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LAMPIRAN 1 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 3 
 

Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMP Negeri 7 
Salatiga 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017 
Waktu  : 10.00 

Tempat  : SMP Negeri 7 Salatiga 
Informan  : Kepala Sekolah 
 

ASPEK PERTANYAAN JAWABAN 

Desain 1. Apa yang menjadi 

dasar pada 

kurikulum 2013 ada 
mata pelajaran baru 

yaitu prakarya ? 

 

 

Sekolah mengikuti 

pemerintah tentang 

kurikulum 2013, yang 
sudah menerapkan 

kurikulum 2013 dari 

struktur kurikulum yang 

ada mau tidak mau 

struktur kurikulum 

menyesuaikan dari 
struktur yang yang 

menjadi program 

Krikulum 2013, salah 

satunya di kurikulum 

2013 itu ada mata 
pelajaran prakarya. 

 2. Mengapa prakarya 

diberikan pada 

jenjang SMP ? 

Anak SMP sudah 

mampu berinovasi, 

sehingga bisa berkarya 

dengan baik. 

 3. Siapa yang dapat 

mengampu mata 

pelajaran prakarya ? 
Bagimana 

mempersiapkan 

gurunya ? 

Guru pengampu 

prakarya sebelumnya 

guru tata busana, jadi 
masih ada korelasi 

antara keterampilan 

dengan tata busana 

 4. Bagaimana 

mempersiapkan 

sarana prasarana 
pada pembelajaran 

prakarya ? 

 

Ada hubunganya dengan 

mapel tata busana, di 

smp 7 telah mempunya 
peralatan mesin jahit, 

awal pelajaran prakarya 

menggunakan mesin 
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 jahit, seiring bergulirnya 

waktu guru mapel 

prakarya menyesuaikan 

dengan MGMP kota. 
Peralatan menyesuaikan 

kebutuhan. 

 5. Berapa dana yang 

dibutuhkan dalam 

pembelajaran 

prakarya ? 

Sumbernya dari 
mana ? 

Sumber dana dari BOS 

 6. Bagaimana hasil yang 

diharapkan dari 

pembelajaran 

prakarya ? 

 
 

Anak terampil dalam 

menghasilkan sesuatu. 

Smp 7 sebagai sekolah 

adiwiyata, maka RPP 

yang dibuat guru 
prakarya yang ada 

hubungannya dengan 

adiwiyata, contoh ada 

pengolahan limbah 

plastik, kain perca, dll. 

Proses A. Silabus, RPP, Pelaksanaan Pembelajaran 

 1. Pedoman apa yang dipakai 
dalam menyusun 

perangkat pembelajaran ? ( 

permen No  22 2016) 

Berpedoman pada 
PP no 22 tahun 

2016. 

Silabus, buku 

paket, referensi. 

 2. Kapan Ibu meminta 

Bapak/Ibu guru 

menyusun perangkat 
pembelajaran? Jelaskan 

 

 

Awal semester, 

minggu pertama 
masuk sudah jadi 

 3. Apakah ibu memeriksa 

perangkat yang dibuat 

bapak/ibu guru ? 

Ya diperiksa. 

 4. Apakah dalam 

pelaksanaan pembelajaran 
Bapak/Ibu guru sudah 

sesuai dengan RPP yang 

dibuat?  Jelaskan 

Sesuai dengan 

permen No. 22 
tahun 2016 

 5. Apakah Bapak/Ibu guru 

melakukan penilaian hasil 

belajar ? 

Melakukan 

penilaian, 

pengayaan. 
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Membuat analisis dan 

pengayaan pada hasil 

belajar siswa ? Jelaskan 

 

 6. Bagaimana pengalaman + 
dan – dalam menerapkan 

implementasi 

kurikulum2013 dan KTSP 

? 

 

(+) anak-anak 
menjadi terampil, 
pembelajaran sumber 
tidak hanya guru 
saja, tetapi anak-
anak juga mencari 
dari sumber lain. 

Pembelajaran 
berpusat pada siswa, 
dengan scientific 
melalui 5M. Anak 
bisa 
mempresentasikan 
juga. 
Anak-anak dinilai 
secara lengkap sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan. 
Anak memiliki 
antusias dan rasa 
disiplin meskipun 
mata pelajaran 
prakarya tidak 
penting, namun 
sekarang anak-anak 

tidak bisa 
menyepelekan, 
karena ada penilaian 
sikap. 
(-) guru dalam menilai 
sangat rumit karena 
satu persatu, lembar 
penilaian lebih 
lengkap karena ada 
sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

Lebih enak dengan 
kurikulum 2013 
karena lebih 
mendidik, siswa 
menjadi berani 
mngemukan 
pendapat, siswa 
menjadi kreatif 
mencari ilmu dari 
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berbagai sumber, 
melatih anak 
memiliki sikap yang 
terampil, 
tanggungjawab, 
menghormati guru. 

Analisis 
biaya 

dan 

manfaat 

1. Apa yang menjadi kendala 
yang dihadapi bapak/ibu 

guru dalam pembelajaran 

prakarya ? 

Solusinya ? 

 

guru dalam menilai 
sangat rumit 

karena satu 

persatu, lembar 

penilaian lebih 

lengkap karena ada 
sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan. 

2. Apakah pembelajaran 

prakarya memiliki manfaat 

bagi masa depan siswa 

setelah lulus ? jelaskan 
 

 

Sangat bermanfaat, 

khususnya bagi 

anak-anak yang 

tidak memiliki 
kemampuan untuk 

melanjutkan 

sekolah sudah 

memberikan bekal 

keterampilan 
untukmencari 

penghasilan. 

 3. Apakah pelaksanaan 

pembelajaran prakarya 

perlu dilakukan perbaikan 

? jelaskan 

 
 

Peningkatan 

output, hasil karya 

siswa benar-benar 

karya yang bisa 

dikembangkan oleh 
siswa, bisa 

digunakan untuk 

bekal hidup ketika 

mereka tidak bisa 

melanjutkan 
sekolah. 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Wawancara Guru Prakarya SMP Negeri 7 

Salatiga 

 

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Desember 2017 

Waktu  : 10.30 

Tempat  : SMP Negeri 7 Salatiga 

Informan  : Guru Prakarya 

ASPEK PERTANYAAN JAWABAN 

Desain 7. Bagamana struktur 
kurikulum SMP  (mapel 
prakarya)? 
 

Mata pelajaran prakarya masuk 
dalam kelompok B (umum) 
dengan waktu 2 jam pelajaran per 
minggu. 

 8. Apa yang menjadi dasar 
pada kurikulum 2013 ada 
mata pelajaran baru yaitu 
prakarya ? 
 

Kurikulum 2013 berasal dari 
pusat, sekolah menjalankan 
kurikulum 2013, salah satunya 
ada mata pelajaran prakarya. 

 9. Mengapa prakarya 
diberikan pada jenjang 
SMP ? 

Karena usia SMP sudah mampu 
berkarya secara sederhana  

 10. Bagaimana pembelajaran 
prakarya di SMP ? 

Dilakukan 2 JP setiap minggunya 

 11. Siapa yang dapat 
mengampu mata pelajaran 
prakarya ? 

 

Guru mata pelajaran yang 
memiliki pendidikan keterampilan 
dan pendidikan IPA 

 12. Sarana dan prasarana apa 

saja yang dibutuhkan 
dalam mata pelajaran 
prakarya ? 

Kerajinan : peralatan pembuatan 

kerajinan. 
Pengolahan : alat-alat dapur 

 13. Bagaimana 

mempersiapkan alat dan 
bahan pada pembelajaran 
prakarya? 

Disiapkan oleh guru maupun 

siswa secara langsung 

 14. Berapa dana yang 
dibutuhkan dalam 
pembelajaran prakarya? 

Belum dihitung, dana ambil dari 
bos 

 15. Dari mana sumber biaya 
untuk pembelajaran 
prakarya? 

Dari sekolah dan siswamandiri 
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 16. Bagaimana hasil yang 
diharapkan dari 
pembelajaran prakarya? 

Siswa mampu mengembangkan 
keterampilan dasarnya 

Instalasi 1. Apa tujuan mata pelajaran 
prakarya SMP ? 

Agar siswa mampu 
mengembangkan keterampilan 

dasarnya 

 2. Bagaimana ruang lingkup 
mata pelajaran prakarya ? 

Kerajinan dan pengolahan 

 3. Bagaimana kesiapan guru 
prakarya dalam 
menerapkan implementasi 

kurikulum 2013 ? 

