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KATA PENGANTAR 

 
Pendidikan menengah kejuruan sebagai penyedia  tenaga kerja terampil 

tingkat menengah dituntut harus mampu membekali  tamatan dengan 

kualifikasi  keahlian terstandar serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai 

tuntutan dunia kerja. Sejalan dengan hal itu, dilakukan berbagai perubahan 

mendasar penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Salah satu di antara 

perubahan tersebut adalah penerapan kebijakan tentang penerapan sistem 

Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Berbasis Kompetensi (Competency Based 

Vocational Education and Training).  
 

 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Majelis 

Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) bekerja sama dengan Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) mengembangkan Standar Kompetensi Nasional (SKN). 
 

 

Buku ini disusun dengan mengacu pada Standar Kompetensi Nasional 

tersebut serta Kurikulum SMK Edisi 1999, khususnya untuk Bidang Keahlian 

Kepariwisataan. Dengan demikian buku ini diharapkan dapat menjadi sarana 

dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai ketuntasan penguasaan 

siswa atas kompetensi-kompetensi sebagaimana dituntut oleh dunia kerja. 
 

Buku ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, terutama 

Saudari Dra. Juhrah Singke yang telah menyampaikan bahan dan 

mencurahkan pikiran dalam menyiapkan konsep, Saudara Drs. Soeryanto,   

M. Pd., dan Dra. Siti Sulanjari, M. Si. yang telah membantu proses 

penyuntingan, serta Saudara Gunawan Teguh P, S.Pd., Retno Ambaringtyas, 

S.Pd., Abdul Muin, Syaiful Arif, M. Yanuar Yusron yang telah membantu 

dalam proses pengetikan dan pemrosesan akhir naskah. Untuk itu, Direktorat 
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Pendidikan Menengah Kejuruan menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan buku ini dapat 

memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan menengah kejuruan, dan kepada mereka yang telah berjasa 

semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. 

 

 

Jakarta, Desember 2001 

    Direktur Pendidikan Menegah Kejuruan, 

 

  

    Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 

    NIP. 130675814 
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DESKRIPSI JUDUL  
 

Ruang lingkup isi modul ini terdiri atas pemahaman tentang tenunan 

meliputi: Proses tenunan, konstruksi tenunan, jenis tenunan, dan sifat 

tenunan. Modul ini berkaitan dengan modul Pemilihan Bahan Tekstil Untuk 

Busana dan modul Pemeliharaan Busana. Hasil belajar yang dicapai setelah 

Anda menguasai modul ini, Anda diharapkan memiliki pengetahuan yang 

berkaitan dengan pemilihan bahan busana dan pemeliharaannya dalam 

menunjang keterampilan pembuatan busana. 

 

PRASYARAT 
 

Modul ini dapat Anda pelajari setelah Anda menempuh modul 

Mengidentifikasi Serat Tekstil dan modul Mengidentifikasi Benang Tekstil. 

 

PERISTILAHAN 

 
Continiuos  : kain tenun yang kedua ujung benang lungsi dibuhul. 

Discontiniuos : kain tenun yang berupa lembaran. 

Epor : alat pada alat tenun tradisional yang disandari pada saat 

menenun  

Liro : alat tenun yang dipakai untuk merapatkan benang pakan. 

Tijak  : alat injak untuk menggerakkan naik turunnya benang 

lungsi. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 

1. Pelajarilah materi ini dengan membacanya berulang-ulang hingga Anda 

benar-benar paham dan mengerti. 

2. Jawablah latihan-latihan yang ada, kemudian cocokkan hasil latihan Anda 

dengan Kunci Jawaban. 

3. Ukurlah kemampuan Anda dengan mengerjakan Lembar Evaluasi. Bila 

hasilnya banyak yang salah maka Anda ulangi membaca materi ini sampai 

Anda dapat menjawab semua pertanyaan dalam lembar Evaluasi dengan 

benar. 

4. Lakukanlah pengidentifikasian bahan tenunan sesuai petunjuk atau 

langkah-langkah kerja. 

5. Bila terdapat kesulitan pada waktu mengerjakan penyelidikan atau belum 

paham, tanyakan pada guru Anda. 

6.  Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan modul ini adalah 2 jam. 

Modul ini merupakan bahan pengayakan yang diberikan pada mata diklat 

Pemilihan Bahan tekstil. 

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mempelajari modul ini, yakni jarum 

pentul, pendedel, kaca pembesar atau mikroskop dan buku catatan atau buku 

kerja Anda. 
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TUJUAN 
1. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat mengidentifikasi 

10 macam tenuan tekstil dengan tepat. 

 

2. Tujuan Antara 

a. Dengan mengamati sepotong kain tenunan, diharapkan Anda dapat 

menguraikan proses pembuatan tenunan dengan benar. 

b. Ditunjukkan 3 potong bahan tekstil yang berbeda, Anda dapat 

mengidentifikasi 3 macam silang tenunan dengan tepat. 

c. Diharapkan Anda dapat mengidentifikasi 10 jenis tenunan yang umum 

dipasarkan dengan menunjukkan contoh kain tekstilnya secara benar. 
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PETA KOMPETENSI 
KEDUDUKAN MODUL TATA BUSANA 

C1 C4C3C2

E1 E2 E4

E3

E5

I1 I2 I3 I4 I5 I6

F1

F2 F3 F4 F5

G1 G2

G3

G4

G5

A H L I    G A M B A R
S K E T S A    B U S A N A

A H L I    P O L A
B U S A N A

A H L I
MENJAHIT

B U S A N A

J1 J2 J3 J4 J5

K1 K2 K3 K4 K5

D1 D2 D3 D4 D5 D6

L

M

N

S E M I
T A I L O R I N G
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KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL 
PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA 

