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MATERI UAS PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN KELAS X

BAB I

PENDAHULUAN
A. Sejarah tekstil
Istilah tekstil dewasa ini sangat luas dan mencakup berbagai jenis kain yang dibuat dengan cara ditenun, diikat,
dipres dan berbagai cara lain yang dikenal dalam pembuatan kain. Kain umumnya dibuat dari serat yang dipilin
atau dipintal guna menghasilkan benang panjang untuk ditenun atau dirajut sehingga menghasilkan kain sebagai
barang jadi. Ketebalan atau jumlah serat, kadar pilihan, tekstur kain, variasi dalam tenunan dan rajutan,
merupakan faktor yang mempangaruhi terciptanya aneka kain yang tak terhitung macamnya.
Pengetahuan dasar tentang tekstil perlu dikuasai oleh siswa SMK Jurusan Seni Rupa dan Kerajinan sebagai suatu
landasan pengetahuan dalam mempelajari berbagai keterampilan kerajinan tekstil. Dengan landasan
pemahaman yang baik, proses pelatihan keterampilan akan menjadi lebih mudah dan juga untuk mengantisipasi
perkembangan berbagai teknik baru dalam kerajinan tekstil.
Awal mulanya manusia berpakaian karena rasa malu (kisah dalam kitab suci mengenai dosa dari Adam dan
Hawa, setelah diketahui Allah telah melanggar perintahNya, manusia pertama yang semula telanjang mulai
merasa malu karena ketelanjangannya itu dan berusaha mencari daun- daunan sebagai penutup tubuhnya).
Dalam perkembangannya, manusia yang hidup dari berburu mulai menggunakan kulit hewan buruannya sebagai
pakaian. Masa berikutnya, manusia yang berpakaian bulu/kulit hewan itu berangsur -angsur pindah dari daerah
panas ke daerah dingin (manusia saat itu masih hidup berpindah- pindah/nomaden) dan akhirnya menetap
setelah mereka mengenal hidup bertani untuk kelangsungan hidupnya. Hal yang berharga dari digunakannya
bulu/kulit hewan sebagai penutup tubuh ini adalah penemuan tidak sengaja kain yang kemudian disebut
lakan/felt. Kain yang semula gumpalan bulu hewan itu digunakan sebagai penutup telapak kaki manusia primitif
yang sangat halus. Karena terus-menerus digunakan, maka gumpalan bulu itu terkena panas, keringat, tekanan
dari kaki, yang menghasilkan kain-kain tanpa proses tenun. Penemuan berharga inilah yang mengawali
pembuatan kain bukan tenunan, dari bahan berserabut dan serat buatan.
Kemudian, manusia mulai belajar membuat tambang (yang nantinya berkembang kearah pembuatan tali dan
juga benang) dari tumbuhan rambat atau disebut “ivy” dan rami atau “flax”. Pembuatan tali/tambang ini adalah
untuk keperluan membuat tempat tidurnya yang pada masa itu digantungkan diantara pepohonan besar untuk
menghindari serangan binatang buas di malam hari. Di samping itu untuk keperluan membuat jala penangkap
ikan.
Setelah memperoleh keahlian dalam menghasilkan tali/tambang yang kasar itu, mereka berusaha untuk
mendapatkan tali/benang yang lebih tipis. Usaha mereka adalah dengan menjalin rambut manusia. Suatu
pekerjaan yang tidak ringan namun hasilnya tidaklah sebesar yang diharapkan. Dalam perkembangannya,
manusia menemukan suatu serat halus yang dihasilkan oleh binatang kecil yaitu ulat sutera. Dari situlah
diupayakan pembuatan benang tenun yang halus. Penemuan yang masih primitif itu kemudian menjadi prinsip
dasar pembuatan kain sutera.
Perkembangan demi perkembangan berlanjut dengan penemuan- penemuan kecil dari kehidupan sehari-hari
manusia primitif ini. Perkembangan teknik menenun berjalan sejajar dengan keahlian membuat benang.
Penemuan lain pada masa itu antara lain adalah yang berasal dari serat serabut yang menghasilkan antara lain
wol dan katun. Dari penemuan ini kemudian didapati kenyataan bahwa lebih mudah memintal benang dari serat
serabut daripada serat alamiah. Dengan serat serabut diperoleh benang yang tidak putus-putus. Dapat
disimpulkan bahwasannya hasil menggintir, memintal dan akhirnya menenun pada masa kini adalah hasil dari
penemuan dari manusia primitif yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sangat sederhana.

B. Pengolahan bahan dasar tekstil

Barang-barang tekstil merupakan hasil akhir dari serangkaian proses yang berkesinambungan. Pembuatan
tekstil dimulai dari satuan terkecilnya, yaitu serat. Pembuatan tekstil sangat erat kaitannya dengan proses
pengolahan selanjutnya, yaitu pemintalan serat menjadi benang, benang menjadi kain, hingga akhirnya
terwujud kain sebagai suatu produk akhir.
Serat sebagai satuan terkecil dari berbagai jenis tekstil, dibuat dari bahan dasar khusus yang memiliki panjang
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dan diameter tertentu, serta memiliki sifat mikroskopik, fisik dan kimia yang dapat dikenali. Agar cocok
digunakan untuk tekstil, serta harus memiliki panjang yang lebih besar disbanding dengan diameternya, serat
harus lentur serta kuat untuk menahan ketegangan dalam berbagai proses pembuatan. Serat tersebut
harus murah harganya, mudah diperoleh dan harus selalu tersedia. Disamping itu, serat harus sesuai untuk
segala suasana, baik suhu maupun tekstur, memiliki sifat menyerap bahan celup, nyaman dipakai dan mudah
dibersihkan dengan cara tertentu. Biasanya serat-serat diklasifikasikan menurut asal-usulnya, yaitu serat
alamiah (serat yang berasal dari sumber alam) dan serat buatan atau serat sintetis (dibuat oleh manusia dengan
metode tertentu).
Serat bisa berbentuk pendek, seperti kapas, atau sangat panjang seperti serat sutera dan filamen. Filamen dapat
digunakan sebagaimana adanya karena panjangnya yang luar biasa. Tetapi, serat yang lebih pendek seperti
kapas harus melalui proses permintaan agar panjangnya memadai. Sejumlah proses harus dilakukan untuk
mempersiapkan serat agar bisa dimanfaatkan dalam berbagai system pemintalan yang dewasa ini digunakan.

Gb.1. 1. Skema pengolahan bahan dasar tekstil

Serat yang telah diolah akan menjadi benang (yarn) dan merupakan bahan dasar utama yang digunakan dalam
pembuatan kain. Benang berwujud helaian panjang, yang dibuat dari jalinan dan pengelompokan serat atau
filamen, untuk digunakan dalam tenunan, rajutan, atau pemrosesan lainnya agar menjadi kain.

1. Serat

Industri tekstil mempergunakan bermacam-macam serat, baik serat-serat yang langsung diperoleh dari alam
maupun serat-serat buatan untuk bahan bakunya. Sebagai bahan baku, serat tekstil memegang peranan yang
sangat penting, karena sifat serat menentukan sifat bahan tekstil jadinya. Disamping itu proses pengolahan yang
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dilakukan pada serat tekstil harus didasarkan pula pada sifat-sifat seratnya. Pembuatan serat menjadi benang
harus melalui serangkaian proses, diantaranya carding (penyikatan), combing (penyisiran), spinning
(pemintalan), dan sizing (penganjian).

1.1.Carding (Penyikatan)
Serat alami biasanya bersumber dari bulu domba yang disebut fleece dan serat kapas. Sebagai bahan mentah,
serat tersebut mungkin masih kotor karena tercampur aduk dengan helaian dan tang kai daun atau benda asing
lainnya. Oleh sebab itu, serat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, serat akan disikat guna
menyingkirkan benda asing yang mungkin masih melekat, dan memisahkannya. Penyikatan juga berfungsi untuk
memisahkan serat yang pendek dan serat yang panjang sehingga ketika dibentangkan secara paralel satu sama
lain serat tersebut akan lebih rata.
Tujuan proses carding adalah memisahkan serat menjadi elemen tunggal dan menjajarkan serat sejajar mungkin
satu sama lain. Proses carding sangat penting dalam tahap pemintalan karena akan mempengaruhi mutu hasil
akhir.

1.2.Combing (Penyisiran)
Proses penyisiran melanjutkan langkah pembersihan dan penyortiran yang sudah dimulai dalam tahap
penyikatan. Serat-serat tersebut diluruskan sehingga terbentang secara parallel (sejajar). Penyisiran sangat
tergantung pada jenis kain yang akan dibuat dengan serat tersebut. Biasanya serat bermutu baik adalah yang
berukuran lebih panjang dan bila disisir akan menghasilkan benang yang lebih halus dan rata. Untuk
memperoleh hasil yang lebih halus dan rata, serat berserabut panjang tadi dapat disisir lebih dari sekali. Serat
berserabut pendek yang dipisahkan pada tahap penyikatan biasanya tidak dibuang. Serat itu masih diolah
menjadi benang, tetapi hasilnya tidak sehalus berserabut panjang.
Istilah disikat dan disisir dalam produk tekstil biasanya ditujukan untuk benang yang terbuat dari kapas. Benang
hasil penyisiran serat beurukuran panjang lebih kuat dan menghasilkan kain lebih baik dan permukaanya lebih
halus tetapi kuat, semuanya disisir. Jika akan digunakan untuk membuat kain wol, serat tersebut hanya disikat.
Tetapi jika dipergunakan untuk membuat benang wol serat harus disikat dan disisir. Benang wol biasanya lebih
pendek dan lebih halus dari pada benang wool yang tidak diluruskan dalam penyisiran. Jika benang tersebut
telah menjadi kain wol, permukaannya umumnya lunak, seperti permukaan halus kain flannel dan tweed.
Sedangkan kain wol seperti kain gabardin, kain kepar atau kain krep tampak halus permukaannya namun terasa
kaku.

1.3.Spinning (Pemintalan)
Selama proses pemintalan, serabut-serabut kapas dijalin untuk membentuk benang yang akan saling melekat,
sehingga cukup kuat untuk memasuki tahapan selanjutnya, sebagai rangkaian proses pembuatan ka in. Benang
tersebut dapat dipilin ke kiri (simpul s) atau ke kanan (simpul z) atau arah pilinannya dapat berganti sesuai
dengan jenis benang yang ingin dihasilkan. Jumlah pilinan biasanya diukur dengan jumlah putaran pada panjang
yang ditentukan, biasanya satu inci.
Jika benang wol yang akan dirajut menjadi sebuah sweater halus, maka hanya diperlukan sedikit pilinan
dibandingkan dengan benang wol worsted yang dirancang untuk menenun kain ketat dan kuat seperti gabardine
atau kain kepar. Kain krep yang memiliki permukaan tidak teratur, dibuat dari benang yang dipilin dengan ketat.
Permukaan kasar yang dihasilkan oleh kain krep tersebut disebabkan oleh pilinan yang ketat.
Benang yang telah dipilin akan terlihat dari jumlah helaian yang telah dikombinasikan selama proses pemintalan.
Sehelai benang terdiri dari beberapa serat yang telah terpilin dengan sendirinya. Sedangkan helaian benang
terdiri dari dua helai benang atau lebih yang telah dipilin secara bersamaan.Benang biasajugadibuatdari serat
buatan, biasanya diklasifikasikan sebagai benang monofilament dan multifilament (terbuat dari sejumlah
filamen yang dipilih bersamaan). Pilihan benang bisanya lebih kokoh dan lebih kuat disbanding benang satuan.
Pemintalan serat alam, khususnya serat kapas terdiri dari proses cara tradisional dan mekanisasi/mesin.
Cara tradisional, meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan
ikatan antara serat hingga menjadi panjang tertentu sesuai kebutuhan, kemudian digulung pada tempatnya.
Cara mekanisasi/mesin, meliputi proses yang menggunakan mesin sebagai berikut:

 Blowing, adalah proses pembukaan biji kapas, kemudian dibersihkan, lalu dicampur dan hasilnya berupa
lap.

