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Lampiran 01. Instrumen Uji Produk   

No Indikator Kriteria penilaian  Skor  

5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian 

desain busana 

pesta dengan 

mengunakan 

kain perca dan 

kreativitas 

dalam 

mendesain 

busana  

1. Mampu membuat sebuah 

desain busana pesta secara 

kreatif menggunakan hiasan 

kain perca dengan Teknik 

sulaman apliksai 

.   

 

 

 

 

  

2.Kesesuaian  hiasan busana 

pesta  menggunakan kain 

perca. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

2 Tekstur warna 

dan bahan 

busana pesta 

dengan hiasan 

dari kain perca  

1.Pengaplikasian jenis bahan 

utama dan ahan pendukung 

dalam pembuatan busana 

pesta  

   

 

 

 

  

3 Kesesuaian 

Teknik jahit 

dengan 

karakteristik 

busana pesta  

1.Mampu mengaplikasikan 

teknik jahit yang tepat 

didalam pembuatan busana 

pesta sesuai dengan 

karakteristik model/ desain 

busana  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4 Keseimbangan 

bentuk antara 

busana pesta 

dengan 

menggunakan 

hiasan kain 

perca  

1. keseimbanagan 

busana dan peletakan 

motif hiasan kain 

perca yang tepat 

dalam pemilihan 

model busana pesta 

anak  

2.  

 

   

 

 

  

  

 

  

2.Hasil jadi busana pesta 

anak dengan hiasan kain 

perca  

   

 

 

  

5 Finishing 

busana pesta 

anak dengan 

hiasan kain 

perca  

1.Kretivitas menciptakan 

sebuah busana pesta dengan 

mengembangkan hiasan 

menggunakan kain perca  
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Lampiran 02. Kriteria Penilaian dan Tolak Ukur  

No Komponen 

Penilaian 

Kriteria 

 

Skor 

1 Mampu membuat 

sebuah desain 

busana pesta 

secara kreatif 

menggunakan 

hiasan kain perca 

dengan teknik 

sulaman apliksai 

a. Menggunakan kain perca 

dengan berbagai macam 

jenis sebagai hiasan  

b. Terdapat payet pada bagian 

leher 

c. Perpaduan bentuk busana 

dengan motif kain perca  

d. bentuk pola hiasan pada 

busana pesta menggunakan 

sulaman aplikasi  

 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

4 = Baik  

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

2 Kesesuaian hiasan 

busana pesta 

menggunakan kain 

perca. 

a. Desain produk inovatif 

b. Desain produk mudah 

dimengerti. 

c. Desain produk estetika. 

d. Desain produk orisinil. 

 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

 

3 Pengaplikasian 

jenis bahan utama 

dan bahan 

pendukung dalam 

pembuatan busana 

pesta. 

a. Kain untuk bahan utama 

merupakan kain yang 

sesuai dengan karakteristik 

pembuatan busana pesta 

anak. 

b. Kain furing hero sebagai 

pelapis busana pesta yang 

bisa menyerap keringat  

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 
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No Komponen 

Penilaian 

Kriteria 

 

Skor 

c. Menggunakan kain kapas 

sebagai lapisan kerah  

d. Menggunakan bisban 

sebagai pelapis ujung kain  

 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

4 Mampu 

mengaplikasikan 

teknik jahit yang 

tepat di dalam 

pembuatan busana 

pesta anak sesuai 

dengan 

karakteristik 

model/ desain 

busana 

a. Teknik jahit busana pesta 

anak menggunakan teknik 

adi busana  

b. Teknik jahit untuk 

menyatukan kain perca 

dalam menentukan motif 

menggunakan teknik jahit 

halus  

c. Teknik untuk memasang 

tali menggunkan teknik 

jahit sulam tikam jejak 

d. Teknik jahit bisban sesuai 

dengan teknik jahit 

adibusana  

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

 

5 keseimbanagan 

busana dan 

peletakan motif 

hiasan kain perca 

yang tepat dalam 

pemilihan model 

busana pesta anak  

 

 

 

a. Bentuk leher tidak 

menggunakan kerah 

b. Tidak menggunakan lengan  

c. Menggunakan rok setengah 

lingkar  

d. Menggunakan resleting 

jepang pada bagian 

belakang busana pesta anak  

 

 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 
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No Komponen 

Penilaian 

Kriteria 

 

Skor 

tidak terpenuhi) 

6 Hasil jadi busana 

pesta anak dengan 

hiasan kain perca. 

a. Bentuk busana pesta yang 

dibuat sangat sesuai dengan 

proporsi model peraga. 

b. Ukuran busana pesta yang 

dibuat pas dilihat dari 

ukuran lingkar badan. 

c. Ukuran busana pesta yang 

dibuat pas dilihat dari 

ukuran lingkar pinngang. 

d. Ukuran busana pesta yang 

dibuat pas dilihat dari 

ukuran lingkar panggul. 

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

 

7 Kreativitas 

menciptakan 

sebuah busana 

pesta dari 

pengembanga 

hiasan dari kain 

perca. 

a. Pemilihan ciri khas busana 

sesuai mood board  

b. Perpaduan bentuk busana 

dengan keserasian motif 

kain perca. 

c. Pemilihan bahan utama dan 

pelengkap yang sesuai. 

d. Memiliki ciri khas pada 

busana pesta yang 

dikembangkan  

5 = Sangat baik 

(Semua kriteria 

terpenuhi) 

 

4 = Baik 

(Salah satu 

kriteria tdk 

terpenuhi) 

3 = Cukup baik 

(Dua kriteria tdk 

terpenuhi) 

2 = Kurang baik 

(Tiga kriteria tdk 

terpenuhi) 

1 = Sangat kurang 

baik 

(Semua kriteia 

tidak terpenuhi) 

TOTAL 7 
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Lampiran 03. Uji Validitas Instrumen ahli I 
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lampiran 0.4 Uji Validitas Instrumen ahli II
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Lampiran 05. Hasil Uji Produk Ahli I
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Lampiran 0.6 Hasil Uji Produk Ahli 
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Lampiran 0.7 Hasil Uji Ahli Produk  

No Indikator Butir 

Pernyataan 

Skor 

Ahli 1 Ahli 2 

1 Kesesuaian desain busana 

pesta dengan menggunakan 

kain perca dan kreativitas 

dalam mendesain busana  

1 5 5 

2 5 4 

2 Tekstur warna dan bahan 

busana pesta dengan hiasan 

dari kain perca  

1 4 4 

3 Kesesuaian Teknik jahit 

dengan karakteristik busana 

pesta  

1 4 4 

4 Keseimbangan bentuk 

antara busana pesta dengan 

menggunakan hiasan kain 

perca  

1 5 5 

2 4 4 

5 Finshing busana pesta anak 

dengan hiasan kain perca  

1 4 4 

Skor Perolehan  31 30 

Sekor Maksimal  35 35 

Presentase  89% 86% 
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Lampiran 0.8 dokumentasi pelaksanaan Uji Produk  
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Lampiran 0.9 Dokumentasi Hasil Pengembangan Hiasan Busana Pesta Anak 

Dengan Recycle Kain Perca. 
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