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KATA SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini akan membahas tentang pembuatan karya dari bahan
alam. Pada aktifitas pembelajaran peserta didik dikenalkan dengan bendabenda serta bahan-bahan alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah, yang
dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan tempat pensil dari
bahan limbah. Proses belajar mengajar menerapkan model pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik. Sehingga peserta didik dituntut untuk
aktif selama mengikuti pembelajaran. Model Pembelajaran yang diterapkan
mengacu pada pembelajaran berorietasi berpikir tingkat tinggi untuk
mencapai keterampilan abad 21 pada muatan mata pelajaran Seni Budaya
dan Prakarya kelas I.
Unit ini berisi bahan bacaan tentang bahan-bahan alam yang ada
dilingkungan sekitar, cara pembuatan karya kerajinan berupa tempat pensil
dengan pemanfaatan bahan limbah yang ada di sekitar lingkungan, Tahapan
proses pembuatan tempat pensil diuraikan secara jelas, yang dapat
digunakan guru sebagai referensi untuk pengayaan guru dalam proses
pembelajaran serta cara penilaian suatu produk karya kerajinan. Melalui unit
ini diharapkan bisa memberikan rangsangan pada guru untuk lebih kreatif
baik dari segi strategi, media, penilaian

yang berorientasi

High Order

Thingking Skils, serta berinovatif dalam berkarya kerajinan. Melalui subunit
ini, guru harus selalu berkreasi dengan membuat karya-karya kerajinan yang
lain, sehingga selalu ada perkembangan dalam proses pembelajaran.

Penyusun
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas I:
Tabel 1 Kompetensi Dasar

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.4

Mengenal bahan alam dalam Mengenal bahan
berkarya
alam
dalam
berkarya

I

KD KETERAMPILAN
4.4

Membuat karya dari bahan Membuat karya
alam
dari bahan alam

I

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
IPK Penghubung

3.4.1 Mengidentifikasi lingkungan
4.4.1 Melihat lingkungan sekitar
sekitar
3.4.2 Mengidentifikasi
benda 4.4.2 Mengumpulkan
benda di
dilingkungan sekitar
lingkungan sekitar
IPK Kunci
3.4.3 Mengenal bahan alam
4.4.3 Menerapkan bahan alam
3.4.4 Mengenal karya kerajinan 4.4.4 Membuat karya kerajinan
dari bahan alam
dari bahan alam
IPK Pengayaan
3.4.5 Menjelaskan jenis bahan alam

4.4.1 Menunjukkan jenis bahan
alam
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3.4.6 Menentukan jenis bahan alam
3.4.7 Menyimpulkan
karya
kerajinan dari bahan alam
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4.4.2 Menyajikan jenis bahan alam
4.4.3 Mendemonstrasikan karya
kerajinan dari bahan alam
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Kerajinan Indonesia Bersumber dari Kakayaan Alamnya
Indonesia memiliki tanah yang subur serta letak geografis yang memberikan
keuntungan tidak terhingga untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa
juga telah menganugerahkan kekayaan alam di bumi Indonesia dengan
beragam bentuk dan keunikannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang
berlimpah. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan.
Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang
sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti
kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal
sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih
mengandalkan keterampilan tangan.
Banyak kekayaan alam Indonesai yang dapat diolah menjadi karya kerajinan,
seperti kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang
dengan kerajinan keramik atau gerabah. Kerajinan anyaman dengan bahan
dasar bambu atau rotan. Kerajinan ukiran dengan bahan dasar kayu dan
masih banyak lagi kerajinan yang lain yang bersumber bahan alam.
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Gambar 1 Enceng gondok
Sumber: http://listaaaaanetta0008.blogspot.com/2017/10/tugas-ipamodifikasi-batang.html

Gambar 2 Klobot/Kulit jagung

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20170925/99/692942/luas-tanam-jagung-barudiusulkan-4-juta-ha
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B. Aneka Kerajinan Tangan
Kerajinan bahan alam adalah suatu kerajinan yang dibuat dari bahan dasar
yang telah disediakan oleh alam seperti bambu, serat alam, tanah liat, rotan dan
sebagainya. Setiap

daerah di Indonesia memiliki keunggulan bahan alam

masing-masing, tergantung dengan bahan dasar alam yang paling banyak
tersedia di sekitarnya. Contohnya adalah daerah di Kalimantan Tengah yang
sumber daya alamnya banyak tersedia rotan sehingga kerajinan tangan yang
berkembang adalah anyaman rotan. Berbeda lagi di daerah Plered (Jawa Barat)
yang banyak tersedia tanah liat sehingga penduduk yang tinggal disana banyak
membuat kerajinan dari tanah liat seperti kerajinan keramik, gerabah, patung
dan berbagai kerajinan lain.
Kerajinan merupakan proses pembuatan karya melalui keterampilan tangan,
baik secara langsung maupun dengan alat bantu teknologi yang masih terbilang
sederhana. Bahan alam yang digunakan untuk kerajinan juga tersedia secara
umum dipasaran sehingga kita tinggal merangkai untuk menjadikan suatu
produk kerajinan. Contoh produk kerajinan yang dapat ditemukan di
lingkungan sekitar diantaranya:

Gambar 3 Kerajinan Gerabah
Sumber: https://citraalam.id/kerajinan-gerabah-dan-daerah-penghasil-gerabah-di-indonesia/
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Gambar 4 Gantungan Kunci
Sumber: https://www.blibli.com/jual/gantungan-kunci-dari-kayu?

Gambar 5 Kantong Hp
Sumber: https://hidupsimpel.com/kerajinan-dari-kain-flanel/
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas pada unit tentang karya kerajinan dari bahan alam ini, diawali
dengan proses pemahaman tentang berbagai bahan alam untuk kerajinan
serta penguasan keterampilan yang dilakukan melalui proses mencontoh
dari karya yang ada. Dari bahan limbah atau sampah yang ada dilingkungan
sekitar, sebenarnya dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi barang yang
berguna. Salah satunya adalah karya kerajinan. Apa saja bahan yang ada di
sekitar lingkungan? Bagaimana kita dapat memanfaatkannya? Apa yang bisa
dibuat? Bagaimana cara membuatnya?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktifitas di bawah ini.

Aktivitas 1
1. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang
2. Peserta didik secara berkelompok mengamati benda-benda yang ada di
lingkungan sekolah baik didalam dan di luar kelas atau di lingkungan
rumah, berupa bahan-bahan alam, benda kerajinan dari bahan alam.
3. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan di dalam kelompok, hal-hal yang
telah diamati yaitu:
a. Apa saja bahan alam yang ada di sekitar sekolah atau rumah ?
b. Apa saja karya kerajinan dari bahan alam ?
c. Apa manfaat karya kerajinan dari bahan alam ?
d. Apa bahan yang digunakan untuk pembuatan produk kerajinan
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e. Bagaimana teknik pembuatan karya kerajinan ?
4. Identifikasilah benda yang sudah diamati, dan catatlah pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3 Identifikasi benda hasil pengamatan

Teknik
No.

Nama
Kerajinan

Karya Manfaat
kerajinan

karya Bahan yang pembuatan
digunakan

karya
kerajinan

Aktivitas 2
Pada pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
Tabel 4 Model Pembelajaran Discovery Learning

Tahap
Pembelajar Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
an
Stimulation 1. Peserta didik dibentuk dalam beberapa
(Pemberian
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5
Rangsangan)
orang
2. Peserta didik secara berkelompok diminta
mengamati gambar/video atau contoh karya
kerajinan dari bahan alam yang disiapkan
oleh guru, misalnya video dari:
Sumber:
https://www.youtube.com/results?search_query=cara+pem
buatan+temapt+pensil+dari+bahan+alam
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Alokasi
Waktu
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Gambar 6 Tempat pensil

Sumber: https://www.penuliscilik.com/cara-membuat-tempatpensil/

Gambar 7 Gelas bambu

Sumber: https://www.rumahmesin.com/cara-membuatkerajinan-dari-bambu/

Gambar 8 Kerajinan gerabah

Sumber: http://milasmansa12.blogspot.com/2017/10/v-
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behaviorurldefaultvmlo.html

Gambar 9 Anyaman kertas

Sumber: https://i2.wp.com/santrigaul.net/wpcontent/uploads/2015/12/wadah-dari-koran-bekaswww.bintang.com-a.jpg?resize=799%2C443

Gambar 10 Wadah

Sumber: https://3.bp.blogspot.com/pMEOOuwZcLU/VTu5LkLLDeI/AAAAAAAAA8g/HF4vF3zQn0s/s
640/kotak%2Bpensil%2Bdari%2Bstik%2Bes%2Bkrim.jpg
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Gambar 11 Alat untuk membuat kerajinan

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-2pvneqQltI/VTBZcLgBYfI/AAAAAAAAANw/KBYvJ1Zia8w/s1600/IM
G_20150414_111645.jpg

3. Peserta didik menyimak tayangan atau
mengamati gambar karya kerajinan dari
bahan alam, fungsi, bahan serta teknik
pembuatannya. Guru dapat memberikan
contoh karya kerajinan dari bahan alam.
4. Peserta didik diminta berdiskusi tentang
gambar/tayangan dari guru
5. Pesera didik diminta mencatat pada Lembar
Kerja Peserta Didik 1, tentang jenis karya
kerajinan, bahan, alat, fungsi karya serta
teknik pembuatan karya kerajinan.
6. Peserta didik diminta menjelaskan isi gambar
yang telah diamati
Problem
7. Peserta didik dibimbing guru untuk
Statement
mengidentifikasikan jenis karya kerajinan,
(Identifikasi
fungsi, bahan dan alat, dan langkah
masalah)
pembuatannya.
8. Peserta didik dibimbing guru menemukan
permasalahan
9. Permasalahan
dirumuskan
dalam
pertanyaan, misalnya:
(1) Mengapa bahan yang ada dilingkungan
sekitar dapat digunakan sebagai bahan
dasar pembuatan kerajinan?
(2) Bagaimana cara pembuatan karya
kerajinan dari bahan alam?
Data
10. Peserta didik mengumpulkan gambar atau
Collection
dapat juga contoh produk karya kerajinan
(Pengumpul
yang berbeda dari bahan, alat, teknik
an data)
pembuatan.
11. Peserta didik dengan dibimbing guru,
mencari informasi untuk menyakinkan
dugaannya. Guru dapat memancing siswa
dengan
pertanyaan-pertanyaan
yang
jawabannya dapat mengantarkan peserta
didik untuk meyakinkan jawabannya.
12. Peserta didik dapat juga mencari informasi
dengan cara membaca berbagai buku sumber.
13. Peserta didik mencatat informasi yang
diperolehnya
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Data
14. Peserta didik membuat dugaan jawaban atas
Processing
pertanyaannya tersebut berdasarkan hasil
(Pengolahan
praktik pembuatan karya kerjinan berupa
data)
tempat pensil.
15. Peserta
didik
mendiskusikan
hasil
temuannya
dalam
kelompok
dengan
kelompok lain.
16. Setiap kelompok mengisi lembar kerja
peserta didik 2, berdasarkan hasil
praktiknya
Verification 17. Setiap kelompok diminta mempresentasikan
(Pembuktian)
hasil diskusi dan praktik pembuatan karya,
secara lisan, dan dibacakan di depan
kelompok teman-teman satu kelas.
18. Kelompok yang lain menyimak, memberikan
tanggapan dan masukan terhadap hasil
kelompok yang berbeda.
19. Setiap kelompok memperbaiki hasil diskusi
berdasarkan masukan dari kelompok lain
Generalizati 20. Peserta didik bersama dengan guru
on
menyimpulkan
dugaannya
berdasarkan
(Kesimpulan)
praktik yang dilakukan
21. Guru menegaskan hasil temuan pesera didik
mengenai
proses
pembuatan
produk
kerajinan dari bahan alam, misalnya dengan
cara membuat kesimpulan bersama yang
dituliskan di papan tulis.