 Carding, adalah proses pembersihan penguraian serat, pemisahan serat yang panjang dengan serat yang
pendek serta merubah bentuk lap menjadi sliver.
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 Drawing, adalah proses perangkapan, penarikan dan peregangan serat-serat dan membuat sliver yang
lebih rata

 Roving, adalah proses penarikan, pemberian putaran/twist, penggulungan dan hasilnya berupa roving.
 Ring Spinning, adalah proses penarikan, pemberian putaran/twist, penggulungan dan hasilnya berupa

benang
 Winding, proses penggulungan benang menjadi bentuk gulungan yang lebih besar sambil

menghilangkan bagian yang lemah dan tidak rata.Pemintalan serat buatan, yang terbentuk dari polimer-
polimer, baik yang berasal dari alam maupun buatan hasil proses kimia yang sederhana. Semua proses
pembuatan serat buatan/sintetis dilakukan dengan menyemprotkan polimer yang terbentuk cairan
melalui lubang-lubang kecil (spineret).

1.4.Sizing (Penganjian)
Menganji berbagai jenis benang merupakan pekerjaan yang sangat rumit, karena tidak semua serat
mengggunakan sistem pengukuran yang sama. Pada benang pintal, jumlah ukuran, atau perhitungannya
didasarkan pada berat dan panjang benang tersebut.
Penganjian sutra juga berdasarkan pada yard gulungan benang. Benang wol (wool) menggunakan 300 yard
sedangkan pengajian benang worsted berdasarkan pada gulungan 560 yard. Pengajian benang kapas dihitung
berdasarkan jumlah gulungan yang panjangnya 840 yard. Pada benang filamen, ukurannya ditentukan oleh
ukuran lubang-lubang pada spinneret dan juga jumlah larutan, yang dimasukkan melalui spinneret tersebut.
Pengajian benang lusi adalah proses paling penting dalam pertenunan karena hasilnya akan mempengaruhi
effisiensi tenunan dan mutu hasilnya. Pemilinan bahan kanji yang sesuai juga penting. Pengajian lusi bertujuan
untuk memperbaiki sifat tenunan, rupa, dan rabaan (handling), dan menimbang kain. Benang yang telah dikanji
akan terikat bulu-bulu benangnya, mempertinggi kekuatan dan kekenyalan serta kelicinan permukaan benang
yang akan mengalami gesekan pada waktu menenun.

2. Benang

Gb.1. 2 Klasifikasi benang

Benang adalah hasil akhir daripada proses pemintalan baik berupa benang alam antara lain benang kapas/katun,
ataupun ben ang buatan antara lain benang nilon, poliester, sesuai dengan asal dari seratnya. Benang umumnya
digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu benang dasar (simple yarns), benang hias (novelty yarns) dan benang
bertekstur. Sebenarnya, terdapat berbagai variasi di dalam ketiga kategori benang tersebut, namun yang
diuraikan pada bagian ini hanyalah informasi dasar saja.

2.1.Benang dasar (simple yarns)
Benang dasar adalah jenis yang paling sederhana. Meskipun benang ini mungkin terbuat dari satu serat yang
sama atau serat campuran, jumlah pilinan pada keseluruhan panjangnya sama dan jenis ini tampak cukup
lembut serta rata. Kain yang terbuat dari benang dasar satu ukuran dengan kandungan serat yang sama, akan
menghasilkan tenunan yang lembut permukaannya namun kurang bervariasi. Sedangkan benang dasar yang
dipilih dengan cara berlainan, atau benang dasar yamg memiliki kandungan serat berbeda, dapat
dikombinasikan dalam proses menenun untuk menghasilkan kain dengan efek permukaan yang beragam.
Dengan ini,dapat dilakukan berbagai kombinasi sehingga menghasilkan jenis kain yang bervariasi.

2.2.Benang hias (novelty yarns)

Benang hias biasanya dibuat berpilin dua, meskipun terdapat beberapa jenis khusus yang diperoleh dari benang

benang

benang biasa

benang hias

benang slubbed
benang ikal

benang simpul
benang spiralbenang struktur
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tunggal. Benang khusus jenis ini dibuat dari dua benangtunggal atau lebih.
Benang tunggal pertama berfungsi sebagai “dasar” atau “inti” dan menjadi tempat membelitnya benang-benang
tunggal lainnya. Benang tunggal kedua akan menciptakan efek-efek khusus. Benang ketiga, menyatukan kedua
benang pertama. Bila benang dasar dibuat halus dan rata, sebaliknya dengan benang hias dibuat tidak teratur,
kadang-kadang tidak rata, agar bisa menghasilkan kain dengan permukaan dan tekstur yang tidak lazim.
Benang-benang hias dapat menghasilkan berbagai kain yang menarik, tetapi kain tersebut biasanya kurang enak
dipakai dibanding dengan kain permukaan halus. Ikatan pada boucle misalnya, mudah robek. Sementara bagian
yang lebih tinggi yang terbuat dari simpul-simpul tampak lebih usang dibanding kain halus bagian belakangnya.
Terdapat banyak variasi pada benang hias, tetapi yang paling umum digunakan adalah jenis slubbed, looped,
dan knotted spiral.

2.2.1. Benang slubbed (slubbed yarns)
Benang slubbed dibuat dengan mengubah kadar pilih yang digunakan sehingga selembar benang akan tampak
lebih halus. Pada helaian benang, slub dapat dibentuk dalam satu benang, sementara benang-benang lainnya
digunakan untuk menahan slub itu ke bawah. Benang yang digunakan untuk jenis kain shantung merupakan
jenis slubbed dan permukaannya yang tidak rata dibuat oleh slub benang.

2.2.2. Benang ikal (looped yarns)
Benang jenis ini dibuat dengan ikatan penuh pada interval yang teratur. Boucle, merupaka salah satu contoh
benang ikal yang kerap kali digunakan untuk pakaian wanita.

2.2.3 Benang bersimpul (knotted/nubbed yarns)
Benang semacam ini dibuat dengan mengatur mesin pemintalnya sehingga mesin tersebut akan melilit benang
dengan sendirinya secata terus menerus di satu tempat, hingga terbentuk suatu simpul. Kadangkala, benang ini
dibuat dengan dua warna, dan simpul yang terjadi hanmya dalam satu warna. Kain yang ditenun dengan benang
dua warna itu akan tampak memiliki bintik berwarna yang jelas pada dasarnya.

2.3.Benang spiral
Benang spiral dapat diperoleh dengan memilin dua benang yang memiliki ketebalan berbeda. Biasanya, benang
bermutu memiliki pilinan lebih tinggi dan lebih baik daripada yang kasar dan benang yang lebih kasar melilit
benang yang lebih baik. Berbagai variasi dapat dilakukan tergantung pada efek yang dikehendaki pada kain yang
akan dibuat.

2.4.Benang bertekstur
Benang bertekstur umumnya dihasilkan dari serat thermoplastic (serat yang bentuknya dapat diatur oleh panas,
yang diterapkan pada proses pembuatannya). Serat-serat buatan mampu menyesuaikan diri terhadap panas.
Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa benang akan melalui proses penyisiran agar menjadi lurus,
sehingga pada saat dibentangkan akan rapi ke satu arah. Pada benang bertekstur serat-serat justru sengaja
diacak, sehingga pada saat dibentangkan menjadi tidak sama. Benang bertekstur dapat diikalkan pada sati sisi
atau kedua-duanya, digulung, dilipat, atau dikerut atau diolah menjadi bulu-bulu halus (agar mengembang).
Panas yang diterapkan pada titik tertentu ketika proses pembuatan berlangsung akan menghasilkan tekstur yang
dikehendaki pada benang. Benang bahkan dapat dirajut menjadi kain, yang setelah dipanaskan lalu ditutup
sehingga benang yang dihasilkan akan memiliki bentuk dan akan mempengaruhi permukaan kain yang dibuat
dengan benang bertekstur.

4. Tekstil Struktur

Tekstil struktur adalah tekstil yang terbentuk dari jenis benang/serat yang melalui proses tertentu hingga
membentuk struktur.

5. Pertenunan
Pertenunan adalah persilangan antara dua benang yang terjalin saling tegak lurus satu sama lainnya, yang
disebut benang lusi dan benang pakan, yang akhirnya menghasilkan lembaran kain.
Benang lusi adalah benang yang arahnya vertikal atau mengikuti panjang kain, sedangkan benang pakan adalah
benang yang arahnya horisontal atau mengikuti lebar kain. Pada umumnya proses pertenunan meliputi :

 Pembuatan benang lusi, biasa disebut penghanian yaitu pengaturan dan penyusunan jumlah benang lusi
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sesuai panjang dan lebar kain yang akan dibuat sesuai desain.
 Pembuatan benang pakan, yaitu menggulung benang pada alat yang akan dipergunakan sebagai benang

pakan.
 Pencucukan pada gun dan sisir, yaitu proses benang lusi yang sudah berada pada bum lusi,

dimasukan/dicucukan satu persatu kedalam mata gun lalu kedalamn celah-celah saisir dengan
menggunakan pisau cucuk.

 Penyetelan, yaitu memasang benang lusi pada alat tenun sehingga benang dapat ditenun.
 Pertenunan, yaitu proses memasukan benang pakan diantara benang lusi. Untuk proses ini dapat

dipergunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) atau ATM (Alat Tenun Mesin).

6. Perajutan
Perajutan adalah salah satu proses untuk mendapatkan lembaran kain yang dihasilkan dari jeratan-jeratan
benang yang bersambung satu sama lainnya, dimana letak jeratan-jeratan ini teratur merupakan suatu deretan.
Cara yang dipergunakan untuk membuat jeratan-jeratan benang terdiri dari:

 Cara tradisional, menggunakan jarum rajut yang terdiri atas dua batang yang terbuat dari kayu, bambu,
plastik atau besi yang berbentuk bulat kecil sepanjang 40 cm, yang runcing pada salah satu ujungnya.
Dengan gerakan-gerakan yang sederhana alat-alat ini digerakkan dengan tangan untuk mengambil
benang dan selanjutnya membentuk rajutan. Alat ini masih digunakan hingga kini, tetapi terbatas untuk
kerajinan tangan saja.

 Cara mesin, sebagai pembentuk rajutan digunakan mesin rajut yang menggunakan jarum yang bergerak
naik turun untuk mengambil benang dan membentuknya menjadi rajutan.

7. Renda
Untuk proses ini hampir sama dengan proses perajutan secara tradisional, hanya alat yang dipergunakan bukan
jarum rajut melainkan menggunakan alat yang disebut hakpen, guna membuat sengkelit dari benang yang saling
berkaitan.

8. Makrame
Makrame yaitu teknik jalinan benang atau tali dengan menggunakan bermacam-macam simpul.

9. Kain
Kain adalah lembaran-lembaran hasil dari proses pertenunan, perajutan, yang masih dapat dilanjutkan dengan
proses lanjutan sesuai dengan yang diinginkan, antara lain proses batik, sablon dan jahit.

10. Tekstil Hias Permukaan
Tekstil hias permukaan pada prinsipnya memberikan atau membuat unsur hias pada suatu permukaan, dalam
hal ini permukaan kain tekstil.

11. Batik
Secara keteknikan, membatik adalah suatu cara penerapan corak di atas permukaan kain dengan canting/cap
melalui proses tutup celup dan atau colet dengan lilin batik sebagai perintang pewarnaan.

12. Pencelupan Kain

Proses ini sama dengan proses pencelupan benang, hanya saja yang dicelup/diwarnai bukan benang melainkan
lembaran kain. Begitu pula dengan jenis zat warna yang dipergunakan harus sesuai dengan jenis kain yang akan
dicelup.

13. Sablon/Cetak Saring
Proses pelekatan zat warna secara setempat pada kain, sehingga menimbulkan corak tertentu. Pada umumnya
urutan proses sablon/pencapan adalah sebagai berikut:

 Pembuatan screen, melalui tahapan pekerjaan yaitu pemasangan kain kasa pada rangka screen dan
pemindahan gambar dari film diapositif pada kasa dengan cara penyinaran.

 Persiapan pasta cap, hal ini tergantung dari jenis kain yang akan dicap harus sesuai dengan jenis zat
warna yang akan digunakan, sama seperti pada proses pencelupan benang/ kain.