Dengan mengikuti sosialisasi dan 
pelatihan kurikulum 2013 

 4. Metode apa yang 
digunakan dalam 
pengimplementasian mata 
pelajaran prakarya pada 
kurikulum 2013 ? 

Scientific learning, dengan 
discovery learning, problem base 
learning 

 5. Apa yang menjadi sasaran 
mata pelajaran prakarya 
dalam kurikulum 2013 ? 

Siswa mampu berkarya 

 6. Bagaimana pengelolaan 
waktu dalam pembelajaran 
prakarya 

2 Jp setiap minggunya 

Proses B. Silabus  

 7. Komponen apa saja yang 
ada pada silabus ? sebut 
dan jelaskan 

KI, KD,Pembelajaran, alokasi 
waktu, sumber belajar 

 8. Apa tujuan Bapak/ibu 
guru menyusun silabus? 

Untuk membuat perencanaan 
mengajar 

 9. Apakah  silabus yang 
Bapak/Ibu guru miliki 
menyusun sendiri ? 
Jelaskan 

Sudah ada, hanya menambah 
bagian yang kurang 

 10. Kapan Bapak/Ibu guru 
menyusun silabus? 
Jelaskan 

Sebelum merencanakan 
pembelajaran 

 C. Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Prakarya 

 1. Kapan Bapak/Ibu guru 
menyususn RPP ? 
Jelaskan 

Sebelum melakukan 
pembelajaran 

 2. Apakah RPP yang telah 
disusun  Bapak/Ibu guru 
diperiksa oleh Kepala 
Sekolah sebelum 
digunakan dalam 
pembelajaran? Jelaskan 

Iya, karena kepala sekolah ingin 
tahu kesiapan guru sebelum 
melakukan pembelajaran 

 3. Menurut Bapak/Ibu 
guru, apakah RPP yang 
telah disusun 

Iya,karena muatan RPP sudah 
disesuaikan 
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menyesuaikan PP No 22 
Tahun 2016?  

 4. Aspek apa saja yang 
disusun oleh Bapak/Ibu 
guru dalam RPP?  Sebut 

dan Jelaskan 

Identitas, KI, KD, IPK, Tujuan, 
Materi, Metode, Langkah 
Pembelajaran, sumber dan 

Penilaian 

 5. Apakah tujuan 
Bapak/Ibu menyusun 
RPP? Jelaskan 

Agar tujuan pembelajaran 
tercapai 

 6. Apa target Bapak/Ibu 
dalam menyusun 

perencanaan 
pembelajaran ? Jelaskan 

dapat memberikan gambaran 
bagaimana pembelajaran 

dilakukan dan tujuan 
pembelajaran tercapai 

 D. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran 
Prakarya 

 1. Bagaimana Bapak/Ibu 
memulai pembelajaran, 
apakah sudah sesuai 
dengan RPP? Jelaskan 

Sesuai, dengan melakukan 
apersepsi, menyebutkan tujuan 
dan membahas materi yang lalu 
dan yang akan disampaikan 

 2. Bagaimana langkah-
langkah pembelajaran 
Bapak/Ibu guru, apakah 
sudah sesuai dengan 
RPP? Sebut dan Jelaskan 

Sudah, karena sudah disusun 
dengan mempertimbangkan 
waktu dan materinya. 

 3. Bagaimana  aktifitas 
Bapak/Ibu guru dalam  
pembelajaran? Sebut dan 
Jelaskan 

Meyediakan tayangan, contoh dan 
menjadi fasilitator 

 4. Bagaimana aktifitas 
pembelajaran yang 
berpusat pada peserta 
didik? Jelaskan 

Dengan memberikan aktifitas 
kepada peserta didik, guru hanya 
membantu 

 5. Bagaimana cara 
Bapak/Ibu guru 
mengakhiri pembelajaran 
dalam implentasi 
kurikulum 2013 ? 
Jelaskan 

Dengan memberikan kesimpulan, 
melakukan refleksi dan evaluasi 
serta menjelaskan pertemuan 
yang akan datang 

 6. Apa saja faktor 
pendukung pembelajaran 

dalam implementasi 
kurikulum 2013? 
Jelaskan 

Media pembelajaran, benda jadi, 
kondisi kelas, alar peraga dari 

metode pembelajaran 

 7. Apa saja yang menjadi 
faktor penghambat 
Bapak/Ibu guru dalam 
implementasi kurikulum 
2013 ? sebut dan 
jelaskan 

Kurangnya media pembelajaran  
Faktor intake siswa 
Pendidikan yang tidak sesuai 
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 E. Evaluasi Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran Prakarya 

 1. Apakah Bapak/Ibu guru 
menyusun rencana penilaian 
hasil belajar siswa pada tiap 
akhir pembelajaran ? 

Jelaskan 

Ya, karena dibutuhkan untuk 
mengisi raportdan agar tahu 
kemampuan siswa pada hari itu 

 2. Bagaimana bentuk/jenis 
evaluasi pembelajaran yang 
telah digunakan oleh 
Bapak/Ibu guru ? Jelaskan 

Lisan, tertulis 

 3. Kapan Bapak/Ibu guru 

mengadakan evaluasi 
pembelajaran? Jelaskan  

Setiap pembelajaran berlangsung 

 4. Bagaimana mengukur 
kriteria keberhasilan 
pembelajaran? Jelaskan  

Jika nilai yang diperolah lebih 
atau sama dengan KKM 

 5. Apakah alat evaluasi yang 
Bapak/Ibu gurugunakan 
dapat mengukur 
ketercapaian tujuan 
pembelajaran ? Jelaskan 

Lembar penilaian, jurnal, diskusi, 
dan daftar nilai 

 6. Apakah Bapak/Ibu guru 
melakukan analisis dan 
pengayaan pada hasil belajar 
siswa ? Jelaskan 

Kadang/tidak slalu karena waktu 
yang kurang mencukupi 

 7. Apa yang akan Bapak/Ibu 
guru lakukan jika ada siswa 
yang belum berhasil 
mencapai nilai sesuai 
dengan kriteria ketuntasan 
minimal dalam pembelajaran 
? Jelaskan  

Dengan melakukan remidiasi 
hingga mencapai nilai KKM 

 8. Bagaimana pengalaman + 
dan – dalam menerapkan 
implementasi 
kurikulum2013 dan KTSP ? 

 

Pada mulanya membingungkan 
namun kalau diterapkan dengan 
benar akan sangat memudahkan 
guru dalam pemyampaian 
pembelajaran 

Produk 1. Apakah pelaksanaan 
pembelajaran prakarya yang 
Bapak/Ibu lakukan sudah 

berjalan sesuai tujuan awal 
? jelaskan 

Sudah, para peserta didik telah 
mampu membuat kerajinan dari 
berbagai macam bahan 

 2. Apakah hasil belajar 
prakarya sudah sesuai yang 
diharapkan (sesuai KKM) ?  

Jelaskan 

Sudah, siswa sudah mampu 
membuat produk sederhana 

Analisis 
biaya dan 
manfaat 

1. Apa kendala yang dihadapi 
dalam pembelajaran 
prakarya? 

Kurangnya sarana prasarana 
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2. Apa pemecahan yang 
dilakukan dalam 
menghadapi kendala 
tersebut ? 

 

Dengan mensiasati kekurangan 
sarana dengan menggunakan 
alat yang ada dan sederhana 

3. Apa yang menjadi faktor 
pendukung pada mata 
pelajaran prakarya? 

Antusias siswa dalam mengikuti 
mata pelajaran pada saat 
praktik. 

4. Apakah pembelajaran 
prakarya memiliki manfaat 
bagi masa depan siswa 

setelah lulus ? jelaskan 
 
 

Ya, karena pembelajaran 
prakarya memberikan 
keterampilan pada siswa yang 

dapat dimanfaatkan untuk 
kehidupan mendatang 

5. Apakah biaya yang 
dikeluarkan pada mata 
pelajaran prakarya sesuai 
dengan hasilnya? 

sesuai 

 6. Apakah pelaksanaan 
pembelajaran prakarya perlu 
dilakukan perbaikan ? 
jelaskan 

 

Ya, karena ilmu selalu 
berkembang dan yang sekarang 
diajarkan harus selalu ada 
peningkatan 
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LAMPIRAN 5 
 

Hasil Wawancara Waka Kurikulum SMP Negeri 7 
Salatiga 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017 
Waktu  : 11.30 

Tempat  : SMP Negeri 7 Salatiga 
Informan  : Waka Kurikulum 
 

ASPEK PERTANYAAN JAWABAN 

Desain 17. Apa yang 

menjadi dasar pada 

kurikulum 2013 ada 
mata pelajaran baru 

yaitu prakarya ? 

Sekolah mengikuti dan 

menjalankan kurikulum 

dari pusat 

 18. Mengapa 

prakarya diberikan 

pada jenjang SMP ? 

Anak SMP sudah mampu 

berinovasi, sehingga bisa 

berkarya dengan baik. 