 

NO. KODE M O D U L 
1. A Mata Diklat: Pelayanan Prima 

 A1 
A2 
A3 
A4 

Melaksanakan Komunikasi 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Sikap 
Attitude 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Attention 
Melaksanakan Pelayanan Prima Berdasarkan Konsep Action 
 

2. B Mata Diklat: Pembukuan 
 B1 

B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

Membuat Persamaan Akuntansi 
Membuat Laporan Keuangan 
Membuat Perkiraan Buku Besar dan Neraca Saldo 
Membuat Jurnal dan Posting 
Membuat Jurnal Penyesuaian 
Membuat Neraca Lajur dan Ayat Penutup 
 

3. C Mata Diklat: Estetik dan Gambar Bentuk 

 C1 
C2 
C3 
C4 

Mengenal dan Menggunakan Alat dan Bahan Desain 
Mengekspresikan Unsur dan Prinsip Desain 
Menerapkan Bentuk Geometris 
Menerapkan Bentuk Organis 
 

4. D Mata Diklat: Pemilihan Bahan Tekstil 

 D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
D12 

Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Casual 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Kerja 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Pesta 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Dalam 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Tailoring 
Memilih Bahan Tekstil untuk Busana Anak 
Merawat Busana dari Bahan Kapas 
Merawat Busana dari Bahan  Sutera 
Merawat Busana dari Bahan Wol 
Merawat Busana dari Bahan Poliester 
Merawat Busana dari Bahan Nilon 
Merawat Busana dari Bahan Rayon 
 

  Mata Diklat: Kelompok Bahan Pengayaan D 

 
 

DI 
DII 

Mengidentifikasi Serat Tekstil 
Mengidentifikasi Benang Tekstil 
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DIII 
DIV 
DV 

Proses Pembuatan Tenunan 
Pengetahuan Rajutan dan Kaitan 
Memilih Bahan Kempaan 
 

5. E Mata Diklat: Sketsa Mode I 
 E1 

E2 
E3 
E4 
E5 

Menggambar Proporsi Tubuh 
Menggambar Pose Proporsi 
Menggambar Sketsa Busana Secara Kering 
Menggambar Desain Hiasan Busana 
Menggambar Sajian dan Gambar Kerja Busana  
 

6. F Mata Diklat: Pembuatan Pola Dasar 
 F1 

F2 
F3 
F4 
F5 

Memilih Pola Busana 
Membuat Pola Dasar  Rok Sistem Konstruksi 
Membuat Pola Dasar Blus Sistem Konstruksi 
Membuar Pola Dasar Celana Sistem Konstruksi 
Membuat Pola Dasar Celana Sistem Draping 
 

7. G Mejahit I 
 G1 

G2 
G3 
G4 
G5 

 

Menggunakan dan Memelihara Piranti Menjahit 
Membuat Hiasan Busana 
Menjahit Rok 
Menjahit Blus 
Menjahit Celana 
 

8 H Mata Diklat: Membuka Usaha Busana 
 H1 

H2 
H3 
H4 
H5 
H6 

 

Membuat Prencanaan Usaha Busana 
Melaksanakan Usaha Sanggar 
Melaksanakan Melaksanakan Usaha Konveksi 
Mengetahui Dasar-Dasar Promosi  
Melaksanakan Promosi Statis 
Melaksanakan Promosi Dinamis 

9. I Mata Diklat: Sketsa Mode II 

 I1 
I2 
I3 
I4 
I5 

I6 

Menggambar Sketsa Busana Casual Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busanan Kerja Wanita Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Pesta Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana dalam Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Anak Secara Basah 
Menggambar Sketsa Busana Pria Secara Basah  
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NO. KODE M O D U L 

10. J Mata Diklat: Pemecahan Pola Dasar 

 J1 
J2 
J3 
J4 
J5 
 

Membuat Pecah Pola Dasar Busana Casual  
Membuar Pecah Pola Dasar Busana Kerja Wanita  
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Pesta 
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Dalam  
Membuat Pecah Pola Dasar Busana Anak 

11. K Mata Diklat:  Menjahit II 
 K1 

K2 
K3 
K4 
K5 

 

Menjahit Busana Casual 
Menjahit Busana Kerja 
Menjahit Busana Pesta 
Menjahit Busana Dalam 
Menjahit Busana Anak 
 

12. L Mata Diklat: Pembuatan Gambar Kerja 
 L1 

 
Membuat Gambar Sajian dan Gambar Kerja 

13. M Mata Diklat:  Pembuatan Gambar Pola  

 M1 
 

Membuat Pola Busana Tailoring 

14. N Mata Diklat: Pembutan Busana Tailoring 
 N1 

N2 
Membuat Perencanaan Busana Tailoring 
Menjahit Busana Tailoring 
 

15.  O Praktek Lapangan 
 O1 

O2 
Praktek di Sekolah 
Praktek di Industri 
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KEGIATAN BELAJAR I 

PROSES PEMBUATAN TENUN 

 
A. LEMBAR INFORMASI 

Alat tenun dikenal dengan ATBM yaitu Alat Tenun Bukan Mesin, 

dan ATM yaitu Alat Tenun Mesin. Alat tenun (ATBM) adalah alat tenun 

tradisional yang dikenal dengan nama alat tenun Gendong, kemudian 

berkembang menjadi alat tenun Tejak yang dikembangkan oleh Tekstil 

Institut Bandung (TIB) pada tahun 1927, sekarang menjadi Balai Besar 

Tekstil Bandung, alat tenun Tejak ini dikembangkan dengan teropong 

laying. Kemudian perkembangan berlanjut yang lebih canggih lagi dan 

serba mekanis disebut ATM yaitu alat tenun mesin.  