Pengayaan :
1. Kumpulkan jenis bahan alam keras dan bahan alam lunak yang ada di
lingkungan sekitar.
2. Cobalah untuk memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan
menjadi bermacam macam karya kerajinan yang bermanfaat.
3. Praktikkan pengembangan pembuatan karya kerajinan dari bahan
alam yang ada di lingkungan sekitarmu, manfaatkan bahan yang
mudah ditemukan dengan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan
kreasi masing-masing
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4. Tuliskan pada tabel dibawah ini, proses pembuatan pengembangan
karya kerajinan dari bahan alam

Tabel 5 Pengembangan Karya Kerajinan

No.

Nama karya
kerajinan

Bahan yang
digunakan

Alat yang
digunakan

Manfaat
karya
kerajinan

Tahapan
pembuaatan

1.
2.
3.
4.
5.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tabel 6 Lembar Kerja Peserta Didik 1

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

No.

Nama
Karya
kerajinan

1
2
3
4
5
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: Menganalisis gambar/tayangan karya
kerajinan dari bahan alam
: Peserta dapat mengidentifikasi karya
kerajinan dari bahan alam sesuai prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik mengamati karya kerajinan
Peserta didik berdiskusi
Tuliskan hasil pengamatan pada Lembar
Kerja Peserta Didik 1
Peserta
didik
menjelaskan
hasil
pengamatan
Kerjakan sesuai dengan prosedur

Bahan
yang Alat yang Fungsi
digunakan
digunakan karya

Teknik
Pembuatan
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tabel 7 Lembar Kerja Peserta Didik 2

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

: Pembuatan Tempat Pensil
: Peserta dapat membuat karya kerajinan
berupa sebuah tempat pensil dari bahan
alam sesuai prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik membuat tempat pensil dari
bahan alam
Peserta didik mendiskusikan hasil karya
tempat pensil
Peserta didik menuliskan hasil karya
tempat pensil pada Lembar Kerja Peserta
Didik 2
Peserta didik menjelaskan hasil karya
tempat pensil
Kerjakan sesuai dengan prosedur

No.

Aspek Perencanaan

1.

Nama karya kerajinan

2.

Alat dan bahan yang digunakan

Proses Kerja

Alat:

Bahan:
3.

Teknik yang digunakan

4.

Langkah kerja

1.
2.
3.
4.
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No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja
5.
Dst.

Rubrik penilaian membuat karya kerajinan dari bahan alam berupa tempat
pensil
Tabel 8 Rubrik Penilaian Tempat Pensil

No.

Kriteria

1.

Bahan terdiri dari: kotak
kardus, kertas lembaran,
lem kertas

2.

Alat terdiri dari: gunting,
penggaris,
spidol/pensil
warna

3.

Proses pembuatan:
memotong kardus,
mengukur kertas
pembungkus, membungkus
kardus, merapikan dan
merekatkan bagian bawah
kardus, memotong kertas
pembungkus bagian atas,
merekatkan kertas
pembungkus ke bagian
dalam kotak kardus,
merapikan

4.

Kerapihan
Skor maksimum

Bahan:
3. Jika tersedia 3 bahan
2. Jika tersedia 2 bahan
1. Jika tersedia 1 bahan
0. Jika tidak tersedia bahan
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3

2

1

16
Alat:
3. Jika tersedia 3 alat
2. Jika tersedia 2 alat
1. Jika tersedia 1 alat
0. Jika tidak tersedia alat

0

Unit Pembelajaran
Karya Kerajinan dari Bahan Alam

Tahapan pembuatan:
3. Jika terlaksana seluruh tahapan
2. Jika terlaksana sebagian tahapan
1. Jika terlaksana satu tahapan
0. Jika tidak terlaksana
seluruh
tahapan

Kerapihan:
3. Jika sangat rapi
2. Jika rapi
1. Jika kurang rapi
0. Jika tidak rapi

Cara menghitung nilai produk:
Nilai =

Skor perolehan
Skor maksimum

X

100

Misal: skor perolehan 12 maka nilai produk
12
16

X

100

=

75
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C. Bahan Bacaan
1. Lingkunganku
Tempat tinggal di sekitar lingkungan saya banyak ditumbuhi pohon-pohon
yang rindang sehingga membuat udara dilingkungan saya masih terasa
bersih. Tempat tinggal saya sangatlah strategis karena dekat dengan pasar
tradisional, pasar modern dan tempat hiburan masyarakat lainnya.

Di

kejauhan terlihat sawah-sawah milik para petani yang ditanami padi yang
masih berwarna hijau terlihat sangat sejuk, indah dan damai. Dari kejauhan
pula terlihat seorang petani yang sedang membajak sawahnya yang belum
ditanami tumbuhan, dan ada juga petani yang sedang mencari rumput untuk
makanan binatang peliharaannya seperti kambing, sapi, dan kerbau. Di
halaman rumah ku yang menghadap ke arah timur terdapat pohon-pohon
yang rindang, ada pohon jambu

yang sedang berbuah sangat lebat, di

samping kiri pohon jambu terdapat pula pohon alpokat. Di sebelah kanan
rumah ada pohon bambu cendani, batangnya kecil-kecil biasa digunakan
untuk bahan kerajinan. Di desa tempat tinggal saya, juga ada beberapa
pengrajin yang membuat produk kerajinan dari berbagai bahan alam dan
bahan sintetis. Produk kerajinan yang dihasilkan diantaranya bunga kering,
aneka benda gerabah, hiasan dinding, bros, kalung, topi, tempat buah, tempat
pensil dan masih banyak produk-produk yang lain. Sungguh pemandangan
yang sangat indah di lingkungan desa yang sangat aman dan damai ini.
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2. Benda Di Lingkungan Sekitar
Yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang berada di alam dan
mempunyai wujud.

Benda merupakan makhluk tak hidup. Coba kamu

perhatikan pena, sebotol minyak goreng, dan sebuah balon berisi udara.
Pena, minyak goreng dalam botol, dan udara dalam balon adalah contoh
benda yang berbeda sifat. Pena merupakan benda padat, minyak goreng
merupakan benda cair, dan udara dalam balon merupakan benda gas.
Benda yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah benda yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk pembuatan produk kerajinan berupa tempat
pensil. Bentuk tempat pensil yang akan dibuat adalah tempat pensil yang
dapat diletekkan di atas meja atau di atas tempat-tempat yang datar.
Benda atau barang yang ada dilingkungan yang dapat diergunakan sebagai
bahan untuk pembuatan produk kerajinan berupa tempat pensil seperti:
ranting kayu yang sudah kering, kertas, pelepah pisang yang kering, agel atau
tali dari serat daun gebang, kulit jagung dan masih banyak benda yang dapat
ditemukan di sekitar lingkungan
3. Bahan Alam
Bahan alam atau bahan alami adalah bahan yg diperoleh dari alam sekitar
baik yg memiliki karakteristik keras maupun lunak, yg kemudian dapat
diolah untuk menjadi berbagai produk kerajinan. Bahan alami terdiri dari
bahan keras alami dan bahan lunak alami.

Bahan Lunak alam
Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan
cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi
dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami yang kita kenal adalah
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tanah liat, serat alam, kulit jagung, daun, pelepah pisang dan masih banyak
lagi yang dapat ditemukan. Bahan lunak yang dapat ditemukan di lingkungan
sekitar antara lain:
Tanah Liat
Tanah liat atau orang menyebutnya tanah lempung. Tanah liat akan dapat
kita temukan dengan warna yang berbeda dari satu daerah dengan daerah
yang lain. Ada yang berwarna abu-abu, coklat, kemerahan dan kehitamhitaman. Dinamakan tanah liat mungkin dilihat dari teksturnya yang liat,
sehingga mudah sekali dibentuk- bentuk untuk dijadikan bahan kerajinan
gerabah. Pada zaman dahulu, tanah liat ini seringkali dijadikan sebagai
mainan anak- anak di pedesaan karena memiliki tekstur yang mudah sekali
dibentuk. Sehingga anak- anak senang bermain dengan menggunakan tanah
liat ini.