 19. Siapa yang 

dapat mengampu 

mata pelajaran 
prakarya ? Bagimana 

mempersiapkan 

gurunya ? 

Awalnya guru TIK yang 

mengajar karena tidak 

ada mapel TIK pada 
kurikulum 2013. 

Sekarang yang pengampu 

prakarya sebelumnya 

guru tata busana, jadi 

masih ada korelasi antara 
keterampilan dengan tata 

busana 

 20. Bagaimana 

mempersiapkan 

sarana prasarana 

pada pembelajaran 
prakarya ? 

 

 

Secara bertahap 

menyesuaikan kebutuhan 

guru yang mengajukan, di 

smp 7 telah mempunya 
peralatan mesin jahit, 

awal pelajaran prakarya 

menggunakan mesin jahit, 

seiring bergulirnya waktu 

guru mapel prakarya 

menyesuaikan dengan 
MGMP kota. Peralatan 

menyesuaikan 

kebutuhan. 
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 21. Berapa dana 

yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran 

prakarya ? 
Sumbernya dari mana 

? 

Dari  BOS 

 22. Bagaimana hasil 

yang diharapkan dari 

pembelajaran 

prakarya ? 

 
 

Anak terampil dalam 

menghasilkan sesuatu. 

Smp 7 sebagai sekolah 

adiwiyata, maka RPP yang 

dibuat guru prakarya 
yang ada hubungannya 

dengan adiwiyata, contoh 

ada pengolahan limbah 

plastik, kain perca, dll. 

Proses F. Silabus, RPP, Pelaksanaan Pembelajaran 

 11. Pedoman apa 

yang dipakai dalam 
menyusun perangkat 

pembelajaran ?  

Berpedoman pada PP no 

22 tahun 2016. 
buku paket, referensi. 

 12. Kapan 

Bapak/Ibu guru 

diminta menyusun 

perangkat 
pembelajaran? 

Jelaskan 

 

Saat ada IHT dibuat 

bersama-sama 

 13. Apakah 

perangkat yang dibuat 

bapak/ibu guru 

diperiksa kepala 

sekolah? 

Ya diperiksa. 

 14. Apakah dalam 
pelaksanaan 

pembelajaran 

Bapak/Ibu guru 

sudah menyesuai 

dengan RPP yang 
dibuat?  Jelaskan 

 

Ya, Sesuai dengan permen 
No. 22 tahun 2016 

 15. Apakah 

Bapak/Ibu guru 

melakukan penilaian 

hasil belajar ? 

Membuat analisis dan 

Melakukan penilaian, 

pengayaan. 
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pengayaan pada hasil 

belajar siswa ? 

Jelaskan 

 

 16. Bagaimana 
pengalaman + dan – 

dalam menerapkan 

implementasi 

kurikulum2013 dan 

KTSP ? 

 

( + ) guru lebih enak 
karena tidak terlalu sering 

bicara 

( - ) kurangnya buku 

/terlambarnya buku, 

kurangnya alat dan media 

praktik 

Analisis 
biaya 

dan 

manfaat 

1. Apa yang menjadi 
kendala yang dihadapi 

bapak/ibu guru 

dalam pembelajaran 

prakarya ? Solusinya 

? 
 

Keterbatasan alat dan 
tempat praktik 

Bahan dan alat yang tidak 

ada 

2. Apakah pembelajaran 

prakarya memiliki 

manfaat bagi masa 

depan siswa setelah 

lulus ? jelaskan 

 
 

Sangat bermanfaat, 
khususnya bagi anak-anak 
yang tidak memiliki 

kemampuan untuk 
melanjutkan sekolah sudah 
memberikan bekal 
keterampilan untukmencari 
penghasilan. 

 3. Apakah pelaksanaan 

pembelajaran 

prakarya perlu 
dilakukan perbaikan ? 

jelaskan 

 

 

Peningkatan output, hasil 

karya siswa benar-benar 

karya yang bisa 
dikembangkan oleh siswa, 

bisa digunakan untuk 

bekal hidup ketika mereka 

tidak bisa melanjutkan 

sekolah. 
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LAMPIRAN 6  

Hasil Wawancara Dengan Siswa 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2017 

Waktu  : 09.00 

Tempat  : SMP Negeri 7 Salatiga 

Informan  : Siswa kelas VIIF 

 

Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran 

Prakarya SMP 

NO PERTANYAAN/ PERNYATAAN JAWABAN /RESPON 

A 1. Apakah Saudara 

mengetahui bahwa 
Bapak/Ibu guru mengajar 

di kelas menggunakan 

LCD ? Jelaskan 

Ya, menggunakan LCD 

saat mengajar 

 2. Apakah saudara 

mengetahui Bapak/Ibu 

guru menggunakan alat 

peraga/media 
pembelajaran? Jelaskan  

Tidak membawa alat 

peragadalam mengajar 

Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

NO Pertanyaan/Pernyataan Jawaban/Respon 

B 7. Menurut Saudara 

bagaimana Bapak/Ibu 

guru mulai pembelajaran? 

Jelaskan 

Berdoa, menyanyi lagu 

Indonesia Raya, 

membahas materi yang 

kemaren kemudian 

masuk materi 
berikutnya 

 8. Menurut Saudara, 

bagaimana Bapak/Ibu 

guru mengatur 

pelaksanaan 

pembelajaran? Jelaskan 

Pelajaran santai, siswa 

dibuat berkelompok 

kadang dibuat oleh 

guru, kadang memilih 

sendiri 

 9. Apakah  dalam kegiatan 
belajar mengajar 

Bapak/Ibu guru 

Ya, menayangkan video 
dengan LCD 
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menayangkan 

gambar/video melalui 

LCD? Jelaskan 

 10. Apa yang dilakukan 

Bapak/Ibu guru pada saat 
siswa diskusi kelompok ? 

Jelaskan 

Mengawasi sambil 

memberikan 
pengarahan,  

 11. Pada saat diskusi 

kelompok apakah 

bapak/ibu guru 

memberikan bantuan 

?Jelaskan 

memberi bantuan pada 

siswa yang 

membutuhkan 

bantuan. 

 12. Menurut Saudara 

bagaimana Bapak/Ibu 

guru mengakhiri 

pembelajaran ? Jelaskan 

Langsung ditutup 

dengan salam. 

Evaluasi Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran 

Prakarya SMP 

NO Pertanyaan/Pernyataan Jawaban/Respon 

C 8. Menurut Saudara, kapan 

Bapak/Ibu guru 
mengadakan evaluasi 

pembelajaran ? Jelaskan 

Ya, setelah selesai 1 

bab. 
 

 9. Bagaimana bentuk/jenis 

evaluasi yang diberikan 

Bapak/Ibu guru? Jelaskan 

Tertulis dan praktik 

 10. Menurut Saudara, dalam 1 

semester berapa 
Bapak/Ibu mengadakan 

ulangan harian? Jelaskan 

2 kali ulangan harian 

 11. Apakah hasil ulangan 

dibagikan kepada siswa ? 

Jelaskan  

Tidak dibagi, tetapi 

dibacakan nilainya. 

 12. Apakah ada kegiatan 

remedial bagi siswa yang 
belum tuntas ? Jelaskan 

Siswa yang belum 

tuntas dilakukan 
remidi. 

 13. Menurut Saudara, dalam 1 

semester berapa 

Bapak/Ibu mengadakan 

kegiatan praktik? Jelaskan 

2 kali praktik 

 14. Kapan bapak/ibu guru 

melakukan penilaian sikap 

? Jelaskan 

Tidak tahu kalau 

diadakan penilaian 

sikap. 

 15. Apa mata pelajaran Menyenangkan sekali 
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prakarya menyenangkan 

bagi anda ? Jelaskan 

karena banyak 

praktiknya,pelajaran 

santai, guru baik 

dalam mengajar. 

 16. Apakah biaya yang 
dikeluarkan dalam 

pelajaran prakarya 

sebanding dengan ilmu 

yang kalian peroleh ? 

jelaskan 

Ya, sebanding 

 17. Apakah manfaat dari mata 

pelajaran prakarya bagi 
Anda ? Jelaskan 

Menambah 

pengalaman, belajar 
kreatif, hemat (ada 

kegiatan 

memanfaatkan/daur 

ulang). 

