semua tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan
sangat baik sesuai dengan tujuan

3 Sebagian besar tugas yang diberikan dapat dikerjakan
dengan baik sesuai dengan tujuan

2 Separo  tugas yang diberikan dapat dikerjakan sesuai
dengan tujuan

1 Sebagian kecil tugas yang diberikan dapat dikerjakan sesuai
dengan tujuan

5. Kerjasama 1 Selalu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok
3 Sering berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok
2 Jarang berpartisipasi dalam diskusi kelompok
1 Tidak pernah berpartisipasi dalam diskusi kelompok

6. Komunikasi 4 Berani mengungkapkan ide-ide kreatif maupun kesulitan kepada
teman maupun dosen

3 Berani mengungkapkan ide-ide kreatif maupun kesulitan kepada
dosen

2 Berani mengungkapkan ide-ide kreatif maupun kesulitan kepada
teman

1 Tidak berani mengungkapkan ide-ide kreatif maupun kesulitan
kepada siapapun

7. Ketelitian 4 Semua tugas-tugas dikerjakan dengan teliti
3 Sebagian tugas-tugas dikerjakan dengan teliti
2 Separo dari tugas-tugas yang dikerjakan dengan teliti
1 Sebagian kecil tugas-tugas yang dikerjakan dengan

teliti
8. Penggunaan waktu 4 Menyelesaikan tugas sebehun waktunya dengan hasil sangat

baik
3 Menyelesaikan tugas tepat waktu, dengan hasil baik
2 Menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, dengan hasil baik
1 Menyelesaikan tugas melebihi waktu dengan basil kurang baik
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Keterangan:

4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Kurang kaik
1 = Tidak baik