Gambar 12 Tanah Liat kering

Sumber: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/jenis-jenis-tanah
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Kain Perca
Yang dimaksud dengan kain perca adalah kain sisa guntingan yang berasal
dari pembuatan pakaian, kerajinan atau produk tekstil lainnya.
Kain Perca adalah salah satu bahan yang bisa di pakai untuk membuat aneka
kerajinan yang bisa di dapat dengan mudah. Kain Perca merupakan sisa-sisa
potongan kain yang tidak terpakai lagi. Kain perca mudah di temukan di
tukang jahit dan rumah-rumah produksi konveksi. Kain perca yang termasuk
dalam bahan alam adalah kain perca yang berasal dari bahan dasar kapas,
sutera, serat nanas dan bahan yang lain.
Dan ternyata kain perca itu masih bisa dimanfaatkan untuk dibuat bermacam
benda kerajinan. Membuat kerajinan kain perca, ternyata tidak serumit yang
kita bayangkan, cukup sedikit ketelitian dan kreatifitas kita saja

Gambar 13 Sisa potongan kain/Perca
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Kulit Jagung
Kulit jagung atau kelobot merupakan bagian tanaman yang melindungi biji
jagung, berwarna hijau muda saat masih muda dan mengering pada
pohonnya saat sudah tua. Tongkol jagung merupakan bagian tanaman tempat
melekatnya biji jagung. Limbah kulit dan tongkol jagung sudah digunakan
sebagai pakan ternak oleh masyarakat, akan tetapi pemanfaatannya belum
maksimal.
Kelobot atau kulit jagung sangat mudah ditemukan di sekitar lingkungan
tempat tinggal. Kulit jagung atau kelobot yang dikeringkan dapat digunakan
sebagai bahan baku kerajinan tangan.
Bahan keras alam
Bahan keras alami adalah bahan keras alam yang diperoleh dari alam sekitar.
Contoh bahan keras alami seperti bambu, rotan, kayu, batu, biji-bijian dan
masih banyak lagi yang dapat ditemukan.
Bambu
Bambu

termasuk suku rumput-rumputan atau graminse yang tumbuh

berumpun-rumpun. Banyak terdapat di dataran rendah hingga pegunungan
yang tingginya lebih dari 1.500 meter dari permukaan laut. Batang bambu
terdiri dari serat-serat lurus memanjang yang membentuk batang dan ruasruas serta berlubang-lubang pada bagian tengahnya. Bambu pada waktu
masih muda, batangnya terbungkus oleh pembungkus luar yang menempel
disebut celumpring. Bambu memiliki berbagai jenis, antara lain: bambu
apus, bambu petung, bambu wulung, bambu duri, bambu tutul, dan bambu
cendani. Ditinjau dari kegunaannya bambu dapat digunakan sebagai
keperluan bangunan, industri-industri dan sebagai bahan pokok kerajinan.
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Gambar 14 Bambu apus

Sumber: http://fandiadhitya.web.ugm.ac.id/joran-pancing-dari-bambu-cendani-dan-obat-dari-bambutali/

Rotan
Rotan adalah sejenis palem. Rotan banyak tumbuh di daerah Kalimantan dan
Sumatera. Rotan di Indonesia banyak digunakan oleh industri mebel untuk
membuat meja, kursi, ayunan, dan sebagainya.

Gambar 15 Rotan

Sumber: https://www.antiserangga.com/cara-pengawetan-rotan-1234.html
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Limbah kayu
Limbah potongan kayu adalah sisa-sisa potongan kayu, seperti sisa potongan
kayu furniture yang sudah tidak terpakai lagi dan memiliki ukuran serta
bentuk yang bervariasi.
Limbah potongan kayu ini dapat ditemukan di pabrik-pabrik pembuatan
furniture. Biasanya limbah kayu ini berupa potongan dan serpihan. Limbah
potongan ini berupa papan-papan atau potongan-potongan kecil yang masih
dapat dilihat bentuknya. Sementara itu serpihan kayu merupakan sisa-sisa
proses pengolahan kayu, baik pemotongan maupun penghalusan yang
menghasilkan bubuk-bubuk kayu. Saat ini, bubuk kayu telah banyak
dimanfaatkan menjadi kayu olahan, seperti multipleks, blackboard, dan
sebagainya, sedangkan potongan kayu masih belum banyak dimanfaatkan.
Berdasarkan asalnya limbah kayu dapat digolongkan sebagai berikut.
Limbah kayu yang berasal dari daerah pembukaan lahan untuk pertanian
dan perkebunan, antara lain berupa kayu yang tidak terbakar, akar, tunggak,
dahan, dan ranting.
Limbah kayu yang berasal dari daerah penebangan pada areal HPH (hak
Pengusahaan Hutan) dan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)antara lain potongan
kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran, tunggak, kulit, ranting pohon yang
berdiameter kecil dan tajuk dari pohon yang ditebang.
Limbah hasil dari proses industri kayu lapis dan penggergajian berupa
serbuk kayu, potongan pinggir, serbuk pengamplasan, log end (hati kayu)
dan veneer (lembaran triplek).

38

Unit Pembelajaran
Karya Kerajinan dari Bahan Alam

Gambar 16 Ranting kayu

Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

Biji-bijian
Pengertian Biji-bijian adalah seluruh biji dari sebuah tanaman. Biji-bijian
setelah kering menjadi keras. Bijian yang keras ini yang digunakan sebagi
bahan dasar pembuatan karya kerajinan.

Gambar 17 Biji-Bijian

Sumber: http://linikini.id/health/3984/biji-bijian-bermanfaat

4. Pembuatan Tempat Pensil
Tempat pensil adalah tempat untuk menyimpan pensil. Sebuah tempat pensil
juga dapat diisi alat tulis lain seperti penghapus, pena, tip‐x, pensil warna,
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dan kalkulator. Kotak pensil dapat dibuat dari berbagi jenis bahan misalnya
kayu, plastik, anyaman bambu, anyaman rotan, kain, kertas dan masih bayak
lagi bahan yang dapat digunakan untuk membuat tempat pensil. Pada modul
ini akan disajikan cara pembuatan kotak pensil yang dapat diletakkan di atas
meja dengan menggunakan bahan limbah kotak kertas dan lembaran kertas.
Cara pembuatan tempat pensil pada sub unit ini sebagai berikut:
a.

Kotak kardus limbah

b.

Kertas lembaran (misalnya kertas baffalo berwarna)

c.

Lem kertas

Alat yang digunakan untuk pembuatan benda hias berupa kalung adalah :
a.

Gunting

b.

Penggaris

c.

Pensil

Tahapan pembuatan tempat pensil
Persiapan
Menyiapkan alat dan bahan
Proses pembuatan
Proses pembuatan tempat pensil dari bahan kertas ini, langkahnya sebagai
berikut:
Menyiapkan kotak kertas dan lembaran kertas
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Gambar 18 Kotak kertas

Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

Bukalah tutup kardus, kemudian potonglah bagian tutupnya agar lebih
rapi

Gambar 19 Kotak kertas yang sudah di potong
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Selanjutnya, ambil selembar kertas yang sudah disiapkan untuk
pembungkus kotak kardus, lingkarkan pada kotak kardus untuk
mengukur kebutuhan ukuran kertas pembungkus.

Gambar 20 Mengukur kebutuhan kertas pembungkus
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019
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Lanjutkan dengan membungkus kotak kardus, dengan cara oleskan lem
pada permukaan kotak kardus secara merata, kemudian tempelkan
kertas pembungkus pada kotak yang sudah diolesi lem, kemudian
lingkarkan kertas pembungkus mengikuti bentuk kardus dan rapikan

Gambar 21 Membungkus kotak kardus
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Langkah selanjutnya pada bagian bawah, lipatlah seperti gambar di
bawah ini

Gambar 22 Membungkus kotak kardus
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Kemudian olesi lem, rekatkan dan rapikan

Gambar 23 Merapikan bagian bawah
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

42

Unit Pembelajaran
Karya Kerajinan dari Bahan Alam

Pada bagian atas, guntinglah pada setiap sudutnya, sampai pada batas
kotak kardusnya

Gambar 24 Membungkus kotak kardus
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Kertas pembungkus yang sudah digunting kemudian dilipat kedalam
agar lebih rapi, bantulah dengan menggunakan lem kertas

Gambar 25 Merapikan bagian dalam
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Pada bagian dasar kotak, pada bagian dalam, tutuplah dengan potongan
kertas yang sewarna, kemudain rekatkan dengan lem

Gambar 26 Menempel pada bagian dasar yang dalam
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019
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Untuk memperindah kotak pensil, hiaslah dengan menambahkan gambar
sesuai dengan kreatiftas masing menggunakan spidol atau alat gambar
sejenisnya.

Gambar 27 Menghias kotak tem[a pensil
Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019

Hasil jadi tempat pensil dari bahan limbah kertas

Gambar 28 Tempat pensil

Sumber; foto koleksi Wiwik, 2019
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Mengembangkan Soal HOTS

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya dan Prakarya
: .............................
: ………………………
: ..............................

Tabel 9 Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional

NO

1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.1
Mengenal
bahan alam
dalam
berkarya

Bahan
alam

Materi

Indikator Soal

No

Bahan
lunak
alam

Disajikan
1
gambar
peserta didik
dapat
menguraikan
bahan
alam
sesuai
jenisnya
dengan tepat

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

3

Pilihan
Ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: I
Mata
: SBDP
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.1 Mengenal
bahan
alam
dalam berkarya
LINGKUP
MATERI

Kurikulum

: K13

Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama
: Wiwik P
Penyusun
Pengetahuan/ Aplikasi Penalaran
Pemahaman

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Perhatikan gambar berikut ini:

1

Bahan alam
(1)

(2)

(3)

(4)

MATERI
Bahan
alam

lunak

Dari gambar di atas manakah yang termasuk

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar peserta
didik
dapat
menguraikan
bahan
alam
sesuai jenisnya
dengan tepat
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bahan lunak alam:
Kunci
Jawaban
B

A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3 dan 4
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KESIMPULAN

Benda yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan seperti:
ranting dan limbah kayu, kertas, pelepah pisan , kulit jagung
Bahan alami terdiri dari bahan keras alami dan bahan lunak alami. Bahan
lunak alami adalah tanah liat, serat alam, kulit jagung, daun, pelepah pisang.
Bahan keras alami: bambu, kayu, rotan, biji-bijian
Tempat pensil adalah tempat untuk menyimpan pensil. Bahan pembuatan
menggunakan bahan lunak alam.
Proses pembuatan tempat pensil: memilih kotak kardus, memotong kardus,
menempelkan kertas pembungkus, merapikan, menghias bagian tempat
pensil
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UMPAN BALIK

Unit karya kerajinan dari bahan alam ini sebaiknya perlu dikembangkan oleh
guru, baik pengetahuan ataupun keterampilannya, agar pelaksanaan
pembelajaran lebih meningkat dan optimal. Materi yang dikembangkan
sebaiknya meyesuaiakan dengan budaya dan potensi sumber daya alam yang
ada di sekitar lingkungan dan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari.
Setelah proses pembelajaran selesai, apabila guru merasa kurang dalam
mempelajari dan menyampaikan

unit ini, untuk peningkatan kualitas

pembelajaran guru harus mencari referensi lain, memperbaiki dan
meningkatkan kompetensi pengetahauan dan keterampilan agar proses
pembelajaran ke depannya menjadi berkualitas.
Sebagai refleksi guru setelah melakukan proses pembelajaran dapat melihat
dirinya sendiri apa yang menjadi kekurangan program dan pelaksanaan
pembelajarannya, serta berusaha untuk meningkatkat baik pengetahuan,
keterampilan, metode pembelajaran bahkan model pembelajaran agar
pelaksanaan pembelajaran yang akan datang lebih baik.
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini akan membahas tentang pembuatan karya hiasan
dengan bahan alam dan buatan. Pada aktifitas pembelajaran peserta didik
dikenalkan dengan benda-benda serta bahan-bahan baik dari alam atau
buatan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan dasar pembuatan karya kerajinan. Proses belajar mengajar
menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Sehingga peserta didik dituntut untuk aktif selama mengikuti pembelajaran.
Model Pembelajaran yang diterapkan mengacu pada pembelajaran
berorietasi berpikir tingkat tinggi untuk mencapai keterampilan abad 21
pada muatan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas II. Unit ini
berisi bahan bacaan tentang bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar
serta cara pembuatan karya kerajinan berupa kalung dan bunga dengan
pemanfaatan bahan limbah yang ada di sekitar lingkungan. Tahapan proses
pembuatan kalung dan bunga diurakan secara jelas, yang dapat digunakan
guru sebagai referensi untuk pengayaan guru dalam proses pembelajaran
serta cara penilaian suatu produk karya kerajinan. Melalui unit

ini

diharapkan bisa memberikan rangsangan pada guru untuk lebih kreatif baik
dari segi strategi, media, penilaian yang berorientasi High Order Thingking
Skils (HOTS), serta berinovatif dalam berkarya kerajinan. Melalui unit ini,
guru harus selalu berkreasi dengan membuat karya-karya kerajinan yang
lain, sehingga selalu ada perkembangan dalam proses pembelajaran.
Penyusun
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas II:
Tabel 1 Kompetensi Dasar