Prinsip sanitasi dan 
higinitas sangat 

berguna, menambah 

ilmu untuk kehidupan 

mendatang 
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LAMPIRAN 7 

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI NARA SUMBER 
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LAMPIRAN 8 

 

SILABUS PRAKARYA KELAS VII 

KERAJINAN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 7 Salatiga  

Mata Pelajaran  : Prakarya (Kerajinan)  

Kelas/ Semester  : VII/ Gasal 

 

Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu  

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

4. Mencoba, mengolah, danmenyajidalamranahkonkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

danmembuat) danranahabstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, danmengarang) sesuaidengan yang 

dipelajari di sekolahdansumber lain yang samadalamsudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi

Waktu 

SumberBel

ajar 

3.1.Memahami 
pengetahuantenta
ng jenis, sifat, 
karakter dan 
teknik pengolahan 
serat dan tekstil. 

 
4.1   Memilih jenis bahan 

 Jenis serat dan 
tekstil 

 Sifat serat dan 
tekstil 

 Karakter serat dan 

tekstil 

 Teknik pengolahan 

 Menonton video/ mengamati 
gambar dan membaca 

wacana tentang jenis, sifat, 
karakter serat dan tekstil 

 Membuat pertanyaan 
tentang jenis, sifat, karakter 
serta teknik pengolahan 
serat dan tekstil yang tidak 

 Sikap 

 Teknik : 

Testertulis 

 Instrumen 

Soaluraian 

 Portofolio 

 Praktik 

8 JP  Kemdikbud 
2016 

Prakarya SMP 
/ MTS 
Kelas VII 
Semester I. 
Kemdikbud
RI.Jakarta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi

Waktu 

SumberBel

ajar 

dan teknik pengolahan 

serat/tekstil yang 

sesuai dengan potensi 

daerah setempat 

(misal: 

rumput/ilalang, 

kapas, bulu domba, 

kulit kayu, kain, dan 

atau tali plastik) 

serat dan tekstil di pahami.  

 Memilih dan menentukan 

jenis bahan dan teknik 

pengolahan 

 Mengomunikasikan hasil 

pemilihan bahan dan teknik 
pengolahan 

 

 

3.2 Memahami 

pengetahuan 

tentang prinsip 

perancangan, 

pembuatan, dan 

penyajian produk 
kerajinan dari 

bahan serat dan 

tekstil yang kreatif 

dan inovatif  

 

4.2 Merancang, 

membuat, dan 

menyajikan produk 

kerajinan dari 
bahan serat dan 

tekstil yang kreatif 

dan inovatif, sesuai 

dengan potensi 

• Jenis alat dan 

kegunaannya 

• Teknik dan 

langkah- langkah 

pembuatan 

• Teknik penyajian 

• Pembuatan 
rancangan produk 

kerajinan 

  

• Mengamati melalui 

berbagai sumber tentang 
jenis alat, teknik dan 

langkah pembuatan 

• Membuat pertanyaan 
tentang cara merancang 

dan pembuatan produk 

kerajinan 

• Membuat rancangan 
kebutuhan alat dan 

bahan serta teknik 

pembuatan 

• Membuat produk dari 
bahan serat dan tekstil, 

serta menyajikan dan 
mengemas 

• Mengevaluasi dan 

 Sikap 

 Teknik:  
Test 

Tertulis 

 Instrume

n:  

Soal 

Uraian 

 Praktik 

 Portofolio 

10 JP  Kemdikbud 
2016, 

Prakarya 

SMP/ MTs 

Kelas VII 

Semester 1 

Kemdikbud 
RI Jakarta  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi

Waktu 

SumberBel

ajar 

daerah setempat 

(misalnya 

rumput/ilalang, 

kapas, bulu domba, 
kulit kayu, kain, 

dan/atau tali 

plastik)  

 

melaporkan proses dan 

hasil pembuatan produk 

kerajinan 

3.3  Memahami 

pengetahuantent
ang jenis, sifat, 

karakter dan 

teknik 

pengolahan 

kertas dan 

plastic lembaran. 
 

4.3  Memilih jenis bahan 

dan teknik 

pengolahan kertas 

dan plastik 

lembaran yang 

sesuai dengan 

potensi daerah 

setempat. 

 

 Memilih jenis 
bahan dan teknik 

pengolahan 
kertas/ plastik 

yang sesuai 

dengan potensi 

daerah yang 

dijabarkan dalam 

materi 

 Jenis kertas 

 Sifat kertas dan 
plastik 

 Karakterker tas 
dan plastik 

 Teknik pengolahan 
kertas dan plastik 

 

 Menonton video/ 
mengamati gambar dan 

membaca wacana tentang 
jenis, sifat, karakter 

kertas dan plastik 

 Membuat pertanyaan 
tentang jenis, sifat, 

karakter serta teknik 

pengolahan kertas dan 

plastik yang tidak di 
pahami.  

 Memilih dan menentukan 
jenis bahan dan teknik 

pengolahan 

 Mengomunikasikanhasil 
pemilihan bahan dan 

teknik pengolahan 

 Sikap 

 Teknik : 
TesTertulis 

 Instrume
nsoalpilih

anganda 

 PraktikKe
rjamemili

hjeniskert

asdanplas

tik 

8 JP  Kemdikbud 
2016. 

Prakarya 
SMP/ 

MtsKelas 

VII 

Semester 

2EdisiRevis

i 2016.  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi

Waktu 

SumberBel

ajar 

3.4  Memahami 
pengetahuan tentang 
prinsip perancangan, 
pembuatan, dan 

penyajian produk 
kerajinan dari bahan 
kertas dan plastik 
lembaran yang kreatif 
dan inovatif  

 

4.4 Merancang, 
membuat, dan 
menyajikan 
produk kerajinan 
dari bahan kertas 
dan plastic 
lembaran yang 
kreatif dan inovatif 
sesuai dengan 
potensi daerah 
setempat 

 

 Jenis alat dan 
kegunaannya 

 Teknik dan 
langkah- langkah 

pembuatan 

 Teknik penyajian 

 Pembuatan 
rancangan produk 
kerajinan 

 

• Mengamati melalui berbagai 
sumber tentang jenis alat, 
teknik dan langkah 

pembuatan 

• Membuat pertanyaan 
tentang cara merancang dan 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan kertas 
dan plastik 

• Membuat rancangan 
kebutuhan alat dan bahan 
serta teknik pembuatan 

• Membuat produk dari bahan 

kertas dan plastik, serta 
menyajikan dan mengemas 

• Mengevaluasi dan 
melaporkan proses dan hasil 
pembuatan produk 
kerajinan 

 

 Sikap 

 Teknik: 
Testertulis 

 Instrumen: 
soaluraian 

 Produk 

 Praktek 
 

10P  Kemdikbud
2016. 

Prakarya 

SMP/ MTs 

Kelas VII 
Semester 2. 

Kemdikbud 

RI.Jakarta. 

 

Mengetahui,           Ungaran,    Juli 2017   

KepalaSMP Negeri 7 Salatiga         Guru Mata Pelajaran 

 

 

Dra. Anna Maria Andharini, M. Pd.        Dwi Ariyanti, S.Pd. 

NIP.19630128 198403 2 009         NIP. 19841207 201001 2 019  
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LAMPIRAN 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

 

Sekolah      : SMP N 7 Salatiga 

Mata Pelajaran   : Prakarya (Kerajinan) 

Kelas/ Semester   : VII / Ganjil 

Materi Pokok    : Kerajinan dari Bahan Tekstil  
Alokasi Waktu   : 3 Pertemuan (6 JP) 
  

A.  KOMPETENSI INTI  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai  dan menghayati  perilaku  jujur,  disiplin,  

tanggungjawab,  peduli  (toleransi, gotong  royong),  santun,  
percaya  diri,  dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  

3. Memahami  pengetahuan  (faktual,  konseptual,  dan  

prosedural)  berdasarkan  rasa  ingin tahunya  tentang  ilmu  
pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya  terkait  fenomena  dan 
kejadian tampak mata.  

4. Mencoba,  mengolah,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  
(menggunakan,  mengurai, merangkai,  memodifikasi,  dan  
membuat)  dan  ranah  abstrak  (menulis,  membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.  

 

B.  KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Menghargai 
keberagaman  
produk kerajinan dari 
bahan tekstil di daerah 
setempat sebagai 

anugerah Tuhan. 
 
2.1 Menunjukkan rasa 
ingin  tahu  dan sikap  

santun dalam  menggali 
informasi  tentang  
keberagaman produk  
kerajinan dari  bahan 
tekstil yang  ada  di 
daerah  setempat 
sebagai  wujud cinta 
tanah air dan bangga  
pada produk Indonesia 

1.1.1  Bersemangat mengembangkan 
keberagaman produk kerajinan dari 
bahan tekstil didaerah setempat.  
1.1.2  Tekun mempelajari kerajinan 
dari bahan tekstil yang ada di 

daerah setempat.   
 2.1.1  Suka  bertanya  kepada  guru  
dalam  pembelajaran pembuatan  
kerajinan  dari  bahan  tekstil  yang  

ada di daerah setempat.  
2.1.2  Mencari  jawaban  dari  
informasi  yang  masih kurang  
dalam  pembuatan  kerajinan  dari  
bahan tekstil.  
2.1.3  Menggunakan  bahasa  yang  
baik  saat  
berkomunikasi      dalam  
pembelajaran  pembuatan kerajinan  
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
3.1  Memahami desain  
pembuatan dan 
pengemasan  
karya kerajinan dari 
bahan tekstil 
berdasarkan konsep 
dan  
prosedur berkarya 

sesuai  
wilayah setempat. 