 Pencapan kain, pelekatan/pencapan pasta cap pada kain dapat dilakukan sesuai dengan alat yang akan
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digunakan.
 Pengeringan, hal ini harus dilakukan untuk menghindari zat warna keluar dari corak-corak yang

ditentukan.
 Fiksasi zat warna, dimaksudkan untuk membangkitkan zat warna, tergantung pada jenis zat warna yang

dipergunakan.
 Pencucian, proses ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa pengental, zat warna yang berlebihan

yang tidak terfiksasi.

14. Jahit
Yang termasuk jahit disini meliputi:

 Jahit perca, adalah proses pembuatan suatu karya kerajinan yang terbuat dari guntingan/potongan kain
perca yang digabungkan dengan cara dijahit sesuai desain.

 Jahit tindas, adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi/mengisi kain dengan bahan
pelapis/pengisi kemudian dijahit tindas pada permukaan kain.

 Jahit aplikasi, adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada
kain nlainnya kemudian dijahit dengan tusuk hias sulam.

Pada proses jahit dikenal dua macam, yaitu:
 Jahit tangan, adalah proses menjahit secara manual dengan mempergunakan tangan untuk

menghasilkan suatu karya.
 Jahit mesin, adalah proses menjahit dengan mempergunakan alat yang dikenal dengan mesin jahit.

15. Sulam
Sulam/bordir adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat hiasan- hiasan pada permukaan kain dengan
mempergunakan benang hias sulam, sedangkan untuk proses pengerjaannya dapat menggunakan tang an atau
mesin.

16. Barang Jadi
Hasil akhir dari proses pengolahan bahan tekstil yang sudah siap dipergunakan sesuai fungsinya atau siap jual.

C. Klasifikasi tekstil

Gb.1. 3 Klasifikasi tekstil

1. Kain yang dibuat dari benang

tekstil

dibuat dari benang

metode anyaman
metode jeratan
metode jalinan

metode kepangan

dibuat dari serat tekstil

metode pengempaan
metode pengepresan

metode penyemprotan
hasil proses laminating

dibuat tanpa menggunakan benang / serat /
filamen

kain tapa
kertas

plastik / film
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1.1.Metode anyaman (interlacing)
Kain yang dibuat dengan metode anyaman (interlacing) menggunakan proses pertenunan (weaving). Proses
penganyaman dilakukan antara benang lusi dan pakan yang letaknya saling tegak lurus satu sama lain. Hasilnya
kelak adalah berupa kain tenun. Alat yang lazim digunakan pada metode anyaman, antara lain gedogan yang
dijalankan dengan tangan dan Alat Tenun Mesin (ATM).

1.2.Metode jeratan (interplooping)
Metode jeratan biasanya menggunakan proses merajut (knitting). Pembuatan jeratan (loops) pada benang
dilakukan dengan menggunakan alat berupa jarum berkait/berlidah. Hasilnya disebut kain rajut. Kain rajut
bersifat elastis, mudah merenggang, dan porous (berlubang-lubang).

1.3.Metode jalinan (intertwisting)
Kain yang dibuat dengan metode jalinan menggunakan sejumlah proses di antaranya merenda (crochetting),
netting (knotting tatting freevolite) dan lace. Hasilnya disebut kain renda.

1.4.Metode kepangan (braiding)
Proses yang digunakan dalam metode kepangan adalah dengan melakukan penganyaman tiga helai benang atau
lebih. Bahan benang dapat digantidengan pita kain. Hasilnya berupa helai pita atau pita tabung, tali sepatu,
parasut dan sebagainya.

2. Kain yang dibuat tidak menggunakan benang

2.1. Metode pengempaan (felting)
Kain hasil pengempaan berwujud susunan kain yang langsung dari serat wol tanpa jahitan. Serat wol merupakan
serat paling ideal yang dikerjakan dengan menggunakan panas air dan tekanan. Serat wol akan menggelembung
dalam air dan saling berkait satu sama lain. Kedaan itu akan tetap demikian ketika proses pengempaan
dilakukan. Selain yang terbuat langsung dari serat, ada pula kain laken yang dibuat dari kain tenunan wol. Kain
wol dikerjakan dalam air sabun hangat atau larutan asam lemah dan diberi tekanan serta putaran sampai
mengerut dalam suatu ukuran yang diinginkan (pengerutan 10 -25 persen). Proses ini disebut fulling atau milling
dan dilakukan agar kain wol menjadi lebih padat dan tebal.

2.2. Metode pengepresan (bonding)
Metode bonding merupakan proses pengepresan serat-serat tekstil ke dalam bentuk lapisan (thin sheet) atau
web hingga serat-serat saling melekat satu sama lain dengan perantaraan adhesive atau plastik. Hasilnya
disebut: bonded fabrics (kain press), web fabrics (kain jaring), dan non-woven fabrics (kain non-tenun). Bahan-
bahan yang paling sering dibuat dengan metode bonding adalah serat kapas. Selain itu, bahan-bahan seperti
rayon, asbes, asetat, nilon, akrilik , dan poliester juga lazim digunakan. Kadang-kadang kain wol press dari serat
kapas juga digunakan karena sifatnya yang lembut, daya serap air tinggi, tidak mudah rusak pada waktu basah
dan tegangan tarik rendah. Biasanya, digunakan untuk lap tangan, serbet, saringan, dan lain- lain.

2.3.Teknik penyemprotan (sprayed fiber fabrics)
Teknik ini menggunakan cairan lengket (viscous) yang cepat menggumpal, disemprotkan (spray) dengan tekanan
udara yang hasilnya berupa serat- serat yang dikumpulkan di atas suatu permukaan datar berlubang.

2.4.Hasil proses laminating
Cara ini menggunakan beberapa lapis kain tenun yang sudah jadi untuk direkatkan satu sama lain dengan bahan
perekat (adhesive).

3. Kain yang dibuat tanpa menggunakan serat, benang maupun filame n

Ditinjau dari segi penggunaannya, kini lembaran plastik, film, dan sejenisnya termasuk juga tekstil.

3.1.Kain tapa
Kain tapa dibuat dengan menumbuk beberapa lapisan tipis kulit bagian dalam sejenis pohon Mulberry. Kainnya
mirip dengan kertas krep, biasa digunakan untuk pakaian.
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3.2.Kertas
Akhir-akhir ini fungsi kertas diperluas fungsinya sebagai bahan tekstil untuk pakaian. Kertas banyak pula
digunakan untuk ba han pengganti tekstil dalam perlengkapan rumah tangga.

3.3.Lembaran plastik dan film
Lembaran plastik dan film dibuat melalui metode resin compounding dengan proses calendaring, hasilnya ada
yang berwujud sangat tipis dan transparan seperti cellophane, dan ada pula yang berat dan tebal. Terdapat pula
lembaran plastik yang menyerupai kulit untuk keperluan pembungkus tempat duduk dan lain-lain. Ada pula
lembaran plastik yang digunakan untuk lapisan bagian belakang kain tenun atau kain rajut. Selain itu, plastik
sudah lazim digunakan untuk jas hujan.

D.Klasifikasi desain tekstil

Gb.1. 4 Klasifikasi desain tekstil

1. Desain struktur
Desain struktur adalah desain dari konstruksi tekstil itu sendiri, baik yang berujud tekstil polos maupun dalam
bentuk tekstil bercorak. Pada telstil bercorak pembuatan corak dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan
lembaran tekstil tersebut. Desain struktur meliputi seluruh metode pembuatan tekstil, yaitu meliputi tekstil yang
dibuat dari benang, tekstil yang dibuat tidak dari benang, dan tekstil yang dibuat tanpa serat benang maupun
filamen.

2. Desain permukaan
Desain permukaan tekstil merupakan desain yang ditujukan untuk memperkaya corak permukaan kain. Desain
tersebut bisa mengambil bentuk dari benda-benda yang ada di sekeliling manusia atau berbentuk abstrak. Yang
penting, desainnya berkualitas baik dan tidak monoton sehingga ketika dipandang orang tidak mudah merasa
bosan. Biasanya, untuk apa kain itu akan digunakan, hampir selalu merupakan faktor terpenting dalam
perencanaan pengembangan desain. Bahan -bahan pelapis atau bahan gorden, misalnya, dapat memliki pola
kain yang lebih lebar dibanding dengan kain untuk pakaian. Pola desain utnuk dasi, juga akan berbeda jenisnya
dengan desain yang direncanakan untuk dicetak di atas meja linen. Hiasan pada kain harus dibuat dengan
saksama, dan jangan sampai bergulung atau terlipat.

desain
tekstil

struktur
(dilaksanakan pada waktu

pembuatan kain)

anyaman tenun
jeratan knitting

jalinan renda
braiding anyaman pita

sewing knitting

permukaan
(dilaksanakan setelah pembuatan kain

selesai)

batik
printing
sulaman

bordir
songket

desian aplikasi produk tekstil

pakaian
tekstil kebutuhan rumah tinggal
kain kebutuhan rumah tangga

tekstil pada bidang lain
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3. Desain aplikasi produk tekstil
Lazimnya, desain dilaksanakan setelah kain jadi. Meskipun demikian, terdapat pula produk yang didesain sejak
awal sebelum proses finishing dilakukan.

E.Kompetensi kriya tekstil
Istilah tekstil dewasa ini sangat luas dan mencakup berbagai jenis kain yang dibuat dengan cara ditenun, diikat,
dipres, dan berbagai cara lain yang dikenal dalam pembuatan kain. Kain pada umumn ya dibuat dari serat yang
dipilin atau dipintal guna menghasilkan benang panjang untuk ditenun atau dirajut sehingga menghasilkan kain
sebagai barang jadi. Ketebalan atau jumlah serat, kadar pilinan, tekstur kain, variasi dalam tenunan, dan rajutan,
merupakan faktor yang mempengaruhi terciptanya aneka kain yang tak terhitung macamnya.

Pengetahuan dasar tentang tekstil perlu dikuasai oleh siswa SMK Jurusan Seni Rupa dan Kriya sebagai suatu
landasan pengetahuan dalam mempelajari berbagai keterampilan kriya tekstil. Dengan suatu landasan
pemahaman yang baik, proses pelatihan keterampilan akan menjadi lebih mudah dan juga untuk mengantisipasi
perkembangan berbagai teknik baru dalam Kompetensi Kriya Teksti:

1. Dasar Kompetensi Kejuruan Kriya tekstil:
 Kompetensi Umum
 Kompetensi Umum Bidang Kriya Tekstil

2. Kompetensi Kejuruan Kriya Tekstil :
 Kriya Tekstil Batik
 Kriya Tekstil Sulam
 Kriya Tekstil Jahit Perca
 Kriya Tekstil Jahit Tindas dan Aplikasi
 Kriya Tekstil Cetak Saring
 Kriya Tenun/Tapestry
 Kriya Tekstil Makrame
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BAB II

BAHAN DASAR TEKSTIL
Untuk membuat karya kriya tekstil dibutuhkan bahan dasar serat. Adapun serat yang sering digunakan yaitu
serat-serat tekstil, baik serat alami maupun serat sintetis dan zat warna tekstil yang terdiri dari zat warna alami
dan zat warna sintetis seperti dibahas berikut ini.

A. Serat tekstil

1. Serat alam

1.1. Serat Kapas
Kapas adalah tumbuhan tahunan dari tanaman subtropis. Diperkirakan bahwa kapas sudah dipakai sebagai
pengganti bahan tekstil di India, Cina dan Peru pada sekitar tahun-tahun 2000-5000 SM. Produksi kapas
kemudian meluas ke Eropa melalui India, Mesir dan Spanyol. Mula-mula di India, Tumbuh pohon-pohon secara
liar yang berbuah seperti wol dengan keindahan dan mutu yang melebihi wol dari domba. Di pertengahan abad
XVIII, wol dan kain linen lebih banyak digunakan daripada kapas. Pemakaian kapas meningkat setelah terjadi
Revolusi Industri, yaitu mulai ditemukannya mesin-mesin antara lain adalah mesin pemisah biji kapas (cotton
gin). Kemudian kapas menempati tempat pertama dalam urutan sebagai bahan pakaian. Bahkan ketika distribusi
pemakain relatif menurun, kapas masih berperan utama sebagai bahan tekstil baik untuk kerajinan maupun
sandang. Di abad XX ini penghasil kapas nomor satu adalah Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara-
negara penghasil kapas lainnya, seperti: Cina, India, Pakistan, Brasil, Turki, Mesir, Meksiko, Sudan dan beberapa
negara lain yang rata- rata mempunyai hasil sejuta bal setiap tahunnya.
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1.2. Serat Yute
Serat yang didapat dari kulit batang tanaman Corchorus capsularis dan Corchorus olitorius. Dikenal sejak zaman
Mesir Kuno. Diperkirakan yute berasal dari daerah sekitar Laut Tengah dan kemudian banyak ditanam di Asia,
terutama di India dan Pakistan. Serat yute mempunyai kekuatan dan kilau sedang tetapi serat kasar. Digunakan
sebagai bahan pembungkus dan karung, di Industri dipakai sebagai pelapis permadani, isolasi listrik, dan tali
temali.