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.4

Mengenal pengolahan bahan Mengenal
alam dan buatan dalam pengolahan
berkarya
bahan alam dan
buatan
dalam
berkarya

II

KD KETERAMPILAN
4.4

Membuat hiasan dari bahan Membuat hiasan
alam dan buatan
dari bahan alam
dan buatan

II

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
IPK Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi bahan dan
alat pengolahan bahan alam
3.4.2 Mengidentifikasi bahan dan
alat pengolahan bahan buatan

4.4.1 Mengumpulkan bahan dan
alat pengolahan bahan alam
4.4.2 Mengumpulkan bahan dan
alat
pengolahan
bahan
buatan
IPK Kunci

3.4.3 Mengenal pengolahan bahan
alam dalam berkarya
3.4.4 Mengenal pengolahan bahan

4.4.3 Mendemontrasikan
bahan
alam dalam berkarya
4.4.4 Mendemontrasikan
bahan

57

buatan dalam berkarya

buatan dalam berkarya
IPK Pengayaan

3.4.5 Mengemukakan pengolahan
bahan alam dan buatan
3.4.6 Menentukan jenis bahan alam
dan buatan dalam berkarya
3.4.7 Memilih jenis bahan alam dan
buatan dalam berkarya
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4.4.5 Melakukan
pengolahan
bahan alam dan buatan
4.4.6 Menerapkan jenis bahan
alam dan buatan dalam
berkarya
4.4.7 Mempraktikkan bahan alam
dan buatan dalam berkarya
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Sampah Rumah Tangga
Pengertian dari sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari
kegiatan dalam rumah tangga, sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam
jenis sampah. Jumlah nya pun tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat
konsumsi dari masing-masing rumah tangga tersebut. Dan semuanya
berkaitan dengan gaya ataupun pola hidup dari masing-masing keluarga.
Sampah rumah tangga tidak hanya berasal dari suatu keluarga, tetapi juga
bisa berasal dari kawasan industri, komersial, kawasan khusus, fasilitas
sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Berikut sampah menurut jenisnya
adalah: sampah basah, sampah kering, sampah lembut, sampah besar,
sampah organik, sampah anorganik, sampah beracun. Beberapa pihak
memanfaatkan sebagian jenis sampah ini sebagai peluang usaha kerajinan
tangan yang menjanjikan.
Jika melihat lingkungan sekitar, kita akan melihat betapa banyaknya jenis
sampah yang sangat potensi yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi
suatu karya kerajinan. Seperti telah diuraikan di unit sebelumnya tentang
bahan alam yang banyak jenisnya, pada unit ini akan mengembangkan bahan
alam dan juga bahan buatan yang ada di sekitar lingkungan untuk dijadikan
suatu produk kerajinan tangan yang cantik. Berbagai jenis bahan buatan
dapat ditemukan disekitar lingkungan, baik itu bahan keras, lunak ataupun
bahan limbah yang dapat dikembangkan.
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Gambar 1 Sampah/limbah kantong plastik

Sumber: https://anastasiabodypaintinghenna.wordpress.com/2013/10/20/cara-membuat-bantaldari-sampah-daur-ulang-plastik-bungkus-makanan/sampah-dicuci-

Gambar 2 Sampah/limbah botol plastik

Sumber: http://www.joglopos.id/sampah-plastik-ancam-kekayaan-pariwisata-indonesia/

Gambar 3 Sampah/limbah kaleng

Sumber: https://www.hidayatullah.com/kolom/hidup-sehatislami/read/2013/08/26/6046/makanan-sampah.html
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Gambar 4 Sampah/limbah botol kaca

Sumber: https://fjb.kaskus.co.id/product/5216db22ffca173d58000007/botol-kaca-bekas-sirupmarjan-dan-abc--orson/

B. Memanfaatkan Limbah Rumah Tangga dan Sekolah

Menjadi Barang Kerajinan
Selama manusia hidup, selama itu pula manusia berhubungan dengan
sampah. Sampah merupakan dampak dari kegiatan manusia, ketika
manusia butuh makan maka manusia akan menghasilkan sampah dari
kegiatan makan tersebut. Sebelum makan mungkin perlu mengupas
bungkus atau kulit makanan itu, atau menyisakan beberapa bagian dari
makanan kita. Ketika makan buah-buahan maka kulit, biji dan tangkai
dari buah tersebut menjadi sampah, ketika makan permen pun manusia
juga berhadapan dengan pembungkus permen yang menjadi sampah,
apalagi makanan yang harus melalui proses dimasak dan perlu tambahan
berbagai bumbu pastilah makin banyak sampah yang akan dihasilkan.
Begitu juga yang dihadapi oleh banyak sekolah , volume sampah yang
dihasilkan cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah
peserta didik.
Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan
tidak berharga, tetapi limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna
dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Dengan pengolahan
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sampah secara benar maka bisa menjadikan sampah ini menjadi benda
yang bernilai tinggi secara ekonomis, seni dan edukasi.

Gambar 5 Bunga plastik

Sumber: http://plastikpp153.blogspot.com/2018/11/assessment-ember-dari-plastik.html

Gambar 6 Pot bunga dari botol plastik

Sumber: http://www.tokomesin.com/inilah-cara-membuat-kerajinan-dari-botol-bekas-yang-bisadicoba.html

Gambar 7 Bunga dari kertas dan plastik

Sumber:https://www.kompasiana.com/icha_nors/5510fcbb813311aa39bc734c/memanfaatkanlirutase-limbah-rumah-tangga-dan-sekolah-menjadi-alat-permainan-edukatif
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Jika kita perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal, kita akan melihat
berbagai jenis bahan alam dan buatan atau bahan sintetis dari berbagai
bahan limbah yang berserakan. Bahan limbah keras seperti botol, kayu, dan
bahan limbah lunak seperti kulit jagung, kulit telur dan masih banyak lagi
yang dapat ditemkan. Dari bahan limbah yang ada dilingkungan sekitar,
sebenarnya dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi barang yang berguna.
Salah satunya adalah sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Apa saja
bahan

yang

ada

di

sekitar

lingkungan?

Bagaimana

kita

dapat

memanfaatkannya? Bagimana cara pengolahannya? Apa yang bisa dibuat?
Bagaimana cara membuatnya?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktifitas di bawah ini.
Aktivitas 1
1. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang
2. Peserta didik secara berkelompok mengamati benda-benda yang ada di
lingkungan sekolah baik didalam dan di luar kelas atau di lingkungan
rumah, berupa bahan-bahan alam dan bahan buatan, benda kerajinan dari
bahan alam dan dari bahan buatan, fungsi serta teknik pembuatannya.
3. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan di dalam kelompok, hal-hal yang
telah diamati yaitu:
a. Apa saja bahan alam dan bahan buatan yang ada di sekitar sekolah atau
rumah ?
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b. Bagaimana cara pengolahan bahan alam dan bahan buatan untuk
dijadikan bahan dasar pembuatan karya kerajinan?
c. Apa saja karya kerajinan yang dapat dibuat dari bahan alam dan dari
bahan buatan?
d. Apa fungsi karya kerajinan dari bahan alam dan dari bahan buatan?
4. Identifikasilah hal-hal yang sudah diamati, dan catatlah pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3 Identifikasi bahan alam, pengolahan, karya kerajinan dan fungsi

No.

Bahan alam yang
ada dilingkungan
sekitar

Cara pengolahan
bahan alam

Nama Karya
Kerajinan

Kegunaan
karya
kerajinan

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 4 Identifikasi bahan buatan, pengolahan, karya kerajinan dan fungsi

Bahan buatan
yang ada
dilingkungan
sekitar

No.
1.
2.
3.
4.
5.
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Cara
pengolahan
bahan alam

Nama Karya
Kerajinan

Kegunaan
karya
kerajinan
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Aktivitas 2
Pada pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
Tabel 5 Model Pembelajaran Discovery Learning

Tahap
Pembelajar Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
an
Stimulation 1. Peserta didik dibentuk dalam beberapa
(Pemberian
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5
Rangsangan)
orang
2. Peserta didik secara berkelompok diminta
mengamati gambar/video bahan alam dan
bahan buatan serta cara pengolahannya
untuk dijadikan bahan dasar pembuatan
karya kerajinan.