Alat tenun diwariskan oleh nenek moyang kita, dan sampai saat 

ini masih digunakan sebagai alat tenun tradisional. Di pulau Jawa dikenal 

dengan nama alat tenun gendong, di Sulawesi selatan dikenal dengan 

nama alat tenun walidah. Dari daerah ke daerah alat tenun ini sama, dan 

hingga kini alat tenun ini boleh dikatakan tidak mengalami perubahan 

yang berarti. 

 

1. Alat Tenun Gendong 

Alat tenun gendong mempunyai ciri khas pada bagian 

belakangnya disebut epor, yang diletakkan di belakang pinggang, 

seolah-olah digendong waktu menenun, sering pula disebut dengan 

istilah tenun gendong, karena bunyinya terdengar “dong, dong, dong,” 
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sewaktu menekan benang pakan dengan alat yang dinamakan Liro, alat 

ini digerakkan dengan tangan (lihat Gambar 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Alat tenun bukan mesin (ATBM) 
“continuous warp” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

 Penenunan dengan alat tenun gendong sedang menggerakkan liro. 
(menggunakan epor dari kayu) 

“discontinuous warp” 
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Ada dua teknik menenun pada alat tenun gendong dengan 

hasil tenunan yang berbeda, yaitu. 

1. Ujung benang lungsi diikatkan, dan kemudian digulungkan pada 

patek. Ujung benang yang satunya lagi diikatkan pada apit yang 

juga berfungsi sebagai penggulung kain hasil menenun, seperti 

terlihat pada Gambar 1.2, cara ini disebut discontinuous warp. 

2. Kedua ujung benang lungsi disambung menjadi satu, sehingga kain 

hasil tenunanya berupa tabung. Cara ini disebut continuous  warp, 

seperti terlihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

 Kain tenun bentuk tabung hasil dari alat tenun gendong. 
“continuous warp” 
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Seperti pada Gambar 1.2 sketsa alat tenun gendong ”discontinuous warp” di 

bawah ini dapat dilihat bagian-bagian dari alat tenun gendong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

 Alat tenun gendong 

 

 

 

 

Gambar 1.5 

 Alat epor 

 

 

 

Gambar 1.6 

 Alat liro 
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2.  Alat  Tenun Tijak (ATBM) 

Alat tenun tijak ini adalah pengembangan dari alat tenun 

gendong, pada alat ini mempunyai rangka yang lebih banyak, beberapa 

tiang untuk menopang bagian-bagian alat tenun tijak, menenun dengan 

alat ini bukan hanya tangan yang digerakkan tapi juga kaki, dan posisi 

penenun duduk di kursi, dengan demikian lebih praktis dibanding 

dengan alat tenun gendong. Gambar 1.7 berikut ini penenun sedang 

mengoperasikan alat tenun tijak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 

 Penenun ATBM dengan alat tenun tijak 
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Gambar 1.8 

Sketsa alat tenun tijak (ATBM) dan bagian-bagian alat tenun tijak 

 

3. Alat Tenun Mesin 

Gerakan mesin tenun dibagi dalam 3 gerakan pokok yaitu: 

1. Gerakan Naik Turun, membuat satu gerakan naik atau turun dari 

heold untuk menenun sebuah benang pakan. 

2. Gerakan Picking, ini mengangkat gerakan memasukkan teropong 

yang berisi sebuah cop ke dalam shed oleh gerakan naik turun. 

3. Gerakan Memukul, ini memukul benang pakan yang disuapkan 

melalui shed oleh reed, dan merupakan akhiran dari tenunan. 

Disamping itu ada 2 gerakan tambahan yaitu: 

1. Gerakan Mengambil, ini meggulung kain yang telah ditenun, 

membetulkan garis tenun agar selalu berada pada kedudukan yang 

sama pada mesin tenun, dan sekaligus menentukan kerapatan 
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pakan sesuai dengan jumlah gulungan untuk tiap putaran dari 

mesin tenun. 

2. Gerakan Memberi, ini memberi suapan benang lungsin dari boom 

tenun sesuai dengan penggulungan kain selama menenun, dan 

menjaga agar tegangan benang lungsin selalu tetap. 

Kelima gerakan (gerakan pokok dan tambahan) tersebut dinamakan 5 

gerakan utama dari mesin tenun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9  

Mesin tenun 

 

Rangka utama dan perpindahan pergerakan mesin tenun. Gambar 1.10 

adalah sebuah potongan dari sebuah mesin tenun sederhana untuk 

menunjukkan rangka utamanya. 
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Gambar 1.10 

 Rangka utama pergerakan mesin tenun 

Keterangan: 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

Gulungan 

Batang alur benang lungsi 

Batang pemisah 

Batang suri 

Poros batang suri 

Poros engkol 

Batang penggerak 

Batang pengungkit 

Lungsi 

J: 

K: 

L: 

M: 

N: 

O: 

P: 

Q: 

 

R: 

Rol permukaan 

Penggulung kain 

Rangka mesin 

Poros bawah 

Pedal bola 

Pedal 

Poros penggerak putaran 

Penutup pinggiran 

penggulung benang 

Kepala batang pengungkit 
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Proses pembuatan tenunan yang diuraikan pada model ini adalah tenunan 

tradisional, yaitu dengan alat tenun bukan mesin (ATBM). 

1. Proses Persiapan Menenun 

Setelah mendapatkan benang berupa tukel, pengerjaan selanjutnya 

adalah mempersiapkan benang lungsi  dan benang pakan. Benang lungsi 

adalah benang yang membujur ke arah panjang kain tenun, sedangkan 

Benang pakan yang melintang kearah lebar kain tenun. Benang yang akan 

dipergunakan sebagai benang lungsi diberi tambahan kekuatan terlebih 

dahulu, dengan memberi kanji dari bubur nasi dan kemudian 

dikeringkan, dijemur dalam keadaan terentang. Benang lungsi harus 

diberi penguatan tambahan, karena dalam proses menenun, benang akan 

mengalami tegangan dan hentakan, sewaktu merapatkan benang pakan. 