 
 
 
 
 
 
4.1 Mencoba membuat  
kerajinan dari bahan 
tekstil sesuai rancangan 
dan bahan yang ada di 
wilayah setempat   
 

dari  bahan  tekstil  yang  ada  di  
daerah setempat.  
2.1.4  Tidak  menyela  pembicaraan  
saat  berkomunikasi dalam  
pembelajaran  pembuatan  kerajinan  
dari bahan tekstil yang ada di 
daerah setempat. 
 3.1.1  Menjelaskan  pengertian  
kerajinan  dari  bahan tekstil.  
3.1.2  Mengidentifikasi  jenis  bahan  
tekstil  untuk dijadikan  produk  
kerajinan  yang  terdapat  di wilayah 
setempat.   
3.1.3  Menjelaskan  fungsi  dari  

produk  kerajinan  dari bahan tekstil 
yang di produksi di daerah setempat.  

3.1.4  Menjelaskan  teknik   
pembuatan produk kerajinan dari 
bahan tekstil.   
3.1.5  Menjelaskan  tahapan  
pembuatan  kerajinan  dari bahan 
tekstil. 
4.1.1  Merancang  desain  untuk  
membuat  produk kerajinan dari 
bahan  tekstil yang bahannya sesuai 
daerah setempat.  
4.1.2  Membuat  produk  kerajinan  
dari  bahan  tekstil  yang bahan 
tekstilnya sesuai daerah setempat.  
4.1.3  Memfinishing  hasil  produk  
kerajinan  dari  bahan tekstil  yang  
bahan  tekstilnya  sesuai  daerah 
setempat.  

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
KI-1 dan KI-2  
Peserta didik diharapkan:  
1.1.1  Bersemangat mengembangkan keberagaman produk 

kerajinan dari bahan  tekstil dengan baik.  
1.1.2  Tekun mempelajari kerajinan dari bahan tekstil yang ada di 

daerah setempat dengan baik.  
1.1.3  Suka bertanya kepada guru dalam pembelajaran 

pembuatan  kerajinan dari bahan  tekstil yang ada di 

daerah setempat dengan baik.   
1.1.4  Mencari  jawaban  dari  informasi  yang  masih  kurang  

dalam  pembuatan  kerajinan  dari bahan tekstil dengan 
baik.  

1.1.5  Menggunakan  bahasa  yang  baik  saat  berkomunikasi  
dalam  pembelajaran  pembuatan kerajinan dari bahan 
tekstil yang ada di daerah setempat.    
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1.1.6  Tidak  menyela  pembicaraan  saat  berkomunikasi  dalam  
pembelajaran  pembuatan kerajinan dari bahan tekstil 
yang ada di daerah setempat.  

KI-3  dan KI-4  
Peserta didik diharapkan:  
3.1.1  Menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan tekstil dengan 

benar.  
3.1.2  Mengidentifikasi    jenis  tekstil untuk dijadikan produk 

kerajinan dari bahan  tekstil  yang terdapat di wilayah 
setempat dengan benar.  

3.1.3  Menjelaskan  fungsi dari produk kerajinan dari bahan  
tekstil yang di produksi di daerah setempat dengan benar.  

3.1.4  Menjelaskan teknik  pembuatan produk kerajinan dari 
bahan tekstil dengan benar.  

3.1.5  Menjelaskan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan 
tekstil dengan benar.  

3.1.6  Merancang  desain  untuk  membuat  produk  kerajinan  
dari  bahan  tekstil  yang  bahan tekstilnya sesuai daerah 
setempat dengan baik.  

3.1.7  Membuat  produk  kerajinan  dari  bahan  tekstil  yang  
bahan  tekstilnya  sesuai  daerah setempat dengan benar.  

3.1.8  Memfinishing  hasil  produk  kerajinan  dari  bahan  tekstil  
yang  bahan  tekstilnya  sesuai daerah setempat dengan 
benar.  

  

D. MATERI PEMBELAJARAN  
Pertemuan Kesatu  
1. Pengertian Kerajinan dari Bahan Tekstil.  
2. Produk Kerajinan dari Bahan Tekstil.  
3. Kemasan untuk Produk Kerajinan dari Bahan Tekstil.  

Pertemuan Kedua  
1. Petunjuk Tahapan Berkarya Kerajinan dari Bahan Tekstil .  
2. Modifikasi Kerajinan dengan Memadukan Bahan Tekstil.  
3. Membuat Desain untuk Produk Kerajinan dari Bahan Tekstil.  

  

E.  METODE PEMBELAJARAN  
      Pendekatan saintifik dengan problem based learning 

F.  MEDIA, SUMBER, DAN ALAT PEMBELAJARAN  
1. Media        :  Video  cara  pembuatan  gantungan  kunci  dan  

Gambar- gambar tentang produk kerajinan dari bahan tekstil.  
2. Lembar Kerja Siswa.  
3. Hand Out Materi Ajar    :  Beragam  jenis-jenis  bahan  tekstil,  

dan  contoh  produk kerajinan dari bahan tekstil.  

4. Job Sheet.  
5. File  berisi  materi  mengajar  dari  internet  yang  relevan  

terkait  dengan  proses  pembuatan kerajinan dari bahan 
tekstil.  

6. Contoh  Produk  kerajinan  dari  bahan  tekstil, misalnya  

bingkai  foto,  hiasan  dinding,  kotak pensil dll.  
7. Bahan dan Alat Praktik.   

Bahan  
1.  Kain Flanel   
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2.  Lem Tembak   
3.   Pernak-pernik   
Alat      
1.  Kertas hvs   
2.  Pensil   
4.  Penghapus    
6.  Gunting      
 

Sumber Belajar  
a. Paresti,  Suci,  dkk  .  2016.  BSE  Prakarya  Untuk  

SMP/MTs  Kelas  VII.  Jakarta:  Pusat Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan Nasional  

b. Kemdikbud. 2016. Buku Guru Prakarya SMP/ MTs Kelas 
VII. Kemdikbud RI .Jakarta.  

c.  Narasumber  (misalnya:  pengrajin  kerajinan  dari  bahan  
tekstil    yang  ada  disekitar  sekolah dan rumah)  

 

G.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  
Pertemuan Kesatu 
1.  Kegiatan Pendahuluan (8 menit)  

a. Guru mengucapkan salam.  

b. Berdoa.  
c. Guru mengecek kehadiran peserta didik.  
d. Guru  memotivasi  peserta  didik  secara  fisik  dan  

mental  dalam  menyiapkan  peserta  didik untuk  
mengikuti  pembelajaran,  misalnya:  melalui  gambar-
gambar/produk  kerajinan  dari bahan tekstil dan guru 
menunjukkan beberapa contoh kerajinan dari bahan 
tekstil misalnya: bingkai foto, kotak pensil dll, dengan 
tujuan untuk memusatkan perhatian peserta didik pada 
materi pembuatan kerajinan dari bahan tekstil.   

e. Guru mengajukan  beberapa  pertanyaan  terkait  dengan  
contoh-contoh  kerajinan  dari  bahan tekstil  dalam  
gambar/produk  kerajinan  dari  bahan  tekstil  tersebut  
misalnya:“Anak-anak, perhatikan gambar gantungan 
kunci  ini! Terbuat dari bahan  tekstil apakah  ini? Anak-
anak, hari  ini kita akan belajar  tentang berbagai macam 
produk kerajinan dari bahan  tekstil serta mengenal jenis-
jenis bahan tekstil”dsb.  

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
g. Guru  menyampaikan  cakupan  materi  pembelajaran  

untuk  pertemuan  pertama  tentang  : pengertian  
kerajinan  dari  bahan  tekstil,  fungsi  dan  prinsip  

kerajinan  tekstil,  jenis  bahan tekstil,  proses  produksi  
kerajinan  bahan  tekstil,  dan  kemasan  produk  
kerajinan  dari  bahan tekstil.  