Alokasi
Waktu

Gambar 8 Pengolahan pelepah pisang

Sumber:https://chemichemo.wordpress.com/2012/07/03/kerta
s-dari-batang-pohon-pisang-metode-emil-heuser-2/

Gambar 9 Pengolahan limbah plastik

Sumber:https://lifestyle.kompas.com/read/2017/09/05/14022
8120/botol-plastik-bekas-bisa-jadi-produk-fashion
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3. Peserta didik menyimak tayangan atau
mengamati gambar bahan alam dan bahan
buatan serta cara pengolahannya untuk
dijadikan bahan dasar karya kerajinan.
4. Peserta didik diminta berdiskusi tentang
gambar/tayangan dari guru
5. Pesera didik diminta mencatat pada lembar
kerja peserta didik 1, tentang nama bahan
alam, bahan buatan serta cara pengolahan
bahan alam dan bahan buatan untuk
dijadikan bahan dasar kerajinan.
6. Peserta didik secara berkelompok diminta
mengamati gambar/video atau contoh karya
kerajinan dari bahan alam sebagai benda hias
yang disiapkan oleh guru, misalnya video
dari:
Sumber:https://www.bing.com/videos/search?q=gambar+b
unga+plastik+dari+limbah&&view=detail&mid=F1D298C57
0655A77EEE3F1D298C570655A77EEE3&&FORM=VRDGAR
Sumber:https://www.bing.com/videos/search?q=gambar+b
unga+plastik+dari+limbah&&view=detail&mid=3F9E2F49B
94E1FD669053F9E2F49B94E1FD66905&&FORM=VRDGAR

Gambar 10 Kalung dari kertas

Sumber:https://satujam.com/wpcontent/uploads/2015/10/kalung.jpg
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Gambar 11 Hiasan dinding

Sumber: https://www.tokopedia.com/xtajug/lukisan-abstrakhiasan-dinding-siluet-motif-kayu-007

Gambar 12 Hiasan ikan

Sumber: http://1.bp.blogspot.com/P1kyuyeBfvs/TZXPsf3eHRI/AAAAAAAAACc/DLXOXT79JBk/s16
00/DSC00596.jpg

Gambar 13 Bunga dari spon

Sumber:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&i
d=9199E57BECF7D74EEEA0A698E215DC0DCDF6E669&thid=O
IP.crHD8C_eoNB7JEO1XDlyPwHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2
Fi.ytimg.com%2Fvi%2FUY8HpqPxzLw%2Fmaxresdefault.jpg&ex
ph=1920&expw=2560&q=gambar+bunga+plastik+dari+limbah&
selectedindex=58&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6
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Gambar 14 Hiasan dari sabun padat

Sumber: https://i1.wp.com/www.watchme88.com/wpcontent/uploads/2017/09/kerajinan-dari-bahan-lunak-sabunukir.jpg

Gambar 15 Hiasan dari botol
Sumber:https://jayanto.files.wordpress.com/2009/07/s2010006.jpg

7. Peserta didik menyimak tayangan atau
mengamati gambar karya kerajinan dari
bahan alam dan bahan buatan, fungsi, bahan
serta teknik pembuatannya. Guru dapat
memberikan contoh karya kerajinan dari
bahan alam dan bahan buatan.
8. Peserta didik diminta berdiskusi tentang
gambar/tayangan dari guru
9. Pesera didik diminta mencatat pada format di
bawah ini, tentang jenis karya kerajinan,
bahan, fungsi karya serta teknik pembuatan
karya kerajinan.
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No

Bahan
dasar
pemb
uatan
karya

Nam
a
karya
keraji
nan

Fungsi
karya
kerajina
n

Cara
pembuatan
karya
kerajinan

1
2
3

10. Peserta didik diminta menjelaskan isi gambar
yang telah diamati
Problem
11. Peserta didik dibimbing guru untuk
Statement
mengidentifikasikan jenis karya kerajinan,
(Identifikasi
fungsi, bahan dan alat, dan langkah
masalah)
pembuatannya.
12. Peserta didik dibimbing guru menemukan
permasalahan
13. Permasalahan
dirumuskan
dalam
pertanyaan, misalnya:
(1) Mengapa bahan yang ada dilingkungan
sekitar dapat digunakan sebagai bahan
dasar pembuatan kerajinan berupa benda
hias?
(2) Bagaimana cara pembuatan karya
kerajinan berupa benda hias dari bahan
alam?
(3) Bagaimana cara pembuatan karya
kerajinan berupa benda hias dari bahan
buatan?
Data
14. Peserta didik mengumpulkan gambar atau
Collection
dapat juga contoh produk karya kerajinan
(Pengumpul
yang berbeda dari contohnya, baik itu dari
an data)
bahan, alat, teknik pembuatan.
15. Peserta didik dengan dibimbing guru,
mencari informasi untuk menyakinkan
dugaannya. Guru dapat memancing peserta
didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang
jawabannya dapat mengantarkan peserta
didik untuk meyakinkan jawabannya.
16. Peserta didik dapat juga mencari informasi
dengan cara membaca berbagai buku sumber.
17. Peserta didik mencatat informasi yang
diperolehnya
Data
18. Peserta didik membuat dugaan jawaban atas
Processing
pertanyaannya tersebut berdasarkan hasil
(Pengolahan
praktik pembuatan karya kerajinan berupa
data)
benda hias dari bahan alam dan dari bahan
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buatan.
19. Peserta
didik
mendiskusikan
hasil
temuannya
dalam
kelompok
dengan
kelompok lain.
20. Setiap kelompok mengisi lembar kerja
peserta didik 2, berdasarkan hasil
praktiknya
Verification 21. Setiap kelompok diminta mempresentasikan
(Pembuktian)
hasil diskusi dan praktik pembuatan karya,
secara lisan, dan dibacakan di depan
kelompok teman-teman satu kelas.
22. Kelompok yang lain menyimak, memberikan
tanggapan dan masukan terhadap hasil
kelompok yang berbeda.
23. Setiap kelompok memperbaiki hasil diskusi
berdasarkan masukan dari kelompok lain
Generalizati 24. Peserta didik bersama dengan guru
on
menyimpulkan
dugaannya
berdasarkan
(Kesimpulan)
praktik yang dilakukan
25. Guru menegaskan hasil temuan pesera didik
mengenai
proses
pembuatan
produk
kerajinan dari bahan alam dan bahan buatan,
misalnya dengan cara membuat kesimpulan
bersama yang dituliskan di papan tulis.

Pengayaan :
1. Kumpulkan jenis bahan alam keras, bahan alam lunak, bahan buatan
keras, bahan buatan lunak yang berasal dari limbah rumahan yang
ada di lingkungan sekitar atau bahan-bahan yang di dapatkan dari
toko.
2. Cobalah mengolah dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar
lingkungan menjadi bermacam macam karya kerajinan berupa benda
hias dari bahan alam dan dari bahan buatan.
3. Praktikkan pengembangan pembuatan karya kerajinan dari bahan
alam dan bahaan buatan yang ada di lingkungan sekitarmu,
manfaatkan bahan yang mudah ditemukan dengan teknik yang
berbeda-beda sesuai dengan kreasi masing-masing
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4. Tuliskan pada tabel dibawah ini, proses pembuatan pengembangan
karya kerajinan dari bahan alam dan bahan buatan
Tabel 6 Pengembangan Karya Kerajinan

No.

Nama karya
kerajinan

Bahan yang
digunakan

Alat yang
digunakan

Fungsi
karya
kerajinan

Tahapan
pembuaatan

1
2
3
4
5
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tabel 7 Lembar Kerja Peserta Didik 1

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

No.

: Proses pengolahan bahan alam dan bahan
buatan
: Peserta dapat melakukan pengolahan
bahan alam dan bahan buatan sesuai
prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik mengamati bahan, alat dan
pengolahan bahan alam dan buatan
Peserta didik berdiskusi
Peserta
didik
menuliskan
hasil
pengamatan pada Lembar Kerja Peserta
Didik 1
Peserta
didik
menjelaskan
hasil
pengamatan
Kerjakan sesuai dengan prosedur

Alat
yang
Nama Bahan digunakan
Proses
yang di olah untuk
pengolahan
pengolahan

1.
2.
3.
4.
5.
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Produk
kerajinan yang
dihasilkan
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tabel 8 Lember Kerja Peserta Didik 2.1

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

: Pembuatan benda hias berupa kalung dari
bahan alam
: Peserta dapat membuat benda hias berupa
kalung dari bahan alam sesuai prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik membuat benda hias berupa
kalung dari bahan alam
Peserta didik mendiskusikan hasil karya
kalung
Peserta didik menuliskan hasil karya
kalung pada Lembar Kerja Peserta Didik 2
Peserta didik menjelaskan hasil karya
kalung
Kerjakan sesuai dengan prosedur

No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja

1.

Alat dan bahan yang digunakan

Alat:

Bahan:

Teknik:

2.

Langkah

kerja

pembuatan 1.

benda hias berupa kalung
2.
3.
4.
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No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja
5.
Dst.

Contoh Rubrik penilaian pembuatan benda hias berupa kalung dari bahan
alam
Tabel 9 Rubrik Penilaian Kalung

No.

Kriteria

1.

Bahan terdiri dari: kertas
limbah (misal dari
kalender), lem kertas,
benang jahit jin bahan katun
atu senar elastik

2.

Alat terdiri dari: gunting,
penggaris, jarum jahit/jarum
kristik, lidi

3.

Proses pembuatan:
memotong kertas,
membentuk manik-manik,
merangkai manik-manik
membentuk kalung,
menyatukan kedua ujung
rangkaian, menutup dengan
tali mati

4.

Kerapihan
Skor maksimum
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Bahan:
3. Jika tersedia 3 bahan
2. Jika tersedia 2 bahan
1. Jika tersedia 1 bahan
0. Jika tidak tersedia bahan

Alat:
3. Jika tersedia 3 alat
2. Jika tersedia 2 alat
1. Jika tersedia 1 alat
0. Jika tidak tersedia alat

Tahapan pembuatan:
3. Jika terlaksana semua tahapan
2. Jika terlaksana sebagian tahapan
1. Jika terlaksana satu tahapan
0. Jika tidak terlaksana tahapan

Kerapihan:
3. Jika sangat rapi
2. Jika rapi
1. Jika kurang rapi
0. Jika tidak rapi

Cara menghitung nilai produk:
Nilai =

Skor perolehan
Skor maksimum

X

100

Misal: skor perolehan 12 maka nilai produk
13
16

X

100

=

81.25 dibulatkan 81
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Tabel 10 Lembar Kerja Peserta Didik 2.2

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

: Pembuatan benda hias berupa bunga dari
bahan buatan
: Peserta dapat membuat benda hias berupa
bunga dari bahan buatan sesuai prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik membuat bunga dari bahan
buatan
Peserta didik mendiskusikan hasil karya
bunga
Peserta didik menuliskan hasil karya bung
pada Lembar Kerja Peserta Didik 2
Peserta didik menjelaskan hasil karya
bunga
Kerjakan sesuai dengan prosedur

No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja

1.

Alat dan bahan yang digunakan

Alat:

Bahan:

Teknik:

2.

Langkah

kerja

pembuatan 1.

benda hias berupa kalung
2.
3.
4.
5.
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No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja
Dst.

Contoh Rubrik penilaian pembuatan benda hias berupa bunga dari bahan
buatan
Tabel 11 Rubrik Penilaian Bunga Dari Bahan Buatan

No.

Kriteria

5.

Bahan terdiri dari: plastik
kresek limbah, benang jahit,
lidi, selotip

6.

Alat terdiri dari: gunting,
penggaris, cutter

7.

Proses pembuatan:
memotong kantong kresek
limbah, melipat potongan
plastik kresek jadi bentuk
bunga dan daun, memasang
pada lidi, membalut tangkai
sambil memasang daun,
merapikan

8.

Kerapihan
Skor maksimum

Bahan:
3. Jika tersedia semua bahan
2. Jika tersedia sebagian bahan
1. Jika tersedia satu bahan
0. Jika tidak tersedia bahan
Tahapan pembuatan:
3. Jika terlaksana semua tahapan
2. Jika terlaksana sebagian tahapan

3

2

1

0

16
Alat:
3. Jika tersedia 3 alat
2. Jika tersedia 2 alat
1. Jika tersedia 1 alat
0. Jika tidak tersedia alat
Kerapihan:
3. Jika sangat rapi
2. Jika rapi
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1.
0.