1.3. Serat Rami
Serat yang diperoleh dari batang tanaman Boehmeria nivea, sejarah awal mula rami diketahui melalui tulisan
tua dari tahun 600 SM di daerah Cina. Sementara berdasarkan penelitian para ahli dikatakan bahwa beberapa
pembungkus mumi dari tahun 5000–3300 SM sudah menggunakan serat rami. Serat rami berwarna sangat
putih, berkilau dan tidak berubah warnanya karena sinar matahari, serat ini sangat tahan terhadap bakteri dan
jamur. Dimanfaatkan sebagai bahan jala, kanvas dan tali temali. Di Jepang Serat ini dipakai sebagai benang
tenunan, kimono dan kemeja. Sangat baik digunakan sebagai bahan kerajinan dengan tenunan ATBM dan
dikombinasi sulaman.

1.4. Serat Flax/linen
Serat ini diambil dari batang Linum usitatissimum. Produksi flax pertama- tama dilakukan oleh Mesir. Benang
dan kain yang dibuat dari serat flax lebih dikenal dengan nama linen. Tanaman flax adalah salah satu tanaman
yang pertama dalam peradaban manusia dan telah ditanam lebih dari 6000 tahun yang lalu di Timur Tengah.
Kekuatan serat flax dua kali lipat dari pada serat kapas, kilapnya baik tetapi kaku. Serat flax terutama digunakan
untuk bahan pakaian dan di Industri digunakan untuk benang jahit dan jala.

1.5. Serat Henep
Serat yang diperoleh dari batang tanaman Cannabis sativa. Diperkirakan telah digunakan semenjak zaman pra
sejarah di Asia dan Timur Tengah. Daya tarik dan kekuatannya cukup tinggi dan dimanfaatkan sebagai tali
pancing, benang jahit, tali temali, tali pengepakan dan kanvas.

1.6. Rosela (Java Yute)
Serat yang diperoleh dari tanaman Hisbiscus sabdariffa. Terutama ditanam di Indonesia (Jawa Tengah dan Jawa
Timur). Selain di Indonesia serat Rosela juga ditanam di India, Bangladesh Ceylon, Filipina dan Hindia Barat
(Soepriyono, dkk, 1974).
Serat Rosela yang baik warnanya krem sampai putih dan berkilau dengan kekuatan yang cukup baik. Serat Rosela
banyak dipakai sebagai bahan pembuat kanvas, benang permadani, kain pelapis kursi. Saat ini kelopak bunga
dari serat rosela banyak dimanfaatkan sebagai minuman dan obat alami.

1.7. Serat Pelepah pisang
Serat yang diperoleh dari batang atau pelepah pisang Musa paradisiaca. Biasanya dipilih pisang batu yang
mempunyai kekuatan tinggi dan kilau warna yang baik, panjang serat sampai 2 meter, proses pengerjaannya
manual dan setelah ditenun bisa dibuat baju, selendang, tas, tempat vas, sandal dan lain sebagainya.

1.8. Serat Nenas
Diperoleh dari daun tanaman Agave sisalana, untuk memperoleh serat ini dengan cara dikerok daunnya, serat
putih dan mempunyai kekuatan seperti sutera. Digunakan sebagai bahan sandang dan kerajinan.

1.9. Serat Lidah Mertua
Diperoleh dari serat daun jenis Sansivera trifasciata. Termasuk penemuan serat baru dan mempunyai warna
putih, kilau dan kekuatannya seperti sutera. Banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan dan sandang.

1.10. Serat Enceng Gondok
Serat yang diperoleh dari batang tanaman air enceng gondok (Eichhornia crassipes solms), yang diperoleh
dengan cara tanaman enceng gondok dipotong 10 cm dari akar dan 10 cm dari daun. Serat berwarna coklat,
kuat, tahan panas dan tahan cuci. dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan dan media batik.

1.11. Serat Sutera
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Serat ini berbentuk filamen dan dihasilkan oleh larva ulat sutera waktu membentuk kepompong. Serat sutera
adalah serat yang diperoleh dari sejenis serangga yang disebut lepidoptera. Serat sutera mempunyai sifat daya
serapnya tinggi, kekuatanya tinggi, pegangannya lembut, tahan kusut dan kenampakannya mewah
Pemanfaatannya telah dimulai sejak kira-kira 2600 tahun sebelum masehi di negara Cina. Di Jepang ulat-ulat
sutera ini dipelihara oleh para petani di sekitar abad pertengahan. Kemudian dari dunia perdagangan lewat
maritim sutera dibawa menyebar ke Asia dan Eropa, karena hasil dari sutera ini ternyata keuntungan yang cukup
besar, selain itu dimanfaatkan untuk pakaian wanita, kaos kaki wanita, dasi dan lain sebagainya.

1.12. Wol
Merupakan serat yang terpenting diantara serat-serat binatang, berasal dari bulu biri-biri, serat berbentuk stapel
atau pendek. Wol berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar ke Eropa Barat dan Cina Timur melalui Babilonia
dan Roma. Wol sudah dikenal sejak masa sebelum masehi. Hal ini tertulis dalam kitab suci agama Kristen
(Alkitab); baik yang berasal di zaman sebelum Kristus lahir (Perjanjian Lama), maupun yang berasal di zaman
sesudah Kristus lahir (Perjanjian Baru). Demikian pula dalam dokumen kuno di Negeri Cina ditemukan sejumlah
tradisi mengenai wol. Dari dua kenyataan di atas tampak bahwa peternakan-peternakan domba mempunyai
sejarah yang panjang. Ada tiga macam domba untuk bahan tekstil yaitu merino, campuran/peranakan dan
domba asli/dalam negeri. Merino menghasilkan wol halus dan di temui di Australia, Afrika Selatan, Amerika
Serikat dan Uni Soviet yang memiliki dataran yang kering. Wol dari domba Merino adalah bahan untuk pakaian
yang berbenang halus. Peranakan/campuran menghasilkan wol yang lebih kasar dari Merino dan digunkan untuk
bahan tekstil berat, babut dan rajutan wol. Domba jenis ini dapat ditemui di Selandia Baru, Argentina dan
Australia yang memiliki daerah bercurah hujan tinggi. Domba ini banyak diternak di Asia seperti Cina, Rusia dan
Mongolia. Wol dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pakaian, baju hangat, selimut atau permadani,
benang wol digunakan untuk karya kerjinan tenun,tapestri, rajut dan sebagainya.

2. Serat sintetis

2.1. Rayon Asetat
Selulosa asetat dibuat oleh Schutsenberger pada tahun 1969, dengan memanaskan selulosa dengan asetat
anhidrida dalam tabung tertutup. Kain yang dibuat biasanya untuk pakaian anak-anak karena sifatnya yang
lembut.

2.2. Polyester
Termasuk di dalamnya trylene, dacron dan sejenisnya. Pertama-tama ditemukan tahun 1944. Awalnya adalah
atas dasar penelitian Carothers di tahun 1941 kemudian serat polyester dikembangkan oleh J.B. Whinfield
Dickson dari Calico Printers Associated. Pembuatan polyesther dibuat dari asam tereftalat dan etilena glicol,
Dacron dibuat dari asamnya, sedangkan trylene dibuat dari dimetil ester asam tereftalat dengan etilena glicol.
Etilena berasal dari penguraian minyak tanah yang dioksidasi dengan udara, menjadi etilenaoksida yang
kemudian dihidroksi menjadi etilena glikol.
Serat ini digunakan untuk kebutuhan tekstil sandang, tirai, tali- temali, jala, kain layar dan terpal. Dacron
digunakan untuk pengisi bantal, boneka atau kerajinan lainnya.

2.3. Poliuretan (spandek) dan Lycra
Serat spandek menyerupai karet, mempunyai sifat elastis yang baik, disebabkan oleh struktur kimianya. Lycra
mempunyai kelebihan tahan terhadap zat kimia, minyak dan matahari, lycra dapat dicuci berulang- ulang dengan
mesin cuci pada suhu 60°C, keuntungan yang lain lycra warnanya putih dan dapat dicelup (diwarna). Dapat
digunakan untuk pakaian wanita, kaos tangan dan kaos kaki, ikat pinggang, baju senam dan sebagainya.

2.4. Nylon (Poliamida)
Pertama kali ditemukan oleh Wallace H. Carothers pada tahun 1928. Dari bahan heksametilena diamina dan
asam adipat. Nylon mempunyai sifat elastisitas yang tinggi. Nylon 66, Nylon 610, Nylon 6 dan Nylon 7 berbeda-
beda satu dengan yang lainnya karena mempunyai sifat dan manfaat yang berbeda. Serat poliamida ternyata
cukup baik untuk dipergunakan sebagai tali parasut, tali-temali yang memerlukan kekuatan dan daya tarik yang
tinggi, benang terpal, jala, tali pancing dan karpet, tekstil sandang dan keperluan rumah tangga.

2.5. Acrylic
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Pembuatannya dimulai tahun 1934 dan baru diproduksi tahun 1944. Serat buatan ini dipergunakan untuk bahan
tekstil sandang, kain rajut dan selimut. Benang acrylic sangat banyak fariasi dan warnanya, digunakan untuk
bahan kerajinan renda,rajut, tenun dan sulam.
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BAB III