Benang lungsi yang telah dikanji tersebut disusun, dengan 

bantuan alat yang dinamakan alat hani (lihat Gambar 1.11a). Panjang 

benang lungsi lebih panjang sedikit dari panjang kain yang akan ditenun, 

misalnya untuk sarung ±25 m dan sebagainya. 

Bentuk alat hani berbeda-beda dari daerah ke daerah. Salah satu 

bentuk yang dipergunakan di daerah Solo dapat dililit pada Gambar 1.11b. 

Kemudian benang-benang lungsi yang sudah tersusun sejajar itu, secara 

berseling dilihat dengan tali yang dinamakan tali gun (lihat Gambar 1.12). 

Fungsi tali gun adalah untuk menurunkan benang-benang lungsi yang 

dililit, sehingga terbentuk rongga antara benang-benang lungsi yang diikat 

tali gun dan yang tidak diikat. Akhirnya, tiap benang-benang lungsi, helai 

demi helai ditusukkan antara jari-jari atau jeruji sebuah alat berbentuk 

sisir, yang disebut suri (lihat Gambar 1.13) dan ujungnya digulung alat 
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yang dinamakan apit. Suri berfungsi memisah-misahkan benang-benang 

lungsi yang direntang sejajar satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11a 

 Alat hani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11b 

 Seorang wanita sedang bekerja dengan alat hani 
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Gambar 1.12 

Tali gun dengan benang lungsi yang tersusun sejajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 

 Suri/sisir dengan benang lungsi kelihatan dimasukkan di antara jeruji. 
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2. Proses Menenun 

Setelah persiapan menemukan selesai, langkah selanjutnya adalah 

proses menenun. Pada proses selanjutnya adalah memasukkan benang 

pakan di antara benang-benang lungsi, sehingga berbentuk suatu 

anyaman benang. Untuk itu, tali gun digerakkan ke atas (lihat Gambar 

1.14-2), sehingga terbentuk rongga sebagaimana telah diterangkan 

terdahulu. 

Dengan perantaraan teropong yang berisi benang pakan, benang 

pakan dimasukkan ke rongga tersebut, (lihat Gambar 1.14-3). Agar rongga 

terbuka tali tetap terbuka selama proses memasukkan teropong yang 

berisi benang pakan, terlebih dahulu sebuah alat yang dinamakan liro 

(lihat Gambar 1.14-3), dimasukkan ke dalam rongga tersebut dan 

ditegakkan. Setelah benang pakan dimasukkan, benang tersebut didorong 

suri yang ditekan oleh liro, yang sekarang berada dalam posisi rebah, ke 

arah apit (lihat Gambar 1.14-4). 

Pada waktu teropong untuk pertama kali dimasukkan, benang-

benang lungsi yang diikat tali gun berada di atas, maka pada waktu 

memasukkan teropong berikutnya, benang lungsi yang talinya berada di 

atas, sekarang berada di bawah (lihat Gambar 1.14-6). Demikian 

seterusnya, berturut-turut benang-benang lungsi bergantian berada di 

bawah dan di atas, sehingga dengan demikian terbentuklah anyaman dari 

benang, yang secara keseluruhan membentuk sehelai atau selembar kain. 

Kain yang ditenun ini dapat berupa lembaran atau dapat pula 

berbentuk tabung, tergantung kebiasaan di daerah si penenun. Kain yang 

berbentuk tabung, setelah selesai ditenun akan digunting pada 

sambungan benang-benang lungsinya. 
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Berikut ini dapat dilihat sketsa proses menenun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 

 Sketsa proses menenun 

 

Keterangan gambar 

a. Tali gun 

b. Benang lungsi 

c. Suri 

d. Apit 

e. teropong 

f. Benang pakan 

g. Liro 
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B. LEMBAR KERJA 

1. Alat  

a. Ballpoint atau pensil 

b. Kertas HVS 

c. Pendedel atau jarum pentul 

2. Bahan  

-  Kain perca 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Perhatikan posisi tangan Anda pada waktu mencabut dan 

merenggangkan benang. Jangan sampai tertusuk pendedel atau 

jarum. 

b. Jangan arahkan ujung pendedel atau jarum pentul pada tangan kiri 

Anda pada waktu mencabut benang. 

4. Langkah Kerja 

a. Baca Lembar Informasi di atas dengan cermat. 

b. Siapkan 1 potong kain tenun dengan ukuran 15x20 cm. 

c. Perhatikan tepi kain tersebut, beri tanda. 

d. Cabut benang pada tenunan tersebut secara melintang dan 

membujur. 

e. Perhatikan benang yang dicabut dari arah melintang dan arah 

membujur. 

f. Tentukan yang mana benang pakan dan benang lungsi. 

g. Renggangkan benang sehingga melintang kira-kira 2-3 mm sampai 

kira-kira 20 benang. 

h. Perhatikan anyaman pada kain tersebut. 

i. Buat laporan dari kesimpulan yang anda peroleh, kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau dengan guru. 
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C. LEMBAR LATIHAN I 

1. Jelaskan perbedaan ATBM dan ATM! 

2. Jelaskan ciri alat tenun gendong! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud: 

a. discontinous wrap 

b. continous warp 

4. Jelaskan dua teknik menenun pada alat tenun gendong! 

5. Jelaskan secara singkat! 

a. Proses persiapan penenunan. 

b. Proses penenunan. 
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KEGIATAN BELAJAR II 

MENGIDENTIFIKASI KONSTRUKSI 
TENUNAN 

 

A. LEMBAR INFORMASI 

Konstruksi tenunan polos merupakan tenunan yang paling tua, 

dan paling banyak digunakan di antara tenunan lainnya. Tenunan polos 

juga merupakan tenunan yang paling sederhana. Pada tenunan ini benang 

pakan menyilang bergantian yaitu di atas benang lungsi dan berikutnya di 

bawah benang lungsi begitu berulang seterusnya. 

tenunan ini dinyatakan dengan rumus 
1
1  yang artinya satu benang lungsi 

di atas satu benang pakan dan berikutnya di bawah satu benang pakan 

dan berulang seterusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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 Konstruksi silang tenunan polos. 