Jika terlaksana satu tahapan
1. Jika kurang rapi
Jika tidak terlaksana
semua 0. Jika tidak rapi
tahapan

Cara menghitung nilai produk:
Nilai =

Skor perolehan
Skor maksimum

X

100

Misal: skor perolehan 11 maka nilai produk
11

X

16
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100

=

68.75 dibulatkan 69
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C. Bahan Bacaan
1. Identifikasi Bahan dan Alat Pengolahan Bahan Alam
Pada proses pembuatan karya kerajinan tidak terlepas dari bahan yang akan
digunakan. Berbagai bahan alam yang akan digunakan perlu dilakukan
proses pengolahan bahan terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan alam
sangat mudah akan tetapi tergantung dari jenisnya. Ada bahan alam keras,
ada bahan alam lunak dan ada juga bahan alam yang berasal dari limbah.
Bahan yang digunakan untuk proses pengolahan bahan alam diantaranya: air
dan pewarna. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengolahan bahan alam
diantaranya:

panci,

satu

set

kompor,

kain

lap,

seterika,

alat

pemotong/gunting/pisau/gergaji, palu, saringan tepung.
2. Identifikasi Bahan dan Alat Pengolahan Bahan Sintetis
Seperti juga bahan alam, bahan sintetis juga ada jenisnya. Ada bahan sintetis
keras dan lunak. Bahan sintetis keras dan lunak dapat dibeli di toko-toko
yang menyediakan berbagai jenis bahan yang siap untuk digunakan untuk
pembuatan karya kerajinan. Akan tetapi ada juga bahan sintetis keras dan
bahan sintetis lunak yang berasal dari limbah. Bahan yang dari limbah inilah
yang perlu pengolahan, sebelum bahan digunakan. Bahan dan alat yang
digunakan untuk proses pengolahan bahan sintetis dari limbah tidaklah
berbeda jauh dengan pengolahan bahan alam. Bahan yang digunakan untuk
mengolah bahan limbah sintetis seperti: air dan sabun cuci. Sedangkan alat
yang digunakan untuk mengolah bahan limbah sintetis seperti: ember/bak
pencuci, kain lap, alat pemotong/gunting/cutter/gergaji dan tempat
penjemuran.
3. Jenis-Jenis Bahan Yang Bisa Dibuat Kerajinan
Bahan keras: bahan yang mempunya sifat keras dan padat. Contoh: kayu,
batu, kaca, besi, bambu, aluminium
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Bahan lunak: bahan yang mempunyai sifat lunak dan mudah dibentuk.
Contohnya: tanah liat, plastisin, gypsum, lilin, sabun.
Bahan organik: bahan yang berasal dari alam. Contohnya: rotan, kayu, daun,
karet, enceng gondok,serat alam, akar tanaman
Bahan anorganik: bahan buatan manusia, berasal dari sumber daya alam tah
terbaharui. Contohnya: kain sintetis, plastik, sabun, besi, lilin.
Bahan daur ulang: bahan bekas/limbah yang dapat dibuat kerajinan.
Contohnya

dari

organik/alam:

pelepah

pisang,

cangkang

kerang,

kertas/kardus, kulit telur, bulu ayam, jerami, tempurung kelapa, kulit jagung,
kulit kacang. Dari bahan anorganik/buatan: plastik kresek, botol kaca, botol
plastik, kain perca, kaleng.
4. Pengolahan Bahan alam
Berbagai jenis bahan alam atau bahan alami adalah bahan yg didapat dari
alam sekitar baik yg memiliki karakteristik keras maupun lunak,

yg

kemudian dapat diolah untuk menjadi berbagai produk kerajinan.
Pengolahan bahan alam tergantung dari jenis bahannya baik keras ataupun
lunak.
Pelepah pisang
Proses pengolahan kulit jagung sebagai berikut:
a. Potonglah batang semu pelepah pisang yang masih berwarna hijau
b. Lepaskan lapis demi lapis batang semu pelepah pisang
c. Belahlah lapis demi lapis batang semu pelepah pisang menjadi dua bagian
d. Keringkan pelepah pisang yang sudah dibelah di bawah sinar matahari
sampai kering
e. Angkat dari tempat penjemuran dan rapikan
f.

Pelepah pisang siap digunakan
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Gambar 16 Pengolahan pelepah pisang

Sumber: http://ratnawonderfullife.blogspot.com/2011/09/mengurangi-sampah-plastik-rafia-tali.html

Ranting Kayu
Proses pengolahan ranting-ranting sebagai berikut:
a.

Pilihlah ranting kayu yang kering

b. Bersihkan dari kotoran
c.

Potong ranting sesuai dengan kebutuhan

d. Ranting siap digunakan

Gambar 17 Pengolahan ranting kayu

Sumber: https://indonesian.alibaba.com/product-detail/100-cut-by-cinnamon-twig60245459463.html
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Kertas
Proses pengolahan kertas limbah sebagai berikut:
a.

Pilihlah kertas sesuai kebutuhan seperti warna, tebal atau tipis

b.

Rapikan kertas yang sudah dipilih

c.

Kertas siap digunakan sebagai bahan pembuatan karya

Gambar 18 Pengolahan limbah kertas

Sumber:https://kabartani.com/mengolah-limbah-kertas-menjadi-media-tanam-pengganti-tanah.html

Tanah Liat
Proses pengolahan tanah liat sebagai berikut:
a. Ambil bongkahan tanah liat yang masih kering
b. Tumbuk bongkahan tanah liat sampai halus
c. Saringlah tanah lait dengan alat penyaring tepung
d. Lanjutkan dengan proses pencampuran bubuk tanah liat dengan air
sedikit demi sedikit
e. Lakukan pengulian campuran tanah liat diatas, agar menjadi plastis
f. Buatlat bulatan-bulatan bola tanah liat, dan simpan dalam plastik.
g. Tanah liat siap digunakan sebagai bahan dasar karya kerajinan.
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Gambar 19 Pengolahan tanah liat

Sumber: https://www.idntimes.com/food/dining-guide/reza-iqbal/tanah-liat-bisa-dikonsumsi-1

5. Pengolahan Bahan Buatan
Bahan buatan atau bahan sintetis selain dapat dibeli di toko dan siap
digunakan untuk bahan dasar pembuatan karya kerajinan, namun ada juga
bahan sintetis yang berasal dari limbah dan dapat dimanfaatkan serta
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan karya kerajinan. Namun perlu
ada sedikit pengolahan bahan sintetis tersebut, Cara pengolahannya
tergantung dari jenis bahan, baik itu limbah keras ataupun limbah lunak.
Botol minuman plastik
Proses pengolahan limbah botol atau gelas minuman dari plastik sebagai
berikut:
a. Ambillah botol-botol atau gelas limbah minuman dari plastik atau
sejenisnya
b. Cucilah dengan sabun cuci dan air sampai bersih
c. Selanjutnya keringkan
d. Botol siap digunakan sebagai bahan dasar kerajinan
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Gambar 20 Pengolahan botol dan gelas plastik
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

Kantong plastik
Proses pengolahan kantong plastik sebagai berikut:
a. Ambilah berbagai jenis kantong plastik dari berbagai kantong makanan
b. Cucilah kantong plastik dengan larutan sabun cuci dan air sampai bersih
c. Selanjutnya keringkan
d. Kantong plastik siap digunakan

Gambar 21 Pengolahan botol dan gelas plastik
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

6. Pembuatan Kalung
Kalung merupakan salah satu benda hias, yang dikenakan wanita pada leher
untuk mendukung atau sebagai pelengkap dalam berbusana. Bahan yang
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digunakan untuk pembuatan benda hias berupa kalung pada sub unit ini
sangatlah sederhana, antara lain:
a.

Kertas limbah

b.

Lem kertas/lem putih

c.

Benang jahit jin dari bahan katun atau senar elastik

d.

Lidi

Alat yang digunakan untuk pembuatan benda hias berupa kalung adalah :
a.

Gunting

b.

Penggaris

c.

Pensil

Tahapan pembuatan kalung
Persiapan
a.

Menyiapkan alat dan bahan

b.

Menyiapkan gambar kerja

Gambar 22 Contoh gambar kerja
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

Proses pembuatan
Proses pembuatan benda hias berupa kalung dari bahan alam ini, diawali
dengan pembuatan manik-manik dari bahan kertas limbah. Besar kecil
ukuran manik-manik disesuaikan dengan kebutuhan dan kreatifitas masing-
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masing. Cara pembuatan manik-manik dapat diikuti langkahnya sebagai
berikut:
a.

Menyiapkan kertas limbah, lem kertas, lidi

b.

Potonglah kertas dengan ukuran 2 cm x 60 cm salah satu ujungnya
diruncingkan sebanyak 11 lembar dan ukuran 1 cm x 30 cm salah
ujungnya diruncingkan sebanyak 28 lembar. Atau sesuai kreasi masingmasing
2 cm x 60 cm

2 cm x 60 cm
Gambar 23 Potongan kertas untuk pembuatan manik-manik

c.

Selanjutnya bentuklah manik-manik dengan melingkarkan potongan
kertas pada sebatang lidi, mulailah dengan bagian ujung yang lebar,
kemudian gulung sampai habis ujung kertas.

Gambar 24 Membentuk manik-manik
Sumber: foto koleksi wiwik, 2019

d.

Rekatkan ujung kertas dengan lem kertas atau lem putih, kemudian
lepaskan dari lidinya.
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Gambar 25 Merekatkan ujung gulungan manik-manik
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

e.

Lanjutkan pembuatan manik-manik sampai tercapai sesuai kebutuhan

f.

Manik-manik siap untuk dirangkai

Gambar 26 Manik-manik

Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

g.

Siapkan dua atau tiga helai benang jin bahan dari katun atau satu helai
senar elastis panjang 1 m

h.

Siapkan manik-manik yang sudah Anda buat

i.

Rangkailah manik-manik dengan senar elastik atau benang jin,

dari

ujung ke ujung sesuai ukuran panjang dan model manik sesuai kreatifitas
masing-masing.

87

Gambar 27 Merangkai manik-manik
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

j.

Kemudian satukan ke dua ujung rangkaian, dengan tali mati, padatkan
agar tidak terlepas.

Gambar 28 Menutup rangkaian manik-manik
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

k.

Rapikan hasil karya Anda, Guntinglah sisa benang yang tidak terpakai

l.