RUANG LINGKUP KRIYA TEKSTIL
Tekstil Hias Latar

A. Batik

1. Deskripsi Batik

1.1. Sejarah Singkat Seni Batik
Ada berbagai pendapat tentang asal-usul seni batik. Pengarang- pengarang asing sampai abad XX sebagian
berpendapat bahwa seni batik berasal dari luar Indonesia, misalnya dibawa oleh para pendatang dari India
Selatan. Asal-usul ini bahkan jika ditarik lebih jauh lagi sampai kepada zaman sebelum datangnya pengaruh
kebudayaan Hindu di Nusantara, bersumber dari kebudayaan Mesir dan Persia Kuno. Sebagian pengarang yang
berpendapat lain mempertahankan pendirian bahwa seni batik berasal dari Indonesia sendiri. Pendapat terakhir
ini patut mendapat dukungan berdasarkan bukti-bukti bahwa seni batik itu berasal dari daya cipta penduduk
kepulauan Nusantara. Dari penelusuran sejarah Nusantara didapat bukti bahwa dasar-dasar teknik batik yaitu
menutup bagian-bagian kain atau bahan yang yang tidak akan diberi warna, tidak hanya terdapat di kepulauan
Jawa dan Madura atau daerah lain yang dianggap mengalami pengaruh kebudayaan Hindu saja, namun juga
ditemukannya teknik-teknik “penutupan” di daerah Toraja, Flores, Halmahera, bahkan di Irian (Papua).
Demikian pula dengan pemberian warna dengan jalan mencelup merupakan cara yang telah lama dikenal,
menggunakan bahan-bahan atau zat warna yang tumbuh dan berasal dari berbagai pulau di Nusantara. Zat
warna indigo disebut juga tarum, tom atau nila sudah ada sejak zaman dahulu. Kerajaan Tarumanegara yang
berdiri pada abad V Masehi dapat menjadi petunjuk bagi kita tentang adanya tumbuh- tumbuhan tersebut di
Indonesia pada zaman dahulu. Mengkudu (Morinda citrofolia) yang dipakai untuk mendapat warna merah
adalah tumbuh- tumbuhan yang tidak terdapat di daratan India. Kulit kayu-kayuan yang menghasilkan warna
coklat atau yang lebih terkenal dengan nama soga (Pelthophorum Ferugineum Benth) yang cemerlang itu
berasal dari berbagai pulau, diantaranya Sulawesi. Lilin lebah, bahan utama sebagai penutup dalam proses
membatik, berasal dari Palembang, Sumbawa, dan Timor, yang memang sejak lama telah dikenal pemeliharaan
lebah madu. Demikian pula damar mata kucing pencampur lilin, berasal dari Kalimantan dan Sulawesi. Bukti lain
untuk memperkuat pendapat di atas misalnya cara mencelup dalam cairan warna merah mengkudu yang dingin
merupakan perbedaan yang tajam dengan proses pemberian warna yang lazim di India Selatan yang memakai
cairan panas atau mendidih sebagai salah satu tahap dalam pemberian warna.
Canting tulis merupakan alat khas seni batik di Indonesia. Pemakaian alat-alat yang memberi corak tersendiri
pada seni batik Indonesia seperti canting, merupakan faktor utama yang membedakan antara hasil seni batik
Indonesia dan kain-kain berwarna dari India Selatan yang memakai stempel atau pena kayu. Dilihat dari ragam
hias/pola hiasnya, seni batik Indonesia banyak memakai pola yang berasal dari dunia flora dan fauna Indonesia,
yang dalam perkembangannya banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan asing, sedangkan pola geometris
memperlihatkan garis serta gaya yang dikenal di seluruh Nusantara.
Demikian halnya juga di Trusmi, Cirebon. Berdasarkan laporan kerajinan batik yang disusun oleh De Kat Angelino
pada tahun 1930, dapat ditarik kesimpulan bahwa seni batik di daerah pesisir itu adalah merupakan kerajinan
rakyat asli. Bagaimana mungkin beratus-ratus, bahkan beribu-ribu pengobeng (sebutan untuk pembatik wanita)
yang mencari nafkah dengan mengembara dari satu kota ke kota yang lain, mendapat keahlian membatik kalau
mereka tidak punya bakat seni (batik) atau sedikitnya telah mempelajari seni batik dari dekat? Demikian juga
mereka yang berada di pusat-pusat batik yang mencari nafkah dengan mencelup biru (medel) atau coklat
(nyoga), bukan berasal dari kalangan istana tetapi berasal dari kalangan rakyatbiasa, bahkan kalangan-kalangan
istana mencelup hasil-hasil batik menggunakan jasa orang-orang ini.
Pendapat lain yang mengatakan bahwa seni batik semata-semata buah tangan para putri serta abdi wanita, kini
juga diragukan. Penelitian yang dilakukan di daerah Trusmi (Cirebon) dan Indramayu, menunjukkan bahwa kaum
laki-laki juga melakukan pekerjaan batik tulis yang halus. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh De Kat Angelino.
Rouffaer dalam bukunya mengenai batik antara lain menyebutkan sumber tertulis yang tertua mengenai seni
batik. Tulisan-tulisan (lontar) tersebut berasal dari Galuh tahun 1520 M. Berdasarkan sumber-sumber ini ia
menarik kesimpulan bahwa seni batik pada waktu itu dilakukan oleh pria dan mereka dinamakan “lukis”, bukan
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pembatik, sedangkan seni batiknya sendiri disebut “tulis”. Juga ditunjuk pada sumber-sumber dari Jawa Timur
tahun 1275 yang menyebut beberapa pola, yaitu pola grinsing. Menurut Rouffaer pola grinsing ini hanya dapat
dibuat dengan alat pembantik yang berupa canting, dan oleh karena itu sudah tentu dikerjakan oleh wanita.
Suatu kesimpulan yang menurut hemat kami tidak dapat diterima begitu saja. Bukanlah pada contoh yang telah
dikemukakan di atas ditunjukkan, bahwa sampai sekarang ini masih terdapat laki-laki yang membatik tangan
dengan canting sebagai alatnya. Bukan saja di daerah Trusmi dan Indramayu di karesidenan Cirebon, tetapi juga
di Jawa Tengah yaitu di Tembayat (Klaten dekat Surakarta).
Dalam hubungan ini dapat juga ditunjukkan suatu kenyataan bahwa kata “batik”, “membatik” baru dengan jelas
dipakai oleh sumber yang lebih muda, yaitu yang tertuang dalam Babad Sengkala dari tahun 1633 Masehi dan
juga dalam Panji Jaya Lengkara tahun 1770. Daun lontar yang berasal dari Galuh (Cirebon Selatan) itu memakai
kata “tulis” dan “lukis”. Berdasarkan hal-hal tadi dan melihat pola-pola kuno daerah Cirebon yang
menggambarkan taman-taman, gunung-gunung serta berbagai makhluk dengan cara yang jauh lebih realistis
daripada pola- pola Jawa Tengah dan Timur, dapatlah kiranya diajukan suatu kesimpulan bahwa seni batik
mungkin berakar pada seni lukis, salah satu bentuk daya cipta penduduk Nusantara yang tertua dan yang sejak
dahulu kala pada umumnya dikerjakan oleh pria.
Mungkin sekali datangnya agama Islam di Pulau Jawa ini yang melarang pembuatan gambar-gambar makhluk-
makhluk yang hidup, para seniman terpaksa mencari jalan keluar untuk menghindari larangan tersebut. Lukisan-
lukisan mengalami abstraksi yang jauh. Mega atau awan, gunung, dipakai untuk menyembunyikan makhluk
hidup. Suatu hal yang semenjak dahulu telah dikenal, misalnya saja relief-relief mega candi Penataran di Jawa
Timur dekat kota Blitar dan mesjid kota Mantingan di pantai Utara Pulau Jawa dekat kota Jepara. Di daerah-
daerah lain di Jawa ini seperti Surakarta dan Jogjakarta, abstraksi terlihat misalnya pada motif-motif sayap.
Dalam abad ke-19 timbul saingan antara batik tulis dengan “batik” cap, suatu cara meletakkan lilin di atas kain
tidak dengan alat canting tetapi dengan suatu cap terbuat dari tembaga. Pertimbangan ekonomis dan hasrat
mencari uang dengan cepat mendesak seni batik halus, sehingga pembuatan batik tulis hanya terbatas pada
mereka yang mampu atau yang membatik sebagai pengisi waktu.Dalam lapangan mempertahankan batik tulis
yang halus patut diakui pengaruh besar pengusaha-pengusaha batik bangsa asing walaupun kalau dilihat dari
segi pola serta tata warna, hasil kerja mereka tidak selalu dapat disetujui.
Batik dewasa ini betul-betul sudah menjadi bisnis atau industri. Kebutuhan akan hasil-hasil batik sudah jauh
meningkat, kalau dahulu batik dipakai untuk beberapa macam pakaian adat yang terutama seperti kain panjang,
sarung, kemben, selendang dan dodot, sekarang ini kegunaannya macam-macam dari alas tempat tidur sampai
pada alas meja dan kemeja. Disamping itu seni batik mengalami “demokratisering” mengenagi pemakaian
polanya. Setiap orang dapat memakai pola-pola yang disukainya tanpa larangan, kecuali dalam lingkungan
tembok- tembok kraton-kraton di Jawa Tengah tentunya.
Kebutuhan yang sangat besar akan hasil batik menyebabkan bahwa para pengusaha batik berusaha keras untuk
memenuhi permintaan khalayak ramai, hal itu dipermudah dengan adanya teknik batik cap. Sedapat mungkin
dihasilkan batik secara cepat dan murah. Akibat perkembangan perusahaan batik sekarang ini ialah
berkurangnya pembuatan batik halus atau tulis. Didasari untuk mendapat pasaran yang luas menjadi sebab yang
utama mutu seni kesenian batik. Hal itu terlihat dengan banyaknya pola-pola baru serta warna-warni yang
menyolok di pasaran.
Batik halus sekarang hanya dibuat oleh mereka yang masih agak mampu dan mempunyai waktu terluang.
Pembatik-pembatik yang bekerja dalam perusahaan batik kehilangan daya cipta, karena selalu harus menurut
kehendak si pengusaha, suatu gejala yang amat disayangkan. Janganlah hendaknya kecemasan-kecemasan serta
kekhawatiran yang telah dirasakan jauh sebelum perang dunia II, tentang kemunduran mutu seni batik, menjadi
kenyataan. Mudah-mudahan mereka yang menaruh minat akan seni batik akan ikut serta memelihara dan
memupuk cabang kesenian nasional Indonesia ini.

1.2. Pengertian batik
Seni batik merupakan salah satu kesenian khas Indonesia yang telah sejak berabad-abad lamanya hidup dan
berkembang, sehingga merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah budaya bangsa Indonesia. Seni
batik juga merupakan suatu keahlian yang turun- temurun, yang sejak mulai tumbuh merupakan sumber
penghidupan yang memberikan lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia. Seni batik
merupakan penyalur kreasi yang mempunyai arti tersendiri, yang kadang-kadang dihubungkan dengan tradisi,
kepercayaan dan sumber-sumber kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Seni batik mempunyai begitu banyak aspek menarik untuk diungkapkan sehingga berbicara tentang batik
rasanya tak pernah ada akhirnya. Di samping itu masih banyaknya daerah batik yang dapat dikaji kekhasannya.
Belum lagi kalau kita memperhatikan dan mengkaji baik cara pemakaian batik yang tak terhitung variasinya di
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berbagai daerah, maupun aturan yang berlaku untuk kaum ningrat dan rakyat biasa.

1.3. Cara Membatik
Penjelasan mengenai cara membatik sangat dibutuhkan khususnya bagi mereka yang belum mengetahui sama
sekali tentang seni batik, sehingga dapat meningkatkan penghargaan terhadapnya. Dengan melihat pola- pola
batik saja atau melihat kain batik yang telah jadi, orang tidak akan paham betapa banyak pekerjaan yang
diperlukan untuk membuat sehelai kain batik dan tidak dapat menduga faktor-faktor teknis dan non-teknis yang
menyebabkan bahwa dalam seni batik tulis selalu terdapat unsur khusus yang menyebabkan setiap helai kain
batik bisa berbeda dari yang lain walaupun pola dan susunan warnanya dibuat persis sama.
Inilah sebabnya mengapa dirasakan perlu memuat bab mengenai cara membatik dalam buku pola ini. Perlu
ditekankan bahwa kebanyakan bahan yang dipakai dalam menyusun bab ini diambil dari buku-buku yang
terkenal seperti Rouffaer dan Jasper/Pirngadi ditambah dengan wawancara-wawancara.Inti cara membatik
ialah “cara penutupan” , yaitu menutupi bagian kain atau bahan dasar yang tidak hendak diberi warna dengan
bahan penutup, dalam hal ini berupa lilin. Mungkin dalam permulaannya lilin diteteskan pada kain, oleh karena
itu ada faham yang mengembalikan arti kata batik pada suku kata “tik” yang berarti titik atau tetes.
Bahan utama bagi teknik membatik sekarang ini adalah kain putih, baik yang halus ataupun yang kasar, dan lilin
sebagai bahan penutupserta zat warna. Kulitas kain putih sangat mempengaruhi hasil seni batik, dalam bab
mengenai sejarah batik telah dikemukakan bahwa kehalusan kain putih yang di impor dari luar negeri
merupakan salah satu sebab bertambah tingginya seni batik. Jadi makin halus kain putih yang dipakai makin
bagus hasil pembatikan , makin jelas terlihat pola-pola serta pembagian warna-warnanya. Bahan lain seperti
sutera shantung dapat pula dipakai, tetapi sekarang ini sudah jarang sekali. Kota Juwana di pantai utara pulau
Jawa dahulu termashur akan selendang serta sarung batik suteranya. Hasil-hasil batik sutera “diekspor” ke pulau
Bali dan Sumatera. Sayang sekali kekurangan bahan sutera shantung murni menyebabkan hilangnya kerajinan
di kota tersebut.
Kalau dahulu dipakai lilin lebah sebagai satu-satunya bahan penutup, maka dengan adanya industri serta
pertambangan minyak tanah dewasa ini banyak dipakai lilin buatan pabrik (paraffine, microwax, dll), baik murni
atau dicampur dengan lilin alam. Lilin memang merupakan bahan penutup yang tepat bagi teknik karena mudah
dituliskan pada kain, tetap melekat sewaktu dicelupkan dalam cairan warna, dan mudah pula dihilangkan apabila
tak dipergunakan lagi. Di samping illin lebah atau buatan, dahulu juga dipakai bahan penutup lain yaitu bubur
beras ketan, seperti pada kain Simbut Jawa Barat.
Lilin penutup hanya dapat dituliskan dalam bentuk cair; oleh karena itu pembatik harus memanaskan lilinnya
dalam sebuah wajan kecil yang ditaruh di atas api dalam suatu anglo. Suhu lilin haruslah tepat, tidak boleh terlalu
panas atau terlalu dingin. Kalau terlalu panas, lilin akan jauh meresap ke dalam kain, sehingga kemudian sukar
untuk dibuang, sedangkan kalau tidak cukup panasnya akan terlalu kental sehingga sukar keluar dari alat penulis.
Oleh karena itu kita lihat pembatik mengangkat wajannya dari api kalau dilihatnya bahwa lilinnya sudah terlalu
panas.
Seperti diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pusat berkembangnya batik di Indonesia sehingga istilah-istilah
yang lazim dipakai dalam dunia batik kebanyakan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa. Adapun untuk
mudahnya sebagai contoh dipakai proses pembuatan kain soga daerah Surakarta dan Yogyakarta dengan
tatawarna sawo matang (coklat), biru tua atau hitam dan putih, sehingga tahapan dalam proses batik dalam
uraian ini disesuaikan dengan kain soga tersebut. Pemakaian zat warna kimia yang biasa dipakai sekarang ini
sebenarnya tidak merubah urutan tahap, hanya mempersingkat saja. Lazimnya dapatlah dibedakan tahap-tahap
sebagai berikut:

Contoh produk batik
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B. Sulam (Bordir)

1.Deskripsi sulam
Istilah sulam identik dengan bordir karena bordir diambil dari istilah dalam bahasa Inggris embroidery (im-
broide) yang artinya sulaman (Heri Suhersono, 2004:6). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1989) sulam
atau bordir adalah Hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain. Lebih lanjut Suhersono menjelaskan
pengerjaan hiasan ini sangat sederhana, pada awalnya pembuatan hiasan dengan teknik sulam (bordir) hanya
dikerjakan dengan tangan menggunakan alat berupa jarum dan benang sebagai bahannya. Benang yang sudah
dipasang pada jarum ditusuk-tusukkan pada kain, kemudian muncullah istilah macam- macam tusuk yang pada
akhirnya disebut dengan istilah sulam. Dengan berkembangnya teknologi pengerjaan sulam (bordir) meningkat
dengan memakai alat bantu berupa mesin jahit, dan mesin khusus untuk bordir, sehingga pengerjaanya menjadi
lebih cepat. Sejak saat itulah orang Indonesia mulai menggunakan istilah bordir, sampai pada akhirnya
diciptakan mesin bordir pengembangan dari computer yang biasa disebut dengan bordir komputer.
Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istilah sulam dan bordir itu sama, yaitu
hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain. Meskipun sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap
sulam dan bordir itu berbeda. Mereka beranggapan bahwa sulam adalah yang dikerjakan dengan tangan,
sedangkan bordir adalah yang dikerjakan dengan mesin. Sulam (bordir) telah mengalami perkembangan yang
cukup pesat. Untuk memenuhi tuntutan pasar. sekarang sulam (bordir) tidak hanya menggunakan benang dan
kain saja. Untuk menyulam selain menggunakan benang juga menggunakan bahan lain seperti pita, serat alam,
bahkan ada yang dikombinasi dengan manik-manik atau payet. Sedangkan bahan yang yang disulam sekarang
tidak hanya menggunakan kain saja, tetapi sudah neggunakan bahan lain seperti kulit, tenunan serat alam dan
sebagainya.

1.2. Jenis teknik bordir
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bordir adalah hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain, maka
proses pembuatan hiasan dari benang tersebut dapat dikerjakan dengan dua cara yaitu dikerjakan dengan
tangan dan dikerjakan dengan mesin.

1.2.1. Sulam (bordir) tangan
Yaitu sulam (bordir) yang proses pembuatanya dikerjakan dengan tangan. Sulam yang dikerjakan dengan tangan
jenis tusuk yang dipakai lebih banyak variasinya sehingga kita lebih leluasa dalam memilih jenis tusuk untuk
membuat hiasan sesuai dengan kreativitas kita. Ada beberapa tusuk yang sering digunakan yaitu : Tusuk
balik/tusuk tikam jejak, Tusuk batang/tangkai, Tusuk rumani, Tusuk veston, Tusuk bunga, Tusuk rantai, Tusuk
datar, Tusuk flanel, Tusuk daun, Tusuk bullion, Tusuk lurus, Tusuk satin, Tusuk jelujur,

2. Contoh produk
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Selain macam-macam tusuk diatas masih banyak lagi macam -macam tusuk hias sulam yang dikerjakan dengan
tangan, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk motif. Supaya hasilnya bagus maka
pemilihan tusuk harus betul-betul disesuaikan dengan bentuk motif yang akan dibuat.

1.2.2. Sulam (bordir) mesin
Yaitu sulam (Bordir) yang proses pembuatannya di kerjakan dengan mesin. Sulam (bordir) yang dikerjakan
dengan mesin jenis tusuknya lebih sedikit, akan tetapi hal tersebut tidak akan membatasi kita untuk
berkreativitas. Karena untuk membuat hiasan sulam yang lebih bervariasi tidak hanya ditentukan oleh jenis
tusuk saja.
Ada tiga macam mesin yang dapat digunakan untuk membuat sulam (bordir). Pertama mesin jahit biasa
(manual), mesin tersebut proses kerjanya digerakkan oleh kaki. Mesin jahit manual dapat digunakan untuk
menjahit biasa dan untuk membordir. Jika dipakai untuk membordir maka mesin ini harus dilepas sepatu dan
gigi mesinnya. Kedua adalah mesin bordir yaitu mesin yang spesifik untuk membuat bordir. Mesin tersebut
proses kerjanya digerakkan dengan motor. Ketiga adalah mesin bordir computer. Untuk mendapatkan bentuk-
bentuk motif yang diinginkan mesin bordir computer proses kerjanya diatur sesuai program.
Kualitas bordir sangat ditentukan oleh alat bahan yang dipakai, keterampilan, dan kreativitas SDM nya. Selain
itu untuk mencapai estetik tampilan sulam tergantung dari prinsip-prinsip dasar desain yang meliputi garis,
ruang, irama/nada, warna dan tekstur (Ady Rosa, 1977: 103). Lebih lanjut Ady mengatakan jika prinsip desain
itu dipakai secara baik maka tidak akan terjadi perbedaan yang mendasar antara hasil sulam tangan dan sulam
yang dibuat dengan mesin, meskipun keduanya memiliki kekhasannya masing-masing. Yang membedakan hanya
teknik pengerjaannya, dimana masing-masing memiliki hukumnya sendiri- sendiri. Jika dilihat dari hasilnya
sulam (bordir) dapat dibedakan menjadi tiga macam:

 Sulam datar, yaitu sulam yang hasil sulamannya datar atau rata dengan permukaan kain.
 Sulam terawang, yaitu sulam yang hasil sulamannya berlubang- lubang.
 Sulam timbul, yaitu sulam yang hasil sulamannya timbul atau muncul di permukaan kain. Sulam timbul yang

dikerjakan dengan tangan menggunakan jarum khusus yang biasa disebut jarum sulam timbul

Bordir merupakan bagian dari ragam hias, Kegunaannya sudah barang tentu untuk memperindah atau
mempercantik benda yang dihias. Dengan sentuhan bordir dapat memberi nilai tambah serta daya tarik
tersendiri terhadap benda yang dihias.
Penerapan sulam (bordir) pada awalnya lebih cenderung kearah busana. Akan tetapi dengan adanya
perkembangan, kemajuan, dan maraknya dunia mode, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih
baik, dengan daya kreativitas yang relatif tinggi, penerapan sulam (bordir) sekarang bukan hanya untuk berbagai
busana saja, tetapi juga untuk perlengkapan lain seperti taplak meja, seprai, sarung bantal, saputangan, tutup
kulkas, tutup TV, tudung saji, dan alas seperangkat alat minum. Bahkan sulam juga sudah banyak diterapkan
pada hiasan eksterior dan interior rumah, misalnya untuk tirai, bantalan kursi, penyekat ruangan dan hiasan
dinding.

C. Jahit perca

1.Deskripsi jahit perca

1.1. Pengertian jahit perca
Perca adalah sisa-sisa guntingan kain yang ada setelah membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil lainnya.
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Jahit perca/tambal seribu/patchwork adalah proses pembuatan suatu produk kerajinan tekstil yang terbuat dari
potongan-potongan kain / perca yang digabungkan dengan cara dijahit sesuai dengan rencana. Jahit perca pada
dasarnya dipelajari keteknikannya bukan pada bahannya.

1.2. Jenis-jenis jahit perca

1.2.1. Cara acak (tak beraturan)
Jahit perca cara acak (tak beraturan) adalah teknik jahit dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain
dengan bentuk dan ukuran potongannya tidak sama, kemudian guntingan- guntingan tersebut dijahit sesuai
dengan desain.

1.2.2. Cara jiplakan pola (template)
Jahit perca teknik jiplakan pola adalah teknik jahit dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain yang
dipola terlebh dahulu, dan selanjutnya dijahit sesuai dengan rencana.

1.2.3. Cara tumpang tindih (overlapping)
Jahit perca teknik tumpang tindih adalah teknik jahit dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain yang di
pola terlebih dahulu dengan cara meletakkan pola bagian tengah diatas kain telah disiapkan dan selanjutnya
dijahit bagian tepinya, kemudian tindihlah dengan pola berikutnya dengan cara dijahit dengan arah dari tengah
ketepi hingga selesai secara keseluruhan.

2. Contoh produk

D. Jahit tindas dan aplikasi

1. Deskripsi
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1.1. Deskripsi jahit tindas

1.1.1. Pengertian jahit tindas
Jahit tindas atau biasa disebut quilting adalah suatu teknik menghias permukaan kain dengan cara melapis/
mengisi kain dengan bahan pelapis/ pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan
rencana. Bahan pelapis atau pengisi yang biasa dipergunakan antara lain dakron, koldure, kapas, kapuk.

1.1.2. Jenis-jenis jahit tindas
Jahit tindas pengisi lembaran
Jahit tindas pengisi lembaran (wadded quilting), adalah teknik menjahit dengan cara mengisi/ melapisi diantara
dua kain dengan bahan pelapis yang berupa lembaran, selanjutnya dijahit pada permukaan kain sesuai pola
(gambar) dengan mempergunakan jahit mesin ataupun jahit tangan. Berikut ini adalah contoh produk jahit
tindas pengisi lembaran.
Jahit tindas pengisi lembaran termasuk cara yang biasa dilakukan dan paling banyak dijumpai dipasaran. Bahan
yang sering di pergunakan sebagai bahan pelapis/ pengisi adalah, busa tipis, dakron, coldure (lembaran busa
yang sudah dilapisi dengan kain di salah satu permukaannya)

Jahit tindas pengisi susulan (padded/stuffed quilting)
Jahit tindas pengisi susulan adalah teknik menjahit tindas datar, tetapi pada bagian tertentu ditambahkan isian
susulan biasanya berupa busa atau dakron untuk mendapatkan kesan yang lebih menonjol.

Jahit tindas pengisi tali (corded quilting)
Jahit tindas pengisi tali pada prinsipnya sama dengan pengisi susulan. Bedanya untuk pengisian menggunakan
tali. Cara penyelesaiannya bisa menggunakan jahit mesin atau tangan.