Konstruksi kain silang polos terdiri dari dua benang lungsi dan dua 

benang pakan. Kain yang ditenun silang polos ialah blaco, berkolin, kain 

muslim, kain mori, kain nainsook, voile, organdi dan sebagainya. 

Sifat dari tenun silang polos, kuat, tidak mudah bertiras, benang tidak 

mudah tersangkut, dan tenunan licin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 Konstruksi variasi silang tenun polos 

 

1. KONSTRUKSI KAIN SILANG KEEPER (TWILL) 

Silang tenunan keeper (TWILL) adalah suatu anyaman yang 

benang-benang lungsinya menyilang di atas atau di bawah dua benang 

pakan atau lebih, dengan silangan benang lungsi sebelah kiri atau 
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kanannya bergeser satu benang pakan atau lebih untuk membentuk 

garis diagonal atau garis keeper. 

Cara pembuatan konstruksi kain silang keeper yang paling 

sederhana memerlukan tiga gun. Sedang keeper dengan rumus 2/1, 

yaitu angka dua di atas garis menunjukkan lungsi menyilang di atas 

dua pakan, kemudian menyilang di bawah sebuah benang pakan 

berikutnya yang ditunjukkan oleh angka satu di bawah garis. 

Permukaan kain merupakan permukaan lungsi karena lungsi 

menyilang di atas pakan lebih banyak dari pada menyilang di bawah 

pakan. Dibandingkan dengan tenunan polos, kalau konstruksinya 

sama, maka kain keeper kurang kuat sebab kain keeper mempunyai 

silangan lebih sedikit sehingga benang-benangnya lebih longgar. Kain 

keeper lebih lembut dan supel sebab anyaman keeper mempunyai efek 

benang yang panjang-panjang sehingga benang-benangnya masih lebih 

bebas dan mudah bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
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 Konstruksi tenun silang keeper. 

 
Karakteristik kain keeper, adalah mempunyai 2 permukaan yaitu 

permukaan depan dan permukaan belakang. Kalau permukaan depan 

merupakan efek-efek lungsi maka permukaan belakang merupakan 

efek-efek pakan, dan demikian pola sebaliknya, kalau garis keeper pada 

permukaan depan ke arah kanan, maka pada permukaan belakang 

garis keepernya ke arah kiri. Macam-macam anyaman keeper/kepar 

adalah sebagai berikut: 

1. Keeper Pakan 

Keeper yang efek pakannya lebih panjang dari pada efek lungsi 

disebut keeper pakan. 

2. Keeper Rangkap 

Keeper yang panjang efek lungsinya sama dengan panjang efek 

pakannya disebut keeper rangkap. Misalnya keeper 2/2 dan keeper-

keeper yang seimbang efek lungsi dan pakannya. 

3. Keeper Lungsi 

Keeper yang efek lusinya lebih panjang dari pada efek pakannya 

disebut keeper lungsi, karena antihan benang lungsi lebih tinggi dari 

pada benang pakan, maka keeper ini akan lebih tahan terhadap 

gosokan, dan karena itu keeper lungsi lebih awet dari pada keeper 

pakan. 

4. Keeper 450 

Keeper ini adalah keeper yang garis keepernya membentuk sudut 450 

terhadap pakannya. Garis keeper itu terbentuk karena penyilangan 

lungsi pada lungsi berikutnya bergeser satu pakan. Akan tetapi 
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besarnya sudut tersebut dipengaruhi pula oleh letak lungsi dan 

letak pakan.  

5. Keeper Kanan 

Keeper kanan ialah keeper yang garis keepernya miring ke kanan dari 

bawah. 

6. Keeper Kiri 

Ialah keeper yang garis keepernya miring ke kiri dari bawah. 

7. Keeper Runcing 

Ialah keeper yang dibentuk dari kombinasi keeper kanan dan keeper 

kiri, yang garis keepernya bertemu pada masing-masing ujungnya.   

8. Keeper Tulang Ikan 

Adalah keeper yang di bentuk dari kombinasi keeper kanan dan keeper 

kiri, tetapi garis keeper tidak bertemu pada ujung-ujungnya. 

 Kain yang di tenun dengan silang keeper ialah: drill, gabardin, kain 

kasur, veterban dan sebagainya (lihat Gambar  2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

 Variasi tenun silang keeper  
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2. KONSTRUKSI KAIN SILANG SATIN 

Tenun dengan silang satin minimal memerlukan 5 gun, yang 

disebut juga satin 5 gun. Pada satin yang teratur, titik-titik silang pada 

lungsi berikutnya bergeser dua pakan atau lebih. Jumlah pergeseran ini 

disebut angka geser atau angka loncat. Pada satu rapor anyaman hanya 

terdapat satu silangan pada setiap lungsinya. 

Efek-efek yang panjang balok ke arah lungsi maupun ke arah 

pakan menempati sebagian besar permukaan kain. Efek-efek yang 

panjang mengakibatkan kain lebih mengkilap dari pada efek yang 

pendek-pendek. Lungsi yang di atas pakan 4 dan di bawah pakan 1. 