Hasil jadi kalung dari bahan alam kertas limbah

Gambar 29 Menutup rangkaian manik-manik
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019
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7. Pembuatan Bunga
Bunga plastik atau bunga buatan merupakan salah satu bunga tiruan dari
tanaman bunga aslinya, digunakan untuk dekorasi perkantoran, toko, hotel
atau perumahan. Bunga yang cantik dan indah dapat dibuat dari bahan
limbah. Kadang bahannya sangat sederhana dan mudah didapat, misalnya
kantong plastik. Pada kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan
kantong plastik. Kantong plastik bekas dapat menjadi barang lain yang dapat
dimanfaatkan sebagai penghias ruangan (bahan dekorasi). Salah satunya di
buat bentuk bunga mawar. Bahan

dan alat

yang digunakan untuk

pembuatan benda hias berupa bunga mawar pada sub unit ini sangatlah
sederhana, antara lain:
Alat yang digunakan:
a. Gunting
b. Penggaris
c. Botol
Bahan yang digunakan:
a. Plastik kresek warna merah dan hijau
b. Benang jahit warna hijau
c. Kawat atau lidi sapu
d. Selotip
Tahapan pembuatan
Persiapan
a. Siapkan kantong kresek warna merah dan hijau, benang jahit, kawat atau
lidi sapu
b. Siapkan gunting, penggaris, botol
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Proses pembuatan
a. Potonglah plastik kresek warna merah dengan ukuran 10 cm x 10 cm
sebanyak 10 lembar, atau sesuai kebutuhan dan kreasi masing-masing

Gambar 30 Potongan plastik kresek untuk bunga
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

b. Potonglah juga kantong kresek warna hijau dengan ukuran 6 cm x 6 cm,
kemudian potonglah menjadi bentuk daun mawar.

Gambar 31 Pola daun, potongan plastik kresek, duan mawar
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

c. Susunlah hasil potongan kresek sebanyak 10 lembar, kemudiam lipatlipatlah susunan potongan plastik kresek seperti kipas

Gambar 32 Cara melipat susunan potongan kresek
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019
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d.

Lipatlah dan gabungkan menjadi satu, kemudian ikatlah dengan benang.

Gambar 33 Pengikatan bagian tengah lipatan bunga
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

e. Pasanglah kawat atau lidi sebagai tangkainya dan ikatlah dengan benang

Gambar 34 Pemasangan lidi atau kawat
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

f. Aturlah bentuk bunga, dengan cara membuka satu persatu lembaran
plastik kresek, membentuk bungan mawar

Gambar 35 Membuka dan membentuk bunga mawar
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019
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g. Balutlah tangkai bunga dengan selotif

Gambar 36 Membalut tangkai

Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

h. Bunga sudah jadi dan siap dipajang

Gambar 37 Hasil jadi satu bunga plastik
Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019

i. Buatlah beberapa buah bunga, kemudian pajanglah pada vas bunga/botol

Gambar 38 Satu vas bunga

Sumber: foto koleksi Wiwik, 2019
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Mengembangkan Soal HOTS

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya dan Prakarya
: .............................
: ………………………
: ..............................

Tabel 12 Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional

NO
1

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

3.1
Pengolahan Pengolahan
Mengenal
bahan alam bahan
pengolahan dan buatan buatan
bahan alam
dan buatan
dalam
berkarya

Indikator
Soal

No

Disajikan
1
gambar
peserta
didik dapat
menguraika
n
pengolahan
limbah
kantong
plastik
sesuai
prosedur

Level Bentuk
Kognitif Soal
3

Pilihan
Ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: II
Mata
: SBDP
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.1 Mengenal
pengolahan
bahan alam dan
buatan dalam
berkarya
LINGKUP
MATERI

Kurikulum

: K13

Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama
: Wiwik P
Penyusun
√
Pengetahuan/ Aplikasi Penalaran
Pemahaman

RUMUSAN BUTIR SOAL
Amatilah gambar berikut ini.
Nomor
Soal
1

Pengolahan
bahan alam dan
buatan
Bagaimana proses pengolahan bahan buatan
dari limbah kantong makanan?
MATERI
Kunci Jawaban:

Pengolahan
bahan buatan

1. Kantong plastik dikumpulkan,
2. dicuci dengan sabun pencuci dan air,

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
gambar peserta
didik
dapat
menguraikan
pengolahan
limbah kantong
plastik sesuai
prosedur
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3. dikeringkan,
4. dirapikan.
Kunci
Jawaban
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KESIMPULAN

Bahan pengolahan bahan alam: air dan pewarna. Alat pengolahan bahan
alam: panci, satu set kompor, kain lap, alat pemotong/gunting/pisau/gergaji,
palu, saringan tepung.
Bahan keras: kayu, batu, kaca, besi, bambu, aluminium. Bahan lunak: tanah
liat, plastisin, gypsum, lilin, sabun.
Bahan organik: rotan, kayu, daun, karet, enceng gondok,serat alam, akar
tanaman. Bahan anorganik: kain sintetis, plastik, sabun, besi, lilin.
Bahan daur ulang: dari organik/alam: pelepah pisang, cangkang kerang,
kertas/kardus, kulit telur, bulu ayam, jerami, tempurung kelapa, kulit jagung,
kulit kacang. Dari bahan anorganik/buatan: plastik kresek, botol kaca, botol
plastik, kain perca, kaleng.
Bahan pengolahan bahan limbah sintetis: air dan sabun cuci. Alat yang
pengolahan bahan limbah sintetis: ember/bak pencuci, kain lap, alat
pemotong/gunting/cutter/gergaji dan tempat penjemuran.
Proses pengolahan limbah sintetis: masuk dalam air, cuci dengan sabun,
bersihkan, keringkan.
Proses pembuatan kalung: gambar kerja, buat manik dari gulungan ketas,
merangkai manik-manik, menyatukan rangkaian manik-manik, menyatukan
rangkaian manik menjadi kalung.
Proses pembuatan bunga mawar: memotong plastik kresek 10 x 10 cm
sebanayak 10 lembar, menyusun 10 lembar potongan plastik kresek, melipat
bentuk kipas, membentuk kelopak, memasang tangkai, membalut tangkai
dan memasang daun menjadi satu bunga.
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UMPAN BALIK

Unit hiasan dari bahan alam dan buatan ini sebaiknya perlu dikembangkan
oleh guru, baik pengetahuan ataupun keterampilannya, agar pelaksanaan
pembelajaran lebih meningkat dan optimal. Materi yang dikembangkan
sebaiknya meyesuaiakan dengan budaya dan potensi sumber daya alam yang
ada di sekitar lingkungan dan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari.
Setelah proses pembelajaran selesai, apabila guru merasa kurang dalam
mempelajari dan menyampaikan

unit ini, untuk peningkatan kualitas

pembelajaran guru harus mencari referensi lain, memperbaiki dan
meningkatkan kompetensi pengetahauan dan keterampilan agar proses
pembelajaran ke depannya menjadi berkualitas.
Sebagai refleksi guru setelah melakukan proses pembelajaran dapat melihat
dirinya sendiri apa yang menjadi kekurangan program dan pelaksanaan
pembelajarannya, serta berusaha untuk meningkatkan baik pengetahuan,
keterampilan, metode pembelajaran bahkan model pembelajaran agar
pelaksanaan pembelajaran yang akan datang lebih baik.
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PENGANTAR

Unit pembelajaran ini akan membahas tentang pembuatan karya dengan
teknik potong, lipat dan sambung. Pada aktifitas pembelajaran peserta didik
memanfaatkan bahan alam atau buatan yang ada di sekitar lingkungan
sekolah, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan bros.
Proses belajar mengajar menerapkan model pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik. Sehingga peserta didik dituntut untuk

aktif selama

mengikuti pembelajaran. Model Pembelajaran yang diterapkan mengacu
pada pembelajaran berorietasi berpikir tingkat tinggi untuk mencapai
keterampilan abad 21 pada muatan mata pelajaran Seni Budaya dan
Prakarya kelas III. Unit ini berisi bahan bacaan tentang bahan-bahan yang
ada dilingkungan sekitar serta cara pembuatan karya kerajinan berupa bros.
Tahapan proses pembuatan bros diurakan secara jelas, yang dapat digunakan
guru sebagai referensi untuk pengayaan guru dalam proses pembelajaran
serta cara penilaian suatu produk karya kerajinan. Melalui unit

ini

diharapkan bisa memberikan rangsangan pada guru untuk lebih kreatif baik
dari segi strategi, media, penilaian yang berorientasi High Order Thingking
Skils, serta berinovatif dalam berkarya kerajinan. Melalui unit ini, guru harus
selalu berkreasi dengan membuat karya-karya kerajinan yang lain, sehingga
selalu ada perkembangan dalam proses pembelajaran.

Penyusun
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
III:
Tabel 1 Kompetensi Dasar

No.

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

KD PENGETAHUAN
3.4

Mengetahui teknik
lipat, dan sambung

potong, Mengetahui
teknik potong,
lipat,
dan
sambung

III

Membuat karya dengan teknik Membuat karya
potong, lipat, dan sambung
dengan
teknik
potong,
lipat,
dan sambung

III

KD KETERAMPILAN
4.4

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
IPK Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi bahan dan
4.4.1
alat pembuatan karya teknik
potong, lipat dan sambung
IPK Kunci
3.4.2 Menyebutkan teknik potong
4.4.2
3.4.3 Menyebutkan teknik lipat
4.4.3
3.4.4 Menyebutkan teknik sambung 4.4.4
3.4.5 Menyebutkan teknik potong, 4.4.5
lipat dan sambung

Mengumpulkan bahan dan
alat pembuatan karya teknik
potong, lipat dan sambung
Mengulangi teknik potong
Mengulangi teknik lipat
Mengulangi teknik sambung
Membuat karya dengan teknik
potong, lipat dan sambung
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IPK Pengayaan
3.4.6 Mengemukakan
teknik
potong, lipat dan sambung
3.4.7 Menentukan jenis bahan dan
alat teknik potong, lipat dan
sambung
3.4.8 Memilih jenis bahan dan alat
teknik potong, lipat dan
sambung
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4.4.6 Melakukan teknik potong,
lipat dan sambung
4.4.7 Menerapkan jenis bahan dan
alat teknik potong, lipat dan
sambung
4.4.8 Mempraktikkan pembuatan
karya dengan teknik potong,
lipat dan sambung
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Memotong, Melipat, menyambng dalam Keseharian
Teknik potong, lipat dan sambung adalah salah satu jenis teknik pembuatan
berbagai produk kerajinan baik sebagai benda hias atau benda pakai. Teknik
ini secara tidak langsung setiap orang pasti sudah melakukan teknik tersebut
di dalam kehidupan sehari-harinya. Teknik potong dilakukan dengan
berbagai jenis alat, tergantung dari jenis bahannya. Misalnya memotong kain
dapat memakai gunting, cutter atau alat sejenisnya. Teknik lipat dilakaukan
tergantung dari bahan dan alat yang digunakan. Jika melipat bahan lunak
tentunya cukup dengan kedua tangan saja. Tetapi jika bahan keras yang
dilipat, pasti menggunakan alat yang sesuai dengan jenis bahannya. Teknik
sambung dapat dilakukan dengan cara dilem, dijahit, dironce dan masih
banyak lagi teknik sambung, tergantung dari bahan yang digunakan.