Tindas efek bayangan
Jahit tindas efek bayangan adalah gabungan dari jahit tindas pengisi lembaran, susulan/ tali hanya ada
penambahan kain transparan pada permukaan kain. Biasanya cara ini dikerjakan pada lapisan kain yang terdiri
dari kain dasar furing bahan pengisi/pelapis dan kain bermotif, kemudian di tutup oleh kain transparan sesuai
motif, sehingga didapatkan hasil jadi yang mempunyai efek bayangan dari kain bermotif tertlihat lebih
lembut/agak pudar. Kain transparan yang biasa dipergunakan antara lain kain kaca, sutera, sifon dan organdi.

1.2. Deskripsi jahit aplikasi

1.2.1. Pengertian jahit aplikasi
Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang
berbeda warna dengan dasar kain, selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang biasanya
mempergunakan tusuk hias feston atau dengan menggunakan mesin bordir

1.2.2. Jenis-jenis jahit aplikasi

Jahit aplikasi standar
Jahit aplikasi standard (onlay) adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara
membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain kemudian diselesaikan
dengan teknik sulam. Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain.
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Jahit aplikasi potong sisip (inlay)
Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melobangi bagian
dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian buruk
ditempel kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias festoon/ dapat juga dengan mersin
bordir.

Jahit aplikasi potong motif
Jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada
kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain

Jahit aplikasi lipat potong
Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin.
Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris kemudian
ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk feston. Teknik aplikasi biasanya di kombinasikan
dengan sulam datar.

Jahit aplikasi dengan pengisian
Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau
mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna.
Pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita penyelesaian sama dengan teknik
aplikasi yang lain.dengan pengisian busa atau dacron dengan penambahan renda atau pita

2. Contoh produk
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E. Cetak saring

1. Deskripsi cetak saring
Cetak saring atau sablon atau screen printing merupakan bagian dari ilmu grafika terapan yang bersifat praktis.
Cetak saring dapat diartikan kegiatan cetak mencetak dengan menggunakan kain gasa/kasa yang biasa disebut
screen (Guntur Nusantara, 2007: iii). Pada umumnya cetak mencetak dilakukan pada setiap benda padat yang
datar tetapi dapat juga dilakukan di atas bentuk yang melingkar. Pada prinsipnya cetak mencetak pada berbagai
macam benda padat adalah sama. Perbedaannya terletak pada jenis cat / tinta yang digunakan dan jenis produk
yang akan dicetak.
Menengok sejarah cetak saring atau cetak sablon telah lama dikenal dan digunakan oleh bangsa Jepang sejak
tahun 1664, abad ke 17. Ketika itu, Yuzensai Miyasaki dan Zisukeo Mirose mengembangkannya dengan
menyablon kain kimono beraneka motif yang sebelumnya dibuat motif kimono dengan tulis tangan. Ternyata
lebih menekan biaya sehingga kimono motif sablon mulai b anyak digunakan oleh masyarakat Jepang. Sejak itu,
teknik cetak saring terus berkembang dan merambah ke berbagai negara. Pada tahun 1907, pria berkebangsaan
Inggris, Samuel Simon, mengembangkan teknik sablon menggunakan chiffon sebagai pola untuk mencetak.
Chiffon merupakan bahan rajut yang terbuat dari benang sutera halus. Bahan rajut inilah yang merupakan cikal
bakal kain gasa untuk menyablon. Menyablon dengan chiffon caranya tinta yang akan dicetak dialirkan melalui
kain gasa atau kain saring, sehingga teknik ini juga disebut silk screen printing yang berarti mencetak dengan
menggunakan kain saring sutera. Setelah Perang Dunia II, teknik cetak saring terus berkembang pesat, inovasi-
inovasi terus dilakukan sehingga munculah teknik-teknik baru, yang semula membuat motif secara sederhana
kemudian berkembang dengan digunakannya komputer untuk membuat motif yang lebih bervariasi.
Istilah cetak saring di Indonesia lebih populer dengan sebutan cetak sablon. Kata sablon berasal dari bahasa
Belanda, yaitu Schablon, sehingga dalam bahasa serapan menjadi sablon (Guntur Nusantara, 2007: 2). Sablon
dapat didefinisikan sebagai pola berdesain yang dapat dilukis berdasarkan contoh. Cetak sablon adalah
mencetak dengan menggunakan model cetakan atau mal. Cetak saring adalah mencetak dengan menggunakan
kain gasa yang dibingkai disebut screen. Proses Pembuatan Cetak saring bisa dilakukan dengan mesin seperti
yang dilakukan pada pabrik printing dan bisa dilakukan secara manual seperti yang dilakukan oleh home Industri
menengah dan kecil. Teknik pembuatan desain motif dengan cara: Tanpa kodatrace atau menggunakan kertas
warna gelap yang diafdruk, dengan kodatrace dan
komputer atau teknik sparasi warna (CMYK). Zat warna yang digunakan antara lain zat warna pigmen dan zat
warna reaktif, walaupun hampir semua jenis zat warna untuk tekstil bisa digunakan. Kain tekstil yang digunakan
hampir semua jenis kain tekstil, dari serat sintetis atau serat alam yang mempunyai permukaan datar bisa
disablon dengan menggunakan screen.

2. Contoh produk cetak saring
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F. Tenun

1. Deskripsi tenun

1.1. Pengertian
Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas (prinsip) yang sederhana yaitu dengan
menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lusi
dan pakan secara bergantian.

1.2. Jenis-jenis tenunan

1.2.1. Tenunan polos
Tenunan polos merupakan corak tenun yang paling sederhana, yaitu masing-masing dengan sebuah benang lusi
dan benang pakan naik turun bergantian dan saling menyilang. ATBM atau mesin yang digunakan untuk tenun
polos dapat menggunakan semua mesin berapapun jumlah gun atau kamrannya.

1.2.2. Tenunan kepar
Benang pakan menyilang di bawah benang lusi, silih berganti. Pada tenun kepar titik pertemuan antara lusi dan
pakan berjalan miring pada tenunannya. ATBM atau mesin yang digunakan untuk tenun kepar adalah yang
memiliki minimal 3 (tiga) gun/kamran

1.2.3. Tenunan satin
Pada tenunan satin , titik temu antara benang lusi dan pakan dibuat sedikit mungkin dan lagi pula titik temu
harus dihamburkan dan dibuka terus menerus sehingga seolah-olah hanya benang lusi saja atau benang pakan
saja yang mengapung di atas permukaan kain. Tenunan pada benang lusi dinamakan satin pakan. ATBM atau
mesin yang digunakan untuk tenun satin adalah yang memiliki minimal 5 (lima) gun/kamran.
Pada dasarnya proses pembuatan tenun polos, kepar, dan satin hampir sama, yaitu dari pemilihan bahan,
penghanian, penyucukan, penyetelan (pemasangan benang lusi pada boom, penggulungan, pengikatan) dan
penenunan. Perbedaan terjadi dalam proses penyucukan, yaitu disesuaikan dengan bentuk anyaman atau
konstruksi dari tenunannya. Perbedaan dalam pembuatannya juga disesuaikan dengan jumlah gun/kamran yang
tersedia pada mesin. Untuk tenun polos dapat menggunakan berapapun jumlah gun, tenun kepar minimal 3
(tiga) gun/kamran, dan tenun satin minimal 5 (lima) gun/kamran. Demikian juga dengan injakan/tarikan
pedalnya. Untuk tenun polos, tarik/injak 1(satu) tinggal 1(satu). Untuk tenun kepar, tarik/injak 1 (satu) tinggal 2
(dua) atau 3 (tiga), dan tenun satin, tarik/injak 1 (satu) tinggal 4 (empat) atau 5 (lima).

Tabel 10 Perbedaan Jenis Tenunan
No. Tenunan Jumlah Gun/kamran Pedal

1. Polos Minimal 2 gun Tarik/injak 1 (satu)
Tarik/injak 1 (satu

2 Kepar Minimal 3 gun Tarik/injak 1 (satu)
Tarik/injak 2 (satu)

3 Satin Minimal 5 gun Tarik/injak 1 (satu)
Tarik/injak 4 (satu)

Menghani merupakan suatu cara yang digunakan untuk persiapan pemasangan benang lusi pada mesin. Adapun
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alat yang digunakan bermacam -macam. Caranya: benang diatur dan diulur pada alat penghani, panjangnya
sesuaikan dengan kebutuhan, pada salah satu sisi alat hani dibuat persilangan benang untuk memudahkan
memasukkan benang pada gun. Setiap 10 (sepuluh) kali putaran diberi tanda tali untuk memudahkan
penghitungan jumlah benang lusi yang dibutuhkan. Setelah jumlah benang yang dibutuhkan selesai dihani,
ikatlah persilangan tadi agar tidak mudah lepas dan menjadi patokan untuk memudahkan pemasangan pada
gun.

2. Contoh produk tenun

G. Tapestri

1. Deskripsi tapestri
Tapestri merupakan salah satu teknik dalam pembuatan kriya tekstil. Istilah tapestri berasal dari kata bahasa
Perancis, Tapiesserie, tapis yang hampir sama dengan penutup lantai. Bahasa Yunani menyebutkan tapes atau
tapetos dengan arti yang sama. Sedang dalam bahasa Indonesia disebut permadani. Arti umumnya dari tapestri
adalah tenunan yang dibuat dari benang-benang, serat-serat atau bahan yang lain yang memungkinkannya baik
berwarna maupun tidak berwarna yang dipergunakan sebagai bahan penutup lantai, pembungkus mebel, dan
terakhir dipakai sebagai hiasan dinding (Yusuf Affendi, 1987: 37).
Tenun dengan teknik tapestri pada proses pengerjaannya sama dengan tenun biasa, yaitu cara menyusup atau
silang menyilang antara benang lungsi dan pakan (benang yang mengisi) sama. Pada proses pembuatan tenun
yang menjadi pokok adalah benang lungsi dan pakan sama besarnya, sehingga benang lungsinya kelihatan.
Sedangkan pada teknik tapestri pada umumnya lebih condong pada permainan pakan, terutama permainan
warna. Jadi bisa juga benang pakan lebih besar daripada benang lungsi dan juga berwarna.

1.2. Jenis corak pada tapestri

1.2.1. Tenun tapestri corak rata
1.2.2. Tenun tapestri corak kilim
1.2.3. Tenun tapestri corak soumak
1.2.4. Tenun tapestri corak giordes.

2. Contoh produk tapestri
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H. Teknik makrame

1. Deskripsi makrame

1.1. Pengertian
Makrame berasal dari kata Arab Mucharam artinya susunan kisi-kisi edangkan kata makrame dari Turki yang
berarti rumbai-rumbai atau Migrama yang artinya penyelesaian (penyempurnaan) garapan lap dan selubung
muka dengan simpul. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian Makrame yaitu hasil kerajinan kriya tekstil dengan
teknik simpul yang menggunakan tali atau benang (Saraswati, 1986: 1).

1.2. Cara menggulung dan mengikat tali atau benang
Dalam melakukan pekerjaan menyimpul sebaiknya diperhatikan cara menggulung dan mengikat agel dengan
karet yang benar agar apabila ditarik tidak mudah kusut seperti gambar di bawah ini :

1.4. Simpul dasar makrame
Untuk dapat membuat aneka ragam kerajinan tekstil dengan teknik makrame, terlebih dahulu Anda harus
menguasai simpul dasar dalam kerajinan makrame.
Meskipun makrame itu nampaknya rumit, namun sebenarnya hanya terdiri dari dua simpul dasar yaitu: simpul
pipih dan simpul kordon.

1.5. Simpul pengembangan makrame
Simpul dasar dan pengembangan teknik makrame dibuat tidak mengikat dan membatasi dalam penciptaan.
Tetapi justru dengan adanya contoh- contoh itu dapat memotivasi daya cipta dalam membuat variasi simpul.
Dari kedua simpul itu, dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi simpul atau simpul pengembangan.antara
lain Simpul jangkar, Simpul pipih, Simpul mutiara, Simpul turki, Simpul Josephine, Simpul pembalut, Simpul
jambul dan Simpul pengunci

2. Contoh-contoh produk makrame

Tas santai menggunakan aplikasi dengan bahan kayu. Simpul yang digunakan adalah simpul jangkar untuk
mengawali pembuatan tas, yang dikaitkan pada kayu atau handel. Kemudian menggunakan simpul pipih ganda
dan simpul kordon pada bagian badan tas. Tali tas dibuat dengan simpul pipih ganda.
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BAB IV

LATIHAN SOAL KRIYA TEKSTIL
I. Pilihlah jawaban yang benar.