Satin 7 gun, lungsi di atas 6 dan di bawah pakan 1, satin 8 gun 

berarti lungsi di atas 7 dan di bawah pakan 1 dan seterusnya. Satin 

dengan efek yang lebih panjang akan kurang kekuatannya karena 

benang-benangnya tidak kokoh letaknya sehingga cenderung untuk 

lebih mengendor. 

Karakteristik tenun silang satin, Kilau adalah merupakan 

karakter yang paling menonjol pada kain satin. Jenis serat dan benang 

yang digunakan dan panjang efek akan mempengaruhi kilau kain satin. 

Karena sedikitnya jumlah silangan pada satin menyebabkan benang-

benang berimpit satu sama lain dan menghasilkan sifat-sifat kain yang 

lebih halus, berkilau, lembut dan lungsai. Kain yang di tenun dengan 

konstruksi silang satin ialah: domas, handuk berkotak, kain pique, dan 

sebagainya. 

 



 
 

Proses Pembuatan Tenunan 

SMK Bidang Tata Busana, Program Keahlian Tata Busana 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

 Konstruksi silang tenun satin  

B. LEMBAR KERJA 

1. Alat  

a. Mikroskop/kaca pembesar 

b. Alat tulis 

2. Bahan 

a. Potongan kain 10x15 cm  20 potong 

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

a. Letakkan mikroskop/kaca pembesar dengan posisi yang baik di meja 

b. Hati-hati dengan menggunakan mikroskop/kaca pembesar jangan 

sampai jatuh. 
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4. Langkah Kerja 

c. Siapkan potongan kain, mikroskop, alat tulis. 

d. Letakkan mikroskop di atas meja 

e. Letakkan kain di bawah mikroskop 

f. Amati konstruksi kain dengan melihat pada mikroskop 

g. Catat hasil pengamatan Anda, beri keterangan pada masing-masing 

potongan kain tersebut. 

h. Identifikasi konstruksi tenunan sebagai berikut: 

1) Silang polos, 

2) Silang polos variasi, 

3) Silang kepar  
1
2  , 

2
2  , kepar lungsi 

2
2  , kepar pakan 

2
1 , 

4) Silang satin pakan, 

5) Silang satin lungsi. 

i. Diskusikan di kelas dengan teman anda atau guru. 

 

 

C. LEMBAR LATIHAN II 

1. Gambarkan konstruksi silang kepar! 

2. Apakah perbedaan konstruksi silang satin dengan silang kepar? 

3. Apakah perbedaan keeper lungsi dan keeper 45°  
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KEGIATAN BELAJAR III 

MENGIDENTIFIKASI JENIS TENUNAN 
 

A. LEMBAR INFORMASI 

Tenunan sangat banyak macamnya, ada yang tipis dan ada yang tebal. Untuk 

berbagai keperluan, maka di buat jenis tenunan sebagi berikut. 

1. Tenunan Biasa 

Tenunan biasa dibuat dari satu susunan benang lungsi dan satu benang 

pakan: seperti kain poplin, berkoleis, drill, gabardin, satiner, dan satin.    

2. Tenunan Kembar 

Tenunan kembar dibuat dari dua susunan benang pakan dan lungsi. Dari 

kedua macam benang ini di buat dua tenunan ialah satu tenunan atas dan 

lainnya tenunan bawah. Kedua tenunan ini dihubungkan menjadi satu 

dengan benang sehingga tenunan merupakan satu tenunan kembar. 

Dengan memindahkan tenunan yang di atas ke bawah atau sebaliknya, 

maka terjadilah tenunan yang berkotak-kotak. Contoh: kain tetra, kain tirai 

dan sebagainya.  

3. Tenunan Diperkuat 

Tenunan diperkuat dibuat dari satu susunan benang lungsi dan dua 

susunan benang pakan, atau dibuat dari dua susunan benang lungsi dan 

satu susunan benang pakan. Jika pakan diperkuat, maka pada tenunan itu 

terdapat dua susunan benang pakan dan satu susunan lungsi atau 

sebaliknya. Contoh: selimut wool, kain kursi, kain untuk mantel, dan 

sebagainya.   
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4. Tenunan Renggang 

Tenunan renggang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kain yang 

jarang, tetapi kain cukup kuat serta tidak mengubah pola dan rupa yang 

dikehendaki. Tenunan renggang di tenun dengan silang kasah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 Silang kasah 

 

5. Tenunan Ikat   

Kain tenun ikat ialah kain yang ragam hias atau motifnya diperoleh 

dengan cara mengikat benang di tempat-tempat tertentu sebelum 

dicelup dan ditenun , bagian-bagian benang yang terikat tidak kena zat 

warna, sehingga setelah ikatannya dibuka, benang tetap seperti warna 

asalnya. Bagian benang yang diikat, dalam kain akan membentuk 

ragam hias atau motif, sedang bagian yang tidak dicelup merupakan 

warna dasar dari kainnya. 
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Gambar 3.2  

 Benang yang sudah diikat 

 

Teknik pembuatan kain tenun ikat dapat dibagi menjadi 3 golongan: 

a. Kain Tenun Ikat Pakan  

Tenun ikat pakan terdapat di daerah Sulawesi Selatan, Sumatera 

Selatan, Bali, Lombok, dan Jawa. Kain tenun ikat pakan diperoleh 

dengan jalan mengikat benang pakan di tempat-tempat tertentu 

sebelum benang dicelup dan ditenun. Kain tenun ikat pakan ditenun 

dengan alat tenun ATBM, tetapi masih banyak juga ditenun dengan 

alat tenun gendongan (lihat Gambar 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Kain tenun ikat pakan  
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Ciri-ciri Kain Ikat Pakan adalah Sebagi berikut. 