2.  Kegiatan Inti (60 menit)  
a.  Mengamati  

Peserta  didik  dipandu  oleh  guru, mengamati  
beberapa  contoh  kerajinan  dari  bahan  tekstil melalui  
gambar  tentang  produk-produk  kerajinan  dari  bahan  
tekstil  dan  beberapa  contoh bahan  tekstil  yang  
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disiapkan  oleh  guru, misalnya:  batik,  kain  perca,  
kain  flannel,  tapestri, sulam, jahit aplikasi dll.   
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  
Gambar 1.1 Kerajian Kain Flanel   

(Sumber: 

https://3.bp.blogspot.com/Kerajinan%2Kayu%2Bdan%2%2B3.jpg) 
 

  
  
  
  
  

  
 

 
Gambar 1.2 Kerajinan Kain Flanel (Sumber: http://www.kampung-

media.com/stock-photo/241-dcbf7ef11d2a7a0ac1ab8e29c7c6006a.jpg)  
  
  
  
  
 
  
  

Contoh Gambar Bahan Tekstil. 
b.  Menanya  

1) Peserta didik dipandu oleh guru merumuskan  
pertanyaan, misalnya:   

a)  “Jenis bahan tekstil apa saja yang dapat 
digunakan untuk membuat kerajinan?”  
b)  “apa hasil kerajinan yang dapat dibuat dari 
bahan tekstil?”  

2) Peserta  didik  mengemukakan  hipotesis  misalnya:  
Banyak  jenis  bahan  tekstil  yang  dapat 

digunakan untuk bahan produksi kerajinan dari 
bahan  tekstil. Untuk membuktikan hipotesis 
tersebut maka peserta didik melakukan kegiatan 
mengumpulkan data atau informasi.  

c.  Mencoba/ mengumpulkan data atau informasi   

Peserta  didik  berdiskusi, mencari  reverensi  untuk  
dapat mengumpulkan  berbagai  informasi yang  
berhubungan  dengan  pertanyaan-pertanyaan  atau  
hal-hal  yang  belum  diketahui jawabannya.   

https://3.bp.blogspot.com/Kerajinan%252Kayu%2Bdan%252%2B3.jpg
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d. Mengasosiasi/ menganalisis data atau informasi  
Peserta didik  dengan bimbingan guru menganalisis 
data yang dikumpulkan sendiri atau data yang 
diberikan oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang 
telah dirumuskan. Sebagai contoh, peserta didik 
menyimpulkan bahwa produk-produk dari kerajinan 
dari bahan tekstil dapat juga dibuat  untuk  hiasan  
maupun  yang  berfungsi  sebagai  alat  yang  
digunakan  untuk  kegiatan sehari-hari. Serta mencari 
referensi apa saja produk kerajinan dari bahan tekstil 
dan menuliskannya pada buku. 

e. Mengkomunikasikan  
Salah satu Peserta didik mempresentasikan 
kesimpulan tentang konsep yang telah dikonstruk oleh 

peserta didik berkaitan dengan kerajinan dari bahan 
tekstil, sebagai contoh: peserta didik 
mempresentasikan  pengertian  kerajinan  dari  bahan  
tekstil,  jenis  bahan  tekstil,  jenis  produk kerajinan  
dari  bahan  tekstil,  pengolahan  bahan  tekstil,  dan  
proses  produksi  kerajinan  dari bahan tekstil, di 
daerah setempat.   

3. Kegiatan Penutup (12 menit)  
a. Peserta didik dibimbing guru merefleksi seluruh 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan dan 
menyimpulkan konsep yang  telah dikonstruk oleh 
peserta didik berkaitan dengan kerajinan dari bahan 
tekstil.  

b. Peserta  didik  dengan  bimbingan  guru  merefleksi  
sikap  spiritual  dan  sosial  yang  dapat terbentuk 
pada diri peserta didik melalui aktivitas pembelajaran.  

c. Guru  melakukan  refleksi  dengan  memberikan  
pertanyaan  lisan  berkaitan  dengan  materi 
pembelajaran.  

d. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan 
informasi kepada peserta didik tentang 
materi/kompetensi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya.  

 
Pertemuan Kedua  
1.  Kegiatan Pendahuluan (8 menit)  

a.  Guru mengucapkan salam.  
b.  Berdoa.  
c.  Mengecek kehadiran peserta didik  

d.  Peserta didik diberikan informasi mengenai topik 
pembelajaran.  
e. Guru  memberikan  apersepsi  dengan  menanyakan  

mengenai  materi  sebelumnya  seperti “anak-anak apa 
pengertian dari kerajinan dari bahan  tekstil?” “anak-

anak sebutkan macam-macam bahan tekstil?”.   
f. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran untuk 

pertemuan kedua, yaitu:  tahapan berkarya kerajinan  
dari  bahan  tekstil,  modifikasi  bentuk  dan  bahan  
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tekstil  yang  digunakan  untuk membuat kerajinan, 
dan membuat desain.  

g. Guru  menyampaikan  cakupan  materi  pembelajaran  
tentang  tahapan  berkarya  dari  bahan tekstil, 
modifikasi  bentuk,  dan membuat  desain  produk  
kerajinan  bahan  tekstil dan kemasan.   

2. Kegiatan Inti (60 menit)  
a. Peserta didik memperhatikan tayangan gambar 

berbagai macam kerajinan dengan bahan 
tekstil,tahapan berkarya kerajinan dari bahan tekstil, 
dan modifikasi bentuk produk kerajinan dari bahan 
tekstil.  

b. Peserta didik mengamati video tentang langkah – 
langkah pembuatan kerajinan tekstil beserta alat dan 

bahan yang harus disiapkan  
c. Guru menentukan kelompok dan bahan tekstil yang 

harus digunakan dalam pembuatan kerajinan  
d. Peserta didik secara berkelompok 2 siswa masing – 

masing kelompok membuat perencanaan berkarya 
membuat kerajinan dengan bahan tekstil pada kertas 
yang telah disediakan oleh guru. 

e. Peserta didik mulai membuat rancangan berupa 
desain, alat dan bahan,cara pembuatan serta tugas 
membawa alat dan bahan  yang  akan dibuat produk 
kerajinan dari bahan  tekstil sesuai kemampuan 
masing-masing kelompok. 

f. Peserta didik mempresentasikan hasil rancangan. 
Dilakukan oleh perwakilan kelompok. 

3.  Kegiatan Penutup (12 menit)  
a. Peserta  didik  dan  guru  melakukan  refleksi  

dengan  mengevaluasi  hasil  pembelajaran berkaitan  
dengan  materi  praktik  pembuatan  desain  dari  
bahan  tekstil  yang  sudah  dipilih siswa.  

b. Guru  mengajukan  pertanyaan  kepada  peserta  
didik  yang  berkaitan  dengan  materi pembelajaran,  
misalnya:”Anak-anak,  kalian  telah  belajar  
membuat  desain  untuk  produk yang  akan  kalian  
buat  dari  bahan  tekstil. Andi,  jelaskan  tentang  
bentuk  dan  hiasan  pada desain dari bahan tekstil 
yang sudah kamu buat!”   

c. Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan 
informasi kepada peserta didik tentang 
materi/kompetensi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya.  
Pertemuan Ketiga  
1.  Kegiatan Pendahuluan (8 menit)  

a.  Guru mengucapkan salam.  
b.  Berdoa.  

c.  Mengecek kehadiran peserta didik  
d.  Peserta didik diberikan informasi mengenai topik 
pembelajaran.  



126 
 

126 

 

e. Guru  memberikan  apersepsi  dengan  menanyakan  
mengenai  materi  sebelumnya   

f. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran untuk 
pertemuan ketiga, yaitu:  berkarya membuat kerajinan  
dari  bahan  tekstil.   

g. Guru  mengamati kesiapan masing – masing kelompok 
2. Kegiatan Inti (60 menit)  

1. Peserta didik membaca rencana pembuatan kerajinan 
untuk mengetahui  lebih  spesifik  tentang  tahapan 
berkarya kerajinan dari bahan tekstil, dan modifikasi 
bentuk produk kerajinan dari bahan tekstil.  

2. Guru bertanya kepada peserta didik tentang 
kelengkapan alat untuk membuat desain produk 
kerajinan dari bahan tekstil.  

3. Peserta didik mulai membuat produk kerajinan dari 
bahan  tekstil sesuai dengan yang telah direncanakan. 

4. Peserta didik mempresentasikan hasil kerajinan 
masing – masing kelompok  

3.  Kegiatan Penutup (12 menit)  
d. Peserta  didik  dan  guru  melakukan  refleksi  

dengan  mengevaluasi  hasil  pembelajaran berkaitan  

dengan  materi  praktik  pembuatan  kerajinan  dari  
bahan  tekstil  yang  sudah  dipilih siswa.  

e. Guru  mengumpulkan hasil kerajinan dengan bahan 
tekstil yang telah dibuat siswa 

f. Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya 
g. Peserta didik berdoa setelah selesai belajar. 