1. Seni atau Kerajinan yang dibuat dengan
menggunakan kain sebagai bahan dasar nya
dikenal dengan istilah ...
a. Kriya Tekstil
b. Seni Tekstil
c. Kerajinan Tekstil
d. Kriya Kain
e. Seni Kain

2. Apakah alasan dasar mengapa manusia
menggunakan tekstil untuk menutup tubuhnya ?
a. Perintah agama
b. Agar terlihat ganteng atau cantik
c. Mengurangi rasa malu
d. Agar disukai oleh lawan jenis
e. Mengikuti mode

3. Berdasarkan sejarah perkembangan tekstil,
bahan yang digunakan untuk tekstil pada masa
berburu dan meramu adalah ...
a. Daun daunan
b. Kulit pohon
c. Kain sutra
d. Wool
e. Kulit hewan

4. Proses pemisahan antara serat dengan kotoran
dan benda asing lain serta mensejajarkan serat
yang panjang dan yang pendek disebut ...
a. Carding
b. Combing
c. Spinning
d. Sizing
e. Finishing

5. Proses membentangkan dan mensejajarkan
serat dan memisahkan antara serat yang
panjang dan yang pendek disebut ...
a. Carding
b. Combing
c. Spinning
d. Sizing
e. Finishing

6. Proses menjalin serat membentuk benang yang
akan saling melekat sehingga cukup kuat
memasuki tahapan selanjutnya disebut ...
a. Carding

b. Combing
c. Spinning
d. Sizing
e. Finishing

7. Keseluruhan proses pembuatan tekstil diawali
dengan bahan dasar tekstil yaitu ...
a. Benang
b. Kain
c. Yarn
d. Serat
e. Rajut

8. Proses mengikatan bulu bulu benang sehingga
rapih dengan benangnya juga meningkatkan
kekuatan dan kekenyalan dan kelicinan
permukaan benang disebut ...
a. Carding
b. Combing
c. Spinning
d. Sizing
e. Finishing

9. Serat alami yang berasal dari biji biji tumbuhan
yaitu ...
a. Kapas
b. Flax
c. Yute
d. Rosella
e. Rami

10. Bahan apa yang pertama kali digunakan oleh
manusia untuk menutup tubuhnya
a. Kulit
b. Daun
c. Logam
d. Kertas
e. Plastik

11. Serat ini diperoleh dari batang tanaman
Boehmeria nivea, sejarah awal mula serat ini
diketahui melalui tulisan tua dari tahun 600 SM
di daerah Cina. Sementara berdasarkan
penelitian para ahli dikatakan bahwa beberapa
pembungkus mumi sudah menggunakan serat
ini. Serat ini  berwarna sangat putih, berkilau dan
tidak berubah warnanya karena sinar matahari,
serat ini sangat tahan terhadap bakteri. Serat ini
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adalah ...
a. Serat henep
b. Serat flax
c. Serat rosella
d. Serat rami
e. Serat sutra

12. Serat ini diperoleh dari batang tanaman
Cannabis sativa. Diperkirakan telah digunakan
semenjak zaman pra sejarah di Asia dan Timur
Tengah. Daya tarik dan kekuatannya cukup tinggi
dan dimanfaatkan sebagai tali pancing, benang
jahit, tali temali, tali pengepakan dan kanvas.
Serat ini adalah ...
a. Serat henep
b. Serat flax
c. Serat rosella
d. Serat rami
e. Serat sutra

13. Serat ini diperoleh dari tanaman Hisbiscus
sabdariffa. Terutama ditanam di Indonesia (Jawa
Tengah dan Jawa Timur). Selain di Indonesia
serat ini juga ditanam di India, Bangladesh
Ceylon, Filipina dan Hindia Barat. Serat ini
banyak dipakai sebagai bahan pembuat kanvas,
benang permadani, kain pelapis kursi. Saat ini
kelopak bunga dari serat ini banyak
dimanfaatkan sebagai minuman dan obat alami.
Serat ini adalah ...
a. Serat henep
b. Serat flax
c. Serat rosella
d. Serat rami
e. Serat sutra

14. Serat ini diambil dari batang Linum
usitatissimum. Produksi serat ini pertama tama
dilakukan oleh Mesir. Benang dan kain yang
dibuat dari serat ini lebih dikenal dengan nama
linen. Kekuatan serat ini dua kali lipat dari pada
serat kapas, kilapnya baik tetapi kaku. Serat ini
terutama digunakan untuk bahan pakaian dan di
industri digunakan untuk benang jahit dan jala.
Serat ini adalah ...
a. Serat henep
b. Serat flax
c. Serat rosella
d. Serat rami
e. Serat sutra

15. Dibawah ini adalah contoh serat buatan kecuali
...
a. Logam
b. Silikat
c. Gelas

d. Asbes
e. Ester

16. Benang yang dihasilkan dari serat thermoplastic
disebut benang ...
a. Benang biasa
b. Benang tekstur
c. Benang spiral
d. Benang simpul
e. Benang ikal

17. Benang yang diperoleh dengan memilin dua
benang yang memiliki ketebalan berbeda
disebut ...
a. Benang biasa
b. Benang tekstur
c. Benang spiral
d. Benang simpul
e. Benang ikal

18. Serat ini berbentuk filamen yang dihasilkan oleh
larva ulat pada saat membentuk kepompong.
Serat ini mempunyai sifat daya serapnya tinggi,
kekuatanya tinggi, pegangannya lembut, tahan
kusut dan kenampakannya mewah oleh karena
itu serat ini dimanfaatkan untuk bahan pakaian
wanita, kaos kaki wanita, dasi dan lain
sebagainya. Serat ini adalah ...
a. Serat henep
b. Serat flax
c. Serat rosella
d. Serat rami
e. Serat sutra

19. Benang yang diperoleh dengan cara pengatur
mesin pemintalnya sehingga mesin tersebut
akan melilit benang dengan sendirinya secara
terus menerus di satu tempat disebut benang ...
a. Benang biasa
b. Benang tekstur
c. Benang spiral
d. Benang simpul
e. Benang ikal

20. Benang yang dibuat dengan ikatan penuh pada
interval yang teratur disebut benang ...
a. Benang biasa
b. Benang tekstur
c. Benang spiral
d. Benang simpul
e. Benang ikal

21. Lembaran tekstil hasil dari proses pertenunan,
perajutan, yang masih dapat dilanjutkan dengan
proses lanjutan sesuai dengan yang diinginkan
seperti batik, sablon dan jahit disebut ...
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a. Serat
b. Benang
c. Kain
d. Tenun
e. Rajut

22. Persilangan antara dua benang yang terjalin
saling tegak lurus satu sama lainnya, sehingga
akhirnya menghasilkan lembaran kain disebut ...
a. Serat
b. Benang
c. Kain
d. Tenun
e. Rajut

23. Proses pelekatan zat warna secara setempat
pada kain, sehingga menimbulkan corak tertentu
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

24. Proses pembuatan kriya tekstil yang
menggunakan teknik jalinan benang atau tali
dengan  bermacam-macam simpul disebut ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

25. Proses untuk mendapatkan lembaran kain yang
dihasilkan dari jeratan - jeratan benang yang
bersambung satu sama lainnya, dengan letak
jeratan - jeratan ini teratur membuat suatu
deretan disebut ...
a. Serat
b. Benang
c. Kain
d. Tenun
e. Rajut

26. Proses melukis di atas sehelai kain putih
menggunakan  canting dan lilin sebagai bahan
lukisnya disebut ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

27. Dibawah ini merupakan langkah langkah dalam
proses cetak saring yaitu :
1. Persiapan pasta cap
2. Fiksasi zat warna
3. Pembuatan screen

4. Pencapan kain
5. Pencucian
6. Pengeringan

Urutan yang benar adalah :
a. 1, 2, 3, 4, 5, 6
b. 1, 3, 2, 4, 5, 6
c. 2, 4, 6, 1, 3, 5
d. 3, 1, 4, 6, 2, 5
e. 4, 3, 2, 1, 6, 5

28. Suatu teknik yang digunakan untuk membuat
hiasan hiasan pada permukaan kain dengan
mempergunakan benang hias sulam, sedangkan
untuk proses pengerjaannya dapat
menggunakan tangan atau mesin disebut ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Sulam

29. Desain yang ditujukan untuk memperkaya corak
permukaan kain. Desain tersebut bisa
mengambil bentuk dari benda-benda yang ada di
sekeliling manusia atau berbentuk abstrak. Yang
penting, desainnya berkualitas baik dan tidak
monoton sehingga ketika dipandang orang tidak
mudah merasa bosan. Desain ini disebut ...
a. Desain struktur
b. Desain cetak
c. Desain aplikasi
d. Desain batik
e. Desain permukaan

30. Tenunan yang dibuat dari benang, serat atau
bahan lain yang memungkinkannya baik
berwarna maupun tidak yang dipergunakan
sebagai bahan penutup lantai, pembungkus
mebel, dan dipakai sebagai hiasan dinding
disebut ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

31. Ada beberapa desain tekstil yang dikenal di
masyarakat. Ada desain yang dibuat sebelum
kain jadi, adapula desain yang dibuat setelah
kain jadi. Desain tekstil yang dibuat setelah kain
jadi disebut ...
a. Desain struktur
b. Desain cetak
c. Desain aplikasi
d. Desain batik
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e. Desain permukaan

32. Dibawah ini adalah metode pembuatan kain
yang tidak berasal dari benang, kecuali ...
a. Metode pengempaan
b. Metode pengepresan
c. Metode penyemprotan
d. Metode laminating
e. Metode kepangan

33.
gambar hiasan dinding disamping adalah salah
satu contoh produk akhir tekstil yang dibuat
dengan teknik ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

34. Dibawah ini adalah beberapa contoh desain
struktur tekstil, kecuali ....
a. Anyaman tenun
b. Jeratan knitting
c. Jalinan renda
d. Braiding anyaman pita
e. Sulaman

35. Dibawah ini adalah beberapa contoh desain
permukaan, kecuali ...
a. Batik
b. Printing
c. Bordir
d. Songket
e. Sewing knitting

36. gambar disamping
adalah pembuatan simpul, merupakan proses
akhir pembuatan tekstil yang menggunakan
teknik ...
a. Batik
b. Tenun

c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

37. Dibawah ini adalah metode pembuatan kain
yang berasal dari benang, kecuali ...
a. Metode jeratan
b. Metode anyaman
c. Metode jalinan
d. Metode kepangan
e. Metode pengempaan

38. gambar tas tangan
cantik disamping adalah salah satu contoh
produk akhir tekstil yang dibuat dengan teknik ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

39. gambar disamping
adalah alat yang digunakan untuk membuat ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
d. Tapestri
e. Makrame

40. gambar disamping
adalah proses pembuatan tekstil yang
menggunakan teknik ...
a. Batik
b. Tenun
c. Sablon
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d. Tapestri
e. Makrame

II. Jawablah pertanyaan berikut!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Tekstil !
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kriya !
3. Apa yang anda ketahui mengenai serat alam ?
4. Apa yang anda ketahui mengenai serat sintetis
5. Terdapat empat langkah dalam proses

pembuatan benang yang berasal dari serat. Yaitu
carding, combing, spinning dan sizing. Jelaskan
empat langkah langkah tersebut !

6. Ada tiga benang yang sering digunakan dalam
pembuatan tekstil. Yaitu benang dasar, benang hias

dan benang tekstur. Jelaskan masing masing benang
tersebut !

7. Apa yang dimaksud dengan desain permukaan
tekstil ? jelaskan dan beri contohnya !

8. Apa yang dimaksud dengan desain aplikasi produk ?
jelaskan dan beri contohnya !

9. Sebut dan jelaskan apa yang dimaksud dengan :
a. Batik
b. Sulam
c. Jahit Perca
d. Jahit Tindas Aplikasi
e. Tenun
f. Cetak Saring / Sablon
g. Tapestri
h. Makrame

MENCONTEK ? MURTAD
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