1) Batang gambar atau motif tidak membentuk garis tegak yang jelas, 

karena letak benang pakan tidak selalu tepat pada tempatnya, tetapi 

agak menggeseh. 

2) Batas gambar atau garis konturnya tampak membentuk tangga-

tangga, karena diikat secara berkelompok, tiap kelompok benang 

yang diikat terdiri dari 10-15 helai. 

3) Warna motif terdiri dari warna campuran, yaitu campuran dari 

warna benang lungsi dan warna asli benang pakan sebelum dicelup. 

4) Tebal kain sesuai dengan nomor benang yang digunakan.    

 

b. Kain Tenun Ikat Lungsi  

Ragam hias dengan teknik ikat lungsi kadang-kadang digunakan 

sebagai penghias jenis kain lain. Misalnya, pada kain ulos dari Batak, 

kain tongkat dari Sumatera Selatan (lihat Gambar 3.5). 

Ragam hias tenun ikat lungsi yang meliputi seluruh permukaan 

kain, kain ini mempunyai khas yang umumnya terdiri dari dua macam 

warna, yaitu warna dasar kain dan warna untuk motif. 

Warna dasar kain pada umumnya warna gelap, yang merupakan 

warna kombinasi antara warna merah kecoklatan lebih menonjol dari 

pada warna biru, tetapi kadang-kadang sebaliknya. Motif lain tenun 

ikat lungsi diperoleh dengan jalan mengikat benang-benang lungsi di 

tempat tertentu sebelum benang dicelup, seperti kain tenun pakan, 

maka tempat-tempat yang diikat tersebut akan membentuk gambar 

motif pada permukaan kain setelah ditenun. Warna pakan hanya 
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terdiri dari satu warna, dan warna ini sama dengan warna bagian 

lungsi yang tidak terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

 Kain tenun ikat lungsi  

 

c. Kain Tenun Ikat Pakan dan Lungsi 

Jenis kain ini terdapat di desa Tenganan Bali, dan biasanya disebut 

gerinsing. Pembuatan kain ini memerlukan waktu yang lama, 

penenunan kain ini tidak dikerjakan di atas alat tenun gendongan 

biasa, tetapi benang lungsi disangkutkan pada tiang rumah dan tidak 

menggunakan sisir (lihat Gambar 3.6). 

Ciri-ciri kain tenun lungsi dan pakan  

1) Hampir serupa dengan kain tenun ikat lungsi, tetapi lebih tipis, 

dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 200 cm. 

2) Pada kedua ujung kain terdapat rumbai-rumbai. 

Tenunan ikat lungsi dan pakan berasal dari India, yang dikenal 

dengan nama patola. 
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Gambar 3.5 

Kain tenun ikat lungsi dan pakan   

 

6. Kain Tenun Songket 

Kain  ini dibuat dengan alat tenun gendongan dengan bermacam motif 

yang dibuat dengan menyulamkan benang emas, benang perak, benang 

kapas berwarna, benang filamen atau campuran benang-benang tersebut. 

Tenunan dasarnya adalah tenunan polos sedang  tenunan motif 

bermacam-macam, demikian pula corak warnanya. Ada yang penuh 

dengan motif benang emas, ada yang kosong dibagian tengahnya tetapi 

motif diberikan pada bagian tepi kain. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

 Kain tenun songket 
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7. Tenunan Bersengkelit 

Ialah tenunan yang pada dasarnya terdapat penuh sengkelit-sengkelit 

dibuat sama dengan membuat beledu lungsi, tetapi sengkelit pada 

tenunan ini tidak dipotong. Contoh: kain handuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  

Kain tenun bersengkelit  

8. Tenunan Damas 

Pada tenunan ini terdapat kombinasi silang seperti silang satin polos dan 

silang satin. 

9. Tenunan yang Dilapis 

Tenunan yang dilapis ialah tenunan dilapisi dengan resin, resin ada dua 

macam, resin termoplastik alam dan resin termoplastik kimia. 

10. Tenunan yang Berbulu 

Tenunan yang berbulu ialah tenunan yang berbulu tegak dan terikat pada 

tenunan dasar. Ujung-ujung benang itu disebut bulu, sedangkan nama 

kain disebut beledu. 

 

 



 
 

Proses Pembuatan Tenunan 

SMK Bidang Tata Busana, Program Keahlian Tata Busana 31 

B. LEMBAR KERJA 

1. Alat  

a. Mikroskop/kaca pembesar 

b. Alat tulis 

2. Bahan 

Potongan kain 10x15 cm  20 potong 

3. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

a. Letakkan mikroskop/kaca pembesar dengan posisi yang baik di 

meja. 

b. Hati-hati dengan menggunakan mikroskop/kaca pembesar jangan 

sampai jatuh. 

4. Langkah Kerja 

a. Siapkan potongan kain, mikroskop, alat tulis. 

b. Letakkan mikroskop di atas meja. 

c. Letakkan kain di bawah mikroskop. 

d. Amati konstruksi kain dengan melihat pada mikroskop. 

e. Catat hasil pengamatan anda, beri keterangan pada masing-masing 

potongan kain tersebut. 

f. Identifikasi jenis tenunan sebagai berikut: 

1) Tenunan kembar 

2) Tenunan ikat 

3) Tenunan bersengkelit 

4) Tenunan songket 

5) Tenunan yang dilapis 

g. Diskusikan di kelas dengan teman anda atau guru. 
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C. LEMBAR LATIHAN III 

1. Apakah perbedaan tenuan kembar dengan tenunan diperkuat? 

2. Apakah yang dimaksud dengan tenunan ikat? 

3. Apakah yang dimaksud tenunan bersengkelit? Berikan contohnya!. 

  

LEMBAR EVALUASI 

 
1. Jelaskan 3 macam tenunan dasar! 

2. Jelaskan fungsi tali gun pada tenunan! 

3. Gambarkan konstruksi variasi tenunan silang keeper! 

4. Jelaskan mengapa silang tenun satin disebut satin 5 gun! 

5. Gambarkan konstruksi tenunan polos variasi! 

 

 

LEMBAR KUNCI JAWABAN  

 
A. Kunci jawaban Latihan I 

1. Perbedaan ATBM dan ATM 

ATBM ialah alat tenun bukan mesin yang disebut alat tenun tijak, 

mempunyai kerangka kayu, baik untuk tiang maupun alat lainnya yang 

berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya benang. 