 

H.  PENILAIAN  
1.  Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial  

a.  Teknik Penilaian  : Observasi  
b.  Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi / Jurnal  

 

 
2.  Pengetahuan   

a.  Teknik Penilaian    : Tes tertulis  

b.  Bentuk instrument  : Soal uraian   
c.  Kisi-kisi  

No 
Hari / 

Tanggal 

 
Nama 
Siswa 

Kejadian 
Keterangan / Tindak 

Lanjut 

1     

2     

3     
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Instrumen : 
1. Jelaskan  pengertian kerajinan dari bahan tekstil. 
2. Berilah 2 contoh produk kerajinan dari bahan tekstil.  
3. Jelaskan yang dimaksud dengan kain batik pesisir  

4. Buatlah desain  pembuatan  kerajinan  dari bahan tekstil.  
5. Jelaskan teknik pembuatan kerajinan tenun tapestri.  
6. Sebutkan 4 alat yang digunakan untuk membuat hiasan 

aplikasi 
7. Jelaskan  proses  pembuatan  kerajinan  tas dengan sulam 

pita 
Kunci jawaban  
1. Kerajinan dari bahan tekstil adalah bagian dari seni rupa 

terapan yang melibatkan ketrampilan manualdalam 
membuat benda – benda dari kain/ bahan tekstil. 

2. tempat hp dari kain flanel dan gantungan kunci 
3. batik pesisir adalah kain batik yang dibuat dengan motif 

daerah pesisir dan dibuat oleh masyarakat di luar kerajaan 
4. gambar desain kerajinan dengan bahan dasar kain/tekstil 
5. menggunakan alat yang disebut spanram, bentangkan 

benang lusi/ benang yang kuat kearah vertikal, buat motif 
dengan benang pakan atau serat yang lain ke arah 
horisontal. 

6. jarum, gunting, pensil, pendedel 
7. proses pembuatan tas sulam  

a. buat desain  
b. siapkan alat dan bahan  
c. buat pola tas  
d. buat motif sulaman pada kain yang telah dipotong 

sesuai pola 
e. jahit sulaman dengan pita sebagai ganti benang 
f. jahit tas sesuai modelnya 

 
 
Pedoman penskoran  
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1 = 2 
2 = 2 
3 = 2 
4 = 3 
5 = 3 
6 = 4 
7 = 4 
Jumlah skor  = 20 
Nilai = ∑skor X 5 

3.  Keterampilan  
a.  Teknik Penilaian  : Praktik  
b.  Bentuk Instrumen : Lembar Pengamatan Praktik 
c.  Kisi-kisi  
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Buatlah satu kerajinan menggunakan bahan tekstil, buat 
perencanaannya serta kemasan yang cocok dipakai. 
Pedoman Penskoran : 

Kod
e 

Aspek Dan Unsur 
Penilaian 

Skor 
Maksimal 

Perolehan 
Skor 

Bobot 
Nila

i 

A 

Persiapan    

5% 

 

1. Menyiapkan Bahan 

Komponen  
4 

 
 

2. Memilih Alat  4   

3. Memilih Bahan  4   

 Rata – Rata   0,00 

B 

Proses   

40% 

 

1. Penggunaan Alat  4   

2. Pembuatan Dasar  4   

3. Teknik Pembuatan  4   

4. Ketelitian  4   

 5. Penyelesaian  4    

 Rata – Rata   0,00 

C 

Produk    

40% 

 

1. Konstruksi  4   

2. Kreasi Karya 4   

3. Komposisi tekstil 4   

4. Kerapihan  4   

5. Kreatifitas 4   

 Rata – Rata   0,00 

D 

Sikap   

15% 

 

1. Kedisiplinan  4   

2. Kerjasama  4   

3. Kejujuran  4   

4. Tanggungjawab 4   

 Rata – rata 0,00 

 Jumlah nilai  0,00 

 

      Salatiga, 17 Juli 2017 

Mengetahui                   

Kepala SMP N 7 Salatiga            Guru Mata Pelajaran  

  

 

 

 

Dra. Anna Maria Andharini, M. Pd          Dwi Ariyanti, S. Pd 

NIP. 19630128 198403 2009       NIP.19841207 201001 2 019  
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LAMPIRAN 10 

Hasil Nilai PKG Penyusunan Silabus 

SEBELUM PENGAMATAN 

Tanggal 10 Oktober 2017 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

silabus 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan 

guru: 
1. Silabus yang disusun sesuai dengan Kurikulum 2013 

2. RPP sudah sesuai dengan silabus 

3. Urutan materi pembelajaran sudah sesuai dengan 

Standar Isi dan tujuan pembelajaran 

4. Materi pembelajaran dapat dilaksanakan di kelas dan 
sesuai dengan konteks kehidupan, usia dan 

kemampuan belajar. 

Tindak lanjut yang diperlukan 

 

SELAMA PENGAMATAN 

Tanggal 11 Oktober 2017 

Dokumen dan 
bahan lain yang 

diperiksa 

Silabus dan RPP 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama 

pengamatan: 

1. Guru menjelaskan materi dengan lancar 

2. Guru menghubungkan materi dengan kehidupan 
sehari-hari 

3. Materi yang disampaikan sudah mutakhir 

4. Peserta didik menyampaikan pertanyaan 

5. Guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah 

Tindak lanjut yang diperlukan : 

 

SETELAH PENGAMATAN 

Tanggal 12 Oktober 

Dokumen dan 

bahan lain yang 
diperiksa 

Silabus dan RPP 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen 

dan/atau keterangan guru : 

Guru menjelaskan hasil pembelajaran dimanfaatkan 
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untuk mengembangkan topik berikutnya yaitu  praktik 

membuat kemasan kerajinan dengan bahan buatan 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

 

 

N
O 

INDIKATOR 

Skor 

Tidak 
ada 
bukti 

Terpenu
hi 
sebagia
n 

Seluruh
nya 
terpenu
hi 

1 Guru dapat menyusun silabus 
yang sesuai dengan 
kurikulum. 

0 1 ② 

2 Guru merancang rencana 
pembelajaran yang sesuai 
dengan silabus untuk 
membahas materi ajar 
tertentu agar peserta didik 
dapat mencapai kompetensi 
dasar yang ditetapkan. 

0 1 ② 

3 Guru mengikuti urutan materi 
pembelajaran dengan 
memperhatikan tujuan 
pembelajaran. 

0 1 ② 

4 Guru memilih materi 
pembelajaran yang: a) sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, 
b) tepat dan mutakhir, c) 
sesuai dengan usia dan 
tingkat kemampuan belajar 
peserta didik, dan d) dapat 
dilaksanakan di kelas e) 
sesuai dengan konteks 
kehidupan sehari-hari peserta 
didik. 

0 ① 2 

Total skor untuk kompetensi 3 7 

Skor maks kompetensi 3 = Jml 
indikator X 2 

8 

Persentase = (total skor/8) X 100 % 88 % 

Nilai untuk kompetensi 3 
(0% < X ≤ 25% = 1;  
25% < X ≤ 50% = 2;  

50% < X ≤ 75% = 3;  
75% < X ≤ 100% = 4) 

4 
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LAMPIRAN 11 

Hasil Nilai PKG Penyusunan RPP 

SEBELUM PENGAMATAN 

Tanggal 10 Oktober 2017 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

RPP 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan 

guru: 
1. Guru dapat menjelaskan strategi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran  pada pembelajaran tentang 

kerajinan dengan bahan buatan 

2. Guru menjelaskan aktivitas pembelajaran yang akan 

dilakukan adalah praktik 
3. Guru dapat menjelaskan alasan yang melatarbelakangi 

penyusunan rencana kegiatan dalam RPP 

Tindak lanjut yang diperlukan : 

Guru perlu memperhatikan perencanaan aktivitas belajar 

berdasarkan tingkat pemahaman 
 

SELAMA PENGAMATAN 

Tanggal 11 Oktober 2017 

Dokumen dan 
bahan lain yang 

diperiksa 

RPP 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama 

pengamatan: 

1. Aktivitas pembelajaran meliputi diskusi, praktik dan 

presentasi hasil kerja kelompok 
2. Guru mendampingi peserta didik dalam melakukan 

praktik 

3. Guru memberi pertanyaan untuk mengecek 

pemahaman peserta didik 

4. Guru memberikan motivasi dan apersepsi 
5. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

bertanya 

6. Guru memberikan jawaban atas pertanyaan peserta 

didik 

7. Guru membimbing peserta didik selama proses 

pembelajaran 

Tindak lanjut yang diperlukan : 
Guru perlu memberikan waktu lebih banyak pada 

kelompok untuk berdiskusi tentang hasil kerja kelompok 
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SETELAH PENGAMATAN 

Tanggal 12 Oktober 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

RPP 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen 
dan/atau keterangan guru : 

1. Guru menjelaskan alasan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran untuk menanamkan konsep dan memberi 

pengalaman belajar 

2. Guru menjelaskan alasan pemilihan bahan kerajinan 

dengan bahan buatan karena masih ada peserta didik 
yang belum memahami macam - macam bahan buatan 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

 

 

N

O 
INDIKATOR 

Skor 

Tidak 

ada 

bukti 

Terpen

uhi 

sebagia

n 

Seluru

hnya 

terpenu

hi 

1 Guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk 
menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia 

dan kemampuan 

belajarnya melalui 

pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas 
yang bervariasi. 

0 1 ② 

2 Guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap 

materi pembelajaran 

tertentu dan menyesuaikan 
aktivitas pembelajaran 

berikutnya berdasarkan 

tingkat pemahaman 

tersebut. 

0 ① 2 

3 Guru dapat menjelaskan 

alasan pelaksanaan 

kegiatan/aktivitas yang 
dilakukannya, baik yang 

sesuai maupun yang 

berbeda dengan rencana, 

0 1 ② 
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terkait keberhasilan 

pembelajaran. 

4 Guru menggunakan 

berbagai teknik untuk 
memotivasi kemauan 

belajar peserta didik. 

0 1 ② 

5 Guru merencanakan 

kegiatan pembelajaran 

yang saling terkait satu 

sama lain, dengan 
memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun 

proses belajar peserta 

didik. 

0 ① 2 

6 Guru memperhatikan 

respon peserta didik yang 

belum/kurang memahami 
materi pembelajaran yang 

diajarkan dan 

menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan 

pembelajaran berikutnya. 

0 1 ② 

Total skor untuk kompetensi 3 10 
 

Skor maks kompetensi 3 = Jml 

indikator X 2 
12 

Persentase = (total skor/8) X 

100 % 
83% 

Nilai untuk kompetensi 3 

(0% < X ≤ 25% = 1;  

25% < X ≤ 50% = 2;  
50% < X ≤ 75% = 3;  

75% < X ≤ 100% = 4) 

4 
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LAMPIRAN 12 

Hasil Nilai PKG Pelaksanaan Pembelajaran 

SEBELUM PENGAMATAN 

Tanggal 10 Oktober 2017 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

RPP, media pembelajaran 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan 

guru: 
1. Guru menjelaskan bahwa topik pembelajaran adalah 

mengenai pembuatan kerajinan dengan menggunakan 

bahan buatan 

2. Guru menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada 

kesulitan dalam pemilihan bahan dan teknik 
pembuatan kerajinan 

3. Guru menjelaskan bahwa akan memberikan penekanan 

khusus pada materi yang sulit 

4. Guru menjelaskan bahwa tingkat pemahaman peserta 

didik  akan diukur melalui hasil pratik dan diskusi 

Tindak lanjut yang diperlukan : 

 

SELAMA PENGAMATAN 

Tanggal 11 Oktober 2017 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

RPP, media pembelajaran 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama 
pengamatan: 

1. Guru memberikan motivasi dan apersepsi 

2. uru menyebutkan KI, KD, dan IPK 

3. Guru mendemonstrasikan langkah - langkah praktik 

pembuatan kerajinan dengan bahan buatan  

4. Guru mengawasi masing - masing kelompok dalam 
membuat kerajinan sambil berkeliling 

5. Guru membantu peserta didik yang menemui kesulitan 

dalam praktik 

6. Peserta didik secara berkelompok menyiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan untuk praktik 
7. Peserta didik membuat benda kerajinan menggunakan 

bahan yang telah dipersiapkan 

8. Peserta didik di dalam kelompok mendiskusikan hasil 

pratik dan menyusun laporan hasil pratik 

9. Guru berkeliling, mendampingi kelompok 
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10. Peserta didik bertanya 

11. Guru menjawab pertanyaan peserta didik 

12. Guru menegur peserta didik yg tidak aktif dan 
mengganggu temannya 

13. Peserta didik menyajikan hasil percobaan kelompoknya 

14. Guru memberi penghargaan pada hasil kerja kelompok 

secara lisan 

15. Guru mencatat kinerja masing - masing kelompok 
16. Guru mereview hasil kerja kelompok 

17. Guru meminta peserta didik mendiskusikan hasil 

pembuatan kerajinan dengan bahan buatan 

18. Peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok 

19. Hampir seluruh peserta didik terlibat aktif dalam 

pembelajaran 
20. Guru dan peserta didik membuat simpulan 

21. Kegiatan dalam pembelajaran adalah demonstrasi, 

pratik, dan diskusi 

22. Guru mengelola aktivitas pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu  dan tujuan yang direncanakan  
23. Guru menggunakan papan tulis, gambar, video, laptop, 

proyektor, dan alat serta bahan untuk membuat 

kerajinan dengan bahan buatan 

24. Guru terampil menggunakan media dan alat 

Tindak lanjut yang diperlukan : 

 
 

SETELAH PENGAMATAN 

Tanggal 12 Oktober 

Dokumen dan 

bahan lain yang 

diperiksa 

RPP, media pembelajaran 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen 

dan/atau keterangan guru : 

1. Guru menjelaskan bahwa pembelajan berhasil sesuai 
tujuan. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan 

masing - masing bahan buatan melalui praktik kerja 

buatan melalui praktik kerja kelompok dalam membuat 

kerajinan dengan bahan buatan misalnya gips, sabun, 

lilin dan plastik 

2. Perbaikan perlu dilakukan pada jumlah kelompok. 
Mengingat praktik ini sederhana, maka jumlah anggota 

kelompok cukup 3 - 4 peserta didik saja. 

Tindak lanjut yang diperlukan: 
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N

O 
INDIKATOR 

Skor 

Tidak ada 

bukti 

Terpenuh

i 
sebagian 

Seluruhn

ya 
terpenuhi 

1 Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 
rancangan yang telah disusun 
secara lengkap dan pelaksanaan 
aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru 
mengerti tentang tujuannya. 

0 1 ② 

2 Guru melaksanakan aktivitas 
pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar 
peserta didik, bukan untuk 
menguji sehingga membuat 

peserta didik merasa tertekan. 

0 1 ② 

3 Guru mengkomunikasikan 
informasi baru (misalnya materi 
tambahan) sesuai dengan usia 

dan tingkat kemampuan belajar 
peserta didik. 

0 ① 2 

4 Guru menyikapi kesalahan yang 

dilakukan peserta didik sebagai 
tahapan proses pembelajaran, 
bukan semata-mata kesalahan 
yang harus dikoreksi. Misalnya: 

dengan mengetahui terlebih 
dahulu peserta didik lain yang 
setuju atau tidak setuju dengan 
jawaban tersebut, sebelum 

memberikan penjelasan tentang 
jawaban yang benar. 

0 1 ② 

5 Guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai isi kurikulum 
dan mengkaitkannya dengan 
konteks kehidupan sehari-hari 
peserta didik. 

0 1 ② 

6 Guru melakukan aktivitas 
pembelajaran secara bervariasi 
dengan waktu yang cukup untuk 

kegiatan pembelajaran yang 
sesuai dengan usia dan tingkat 
kemampuan belajar dan 
mempertahankan perhatian 

peserta didik 

0 ① 2 

7 Guru mengelola kelas dengan 
efektif tanpa mendominasi atau 

sibuk dengan kegiatannya sendiri 
agar semua waktu peserta dapat 
termanfaatkan secara produktif. 

0 1 ② 

8 Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran yang 
dirancang dengan kondisi kelas. 

0 ① 2 

9 Guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta didik 
untuk bertanya, mempraktekkan 
dan berinteraksi dengan peserta 

0 1 ② 
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didik lain. 

10 Guru mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran secara 
sistematis untuk membantu 
proses belajar peserta didik. 
Sebagai contoh: guru menambah 

informasi baru setelah 
mengevaluasi pemahaman peserta 
didik terhadap materi 
sebelumnya. 

0 ① 2 

11 Guru menggunakan alat bantu 
mengajar, dan/atau audio-visual 
(termasuk TIK) untuk 

meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. 
 

0 1 ② 

Total skor untuk kompetensi 3 18 

Skor maks kompetensi 3 = Jml 
indikator X 2 

22 

Persentase = (total skor/8) X 100 % 82% 

Nilai untuk kompetensi 3 

(0% < X ≤ 25% = 1;  
25% < X ≤ 50% = 2;  
50% < X ≤ 75% = 3;  
75% < X ≤ 100% = 4) 

4 
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LAMPIRAN 13 

HASIL UJI ORISINALITAS 

BAB I 
PENDALULUAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 



143 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 