ATM ialah alat tenun mesin  yang memiliki 3 gerakan pokok yaitu; naik 

turun, picking, memukul, dan 2 gerakan tambahan yaitu gerakan 

mengambil dan gerakan memberi. 
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2. Ciri alat tenun gendong ialah pada bagian belakangnya disebut epor, dan 

alat untuk menekan benang pakan yang dinamakan liro, dan digerakkan 

oleh tangan. 

3. a. Discontinous wrap ialah Alat tenun gendong yang hasil tenunannya 

merupakan serangkaian kain tenun secara utuh sepanjang benang 

lungsi yang ditenun.  

b.  Continous warp ialah alat tenunan gendong yang hasil tenunannya 

berbentuk tabung, dimana kedua ujung benang lungsi disambung 

menjadi satu.  

4. Teknik menenun pada alat tenun gendong 

a. Ujung benang lungsi diikatkan, dan kemudian digulungkan pada 

patek. Ujung benang yang satunya lagi diikatkan pada apit yang juga 

berfungsi sebagai penggulung kain hasil menenun. 

b. Kedua ujung benang lungsi disambung menjadi satu, sehingga kain 

hasil tenunanya berupa tabung.  

5. a.  Proses persiapan penenunan 

1) Mempersiapkan benang lungsi  dan benang pakan. 

2) Benang yang akan dipergunakan sebagai  diberi tambahan kekuatan 

terlebih dahulu, dengan memberi kanji dari bubur nasi dan 

kemudian dikeringkan. 

3) Benang lungsi yang sudah dikanji, disusun secara secara sejajar, 

selebarkain yang akan ditenun dengan bantuan alat honi. 

4)  Secara berseling dilihat dengan tali yang dinamakan tali gun 

5) Tiap benang-benang lungsi, helai demi helai ditusukkan antara jari-

jari atau jeraji sebuah alat berbentuk sisir, yang disebut suri.  

6) Ujungnya digulung dengan alat yang namanya apit. 
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b. Proses penenunan 

1) Jika persiapan menemukan selesai, dilanjutkan dengan menenun.  

2) Memasukkan benang pakan di antara benang-benang lungsi, 

sehingga berbentuk suatu anyaman. Setelah masuk ke rongga, 

masukkan alat liro kemudian dirapatkan dan seterusnya sampai 

selesai. 

B. Kunci Jawaban Latihan II 

1. Gambar silang kepar 

 

 

 

 

 

 

2. Perbedaan konstruksi silang satin dengan silang kepar; 

a. Konstruksi silang satin memerlukan minimal 5 gun, titik silang pada 

lungsi berikutnya bergeser dua pakan atau lebih. 

b. Konstruksi silang kepar ialah mempunyai dua permukaan depan 

dan permukaan belakang, kalau permukaan depan ke arah kanan, 

maka pada permukaan belakang garis keepernya kiri dan sebaliknya. 

3. Perbedaan Keeper lungsi dan Keeper 45° 

a. Keeper lungsi ialah keeper yang efek lungsinya lebih panjang dari efek 

pakannya. 

b. Keeper 45° ialah keeper yang garis keepernya membentuk sudut sekitar 

45° terhadap pakannya. 
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C. Kunci Jawaban Latihan III 

1. Perbedaan tenunan kembar dengan tenunan diperkuat. 

a. Tenunan kembar ialah dibuat dari dua susunan benang pakan dan 

lungsi yang dibuat dua tenunan atas dan tenunan bawah, 

dihubungkan menjadi satu. 

b. Tenunan diperkuat ialah satu susunan benang lungsi dan dua 

susunan benang pakan atau sebaliknya. 

2. Tenunan ikat ialah kain yang ragam hias atau motifnya diperoleh 

dengan cara mengikat benang di tempat-tempat tertentu sebelum 

dicelup dan ditenun. 

3. Tenunan bersengkelit ialah tenunan yang pada dasarnya terdapat penuh 

sengkelit-sengkelit di buat sama dengan membuat berbeda lungsi, tapi 

sengkelit pada tenunan tidak dipotong. 
 

 

LEMBAR  JAWABAN  EVALUASI 

 
1. Tiga macam tenunan dasar sebagai berikut: 

a. Tenunan polos, ialah persilangan benang lungsi dengan benang pakan 

saling bergantian di bawah dan di atas. 

b. Tenunan keeper, ialah anyaman yang benang-benang lungsinya 

menyilang di atas atau di bawah dua benang pakan atau lebih, silangan 

benang lungsi sebelah kiri atau kanannya bergeser satu benang pakan 

atau lebih untuk membentuk garis diagonal. 

c. Tenunan satin, ialah titik-titik silang pada lungsi berikutnya bergeser 

dua pakan atau lebih. 
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2. Fungsi tali gun pada tenunan ialah untuk menurunkan benang-benang 

lungsi yang dililit, sehingga terbentuk rongga antara benang-benang lungsi 

yang diikat tali gun dan yang tidak diikat. 

3. Gambar konstruksi variasi tenunan silang keeper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gambar konstruksi tenun polos  
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