Gambar 1 Teknik potong

Sumber: http://www.nupinupi.com/2015/06/tips-menggunting-kain.html
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Gambar 2 Teknik lipat

Sumber: https://new-link.org/hiasan/lipatan-lipatan-membuat-hiasan-meja-dengan-teknik/

Gambar 3 Teknik sambung dengan djahit

Sumber: http://www.nupinupi.com/2011/04/cara-memulai-jahit-feston-menyambung.html
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B. Kerajinan Tangan di Daerah
Kerajinan merupakan suatu karya seni yang proses pembuatanya
menggunakan keterampilan tangan manusia. Dan biasanya hasil dari
sebuah kerajinan dapat menghasilkan sesuatu yang cantik dan indah,
dengan sentuhan seni.
Hasil kerajinan tangan dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh
budaya, letak geografis dan sumber daya alam. Misalnya saja hasil
kerajinan tangan di Pulau Jawa seperti kerajinan bambu, batik, kayu,
gerabah, kerajinan kulit dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya. Di
Kalimantan seperti kain sasirangan dan kerajinan rotan. Sedangkan di
Sulawesi tekenal dengan kerajinan sulam terawang.
Contoh produk kerajinan dari daerah yang dapat ditemukan di lingkungan
sekitar diantaranya:

Gambar 4 Kerajinan tas anyaman rotan

Sumber: https://kerajinanindonesia.id/kerajinan-anyaman-rotan-kutai-barat/
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Gambar 5 Kerajinan kain perca teknik potong, lipat dan sambung
Sumber: https://bisnisukm.com/bisnis-plan-kerajinan-kain-perca.html

Gambar 6 Tas dari bahan limbah teknik potong, lipat dan sambung

Sumber: https://www.kompasiana.com/penaulum/5aa9de2dcf01b40b2b47d803/daur-ulangbungkus-kopi-di-sulap-jadi-berkah

Gambar 7 Keranjang dari bahan sedotan teknik potong, lipat dan sambung
Sumber: https://pusatpandang.com/kerajinan-tangan-dari-sedotan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar tempat tinggal, kita akan melihat
berbagai jenis bahan alam dan buatan yang dapat dipergunakan untuk
pembuatan produk kerajinan, seperti yang sudah dijelaskan pada unit
sebelumnya. Dari bahan sampah atau limbah rumahan yang ada dilingkungan
sekitar, sebenarnya sangat potensi untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi
barang-barang kerajinan dengan menerapkan berbagai teknik. Teknik
pembuatan kerajinan dengan teknik potong, lipat dan sambung, merupakan
bagian dari teknik pembuatan karya kerajinan yang diterapkan dalam
pembuatan produk kerajinan dengan jenis bahan lunak atau keras.
Bagaimana dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di likungan sekitar?
Apa yang bisa di buat? Bagaimana cara membuatnya?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktifitas di bawah ini.
Aktivitas 1
1. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri
dari 4-5 orang
2. Peserta didik secara berkelompok mengamati bahan yang ada di
lingkungan sekolah baik didalam dan di luar kelas atau di lingkungan
rumah, berupa bahan-bahan alam dan bahan buatan, benda kerajinan dari
bahan alam dan dari bahan buatan, fungsi serta teknik pembuatannya.
3. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan di dalam kelompok, hal-hal yang
telah diamati yaitu:
a. Apa saja bahan alam dan bahan buatan yang ada di sekitar sekolah atau rumah?
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b. Apa alat yang digunakan untuk pembutan karya kerajinan?
c. Apa saja karya kerajinan yang dapat dibuat dari bahan alam dan dari
bahan buatan?
d. Apa fungsi karya kerajinan dari bahan alam dan dari bahan buatan?
4. Identifikasilah hal-hal yang sudah diamati, dan catatlah pada format di
bawah ini:
Tabel 3 Identifikasi bahan alam, alat dan karya kerajinan

No.

Bahan
yang
ada Nama
dilingkungan sekitar
Kerajinan

Alat
yang
Karya digunakan untuk
pembuatan karya
kerajinan

1.
2.
3.

Aktivitas 2
Pada pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
Tabel 4 Model Pembelajaran Discovery Learning

Tahap
Pembelajar Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)
an
Stimulation 1. Peserta didik dibentuk dalam beberapa
(Pemberian
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5
Rangsangan)
orang
2. Peserta didik secara berkelompok diminta
mengamati gambar/video atau contoh karya
kerajinan dari bahan alam atau bahan buatan
yang disiapkan oleh guru, misalnya video
dari:
Sumber:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Sl58DvUfB1M
https://www.youtube.com/watch?v=8LxozOAI84Q
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Alokasi
Waktu
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Gambar 8 Bros dari kain flanel

Sumber: https://hidupsimpel.com/kerajinan-dari-kain-flanel/

Gambar 9 Pot bungan dari kertas

Sumber: http://santrigaul.net/kerajinan-dari-bahan-bekas/

Gambar 10 Bunga kering dari klobot/kulit jagung

Sumber: https://trynotlaughs.us/galleries/jagung-kulit-tangankerajinan-dari.html

3. Peserta didik menyimak tayangan atau
mengamati gambar karya kerajinan dari
bahan alam dan bahan buatan, fungsi, bahan
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4.
5.

6.
Problem
7.
Statement
(Identifikasi
masalah)
8.
9.

Data
10.
Collection
(Pengumpul
an data)
11.

12.
13.
Data
14.
Processing
(Pengolahan
data)
15.
16.
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serta teknik pembuatannya. Guru dapat
memberikan contoh karya kerajinan dari
bahan alam dan dari bahan buatan.
Peserta didik diminta berdiskusi tentang
gambar/tayangan dari guru
Pesera didik diminta mencatat pada Lembar
kerja peserta didik 1, tentang jenis karya
kerajinan, bahan, alat, fungsi karya serta
teknik pembuatan karya kerajinan.
Peserta didik diminta menjelaskan isi gambar
yang telah diamati
Peserta didik dibimbing guru untuk
mengidentifikasikan jenis karya kerajinan,
fungsi, bahan, alat, teknik dan langkah
pembuatannya.
Peserta didik dibimbing guru menemukan
permasalahan
Permasalahan
dirumuskan
dalam
pertanyaan, misalnya:
(1) Bagaimana cara pembuatan karya
kerajinan dengan teknik potong, lipat dan
sambung dari bahan lunak alam/buatan ?
Peserta didik mengumpulkan gambar atau
dapat juga contoh produk karya kerajinan
yang berbeda-beda dari bahan, alat, teknik
pembuatan.
Peserta didik dengan dibimbing guru,
mencari informasi untuk menyakinkan
dugaannya. Guru dapat memancing siswa
dengan
pertanyaan-pertanyaan
yang
jawabannya dapat mengantarkan peserta
didik untuk meyakinkan jawabannya.
Peserta didik dapat juga mencari informasi
dengan cara membaca berbagai buku sumber.
Peserta didik mencatat informasi yang
diperolehnya
Peserta didik membuat dugaan jawaban atas
pertanyaannya tersebut berdasarkan hasil
praktik pembuatan karya kerajinan berupa
bros.
Peserta
didik
mendiskusikan
hasil
temuannya
dalam
kelompok
dengan
kelompok lain.
Setiap kelompok mengisi lembar kerja
peserta didik 2, berdasarkan hasil
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praktiknya
17. Setiap kelompok diminta mempresentasikan
(Pembuktian)
hasil diskusi dan praktik pembuatan karya,
secara lisan, dan dibacakan di depan
kelompok teman-teman satu kelas.
18. Kelompok yang lain menyimak, memberikan
tanggapan dan masukan terhadap hasil
kelompok yang berbeda.
19. Setiap kelompok memperbaiki hasil diskusi
berdasarkan masukan dari kelompok lain
Generalizati 20. Peserta didik bersama dengan guru
on
menyimpulkan
dugaannya
berdasarkan
(Kesimpulan)
praktik yang dilakukan
21. Guru menegaskan hasil temuan pesera didik
mengenai
proses
pembuatan
produk
kerajinan dari bahan lunak alam/buatan,
misalnya dengan cara membuat kesimpulan
bersama yang dituliskan di papan tulis.
Verification

Pengayaan :
1. Kumpulkan jenis bahan alam keras, bahan alam lunak, bahan buatan
keras, bahan buatan lunak yang berasal dari limbah rumahan yang
ada di lingkungan sekitar atau bahan-bahan yang di dapatkan dari
toko.
2. Cobalah mengolah dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar
lingkungan menjadi bermacam macam karya kerajinan berupa benda
hias, benda pakai atau benda fungsi yang lain, dari bahan alam dan
dari bahan buatan.
3. Praktikkan pengembangan pembuatan karya kerajinan dari bahan
alam dan bahan buatan yang ada di lingkungan sekitarmu, manfaatkan
bahan yang mudah ditemukan dengan teknik potong, lipat dan
sambung sesuai dengan kreasi masing-masing
4. Tuliskan pada tabel dibawah ini, proses pembuatan pengembangan
karya kerajinan dari bahan alam dan bahan buatan
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Tabel 5 Pengembangan Karya Kerajinan

No.

Nama karya
kerajinan

1
2
3
4
5
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Bahan yang
digunakan

Alat yang
digunakan

Fungsi
karya
kerajinan

Tahapan
pembuatan
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tabel 6 Lembar Kerja Peserta Didik 1

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

No.

Bahan

Alat

: Identifikasi Bahan, Alat, Teknik Pembuatan
Dan Produk
: Peserta dapat mengidentifikasi bahan, alat,
teknik pembuatan produk kerajinan dan
produk kerajinan
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik mengamati bahan, alat dan
teknik pembuatan karya kerajinan dan
produk karya kerajinan
Peserta didik berdiskusi
Peserta
didik
menuliskan
hasil
pengamatan pada Lembar Kerja Peserta
Didik 1
Peserta
didik
menjelaskan
hasil
pengamatan
Kerjakan sesuai dengan prosedur
Teknik pembuatan
(potong, lipat, sambung)

Produk

1.

2.

3.

4.

5.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tabel 7 Lembar Kerja Peserta Didik 2

Judul
Tujuan
Identitas Mata Pelajaran
Petunjuk kerja

: Pembuatan Karya Kerajinan Berupa
Sebuah Bros Dari Bahan kain perca
: Peserta didik dapat membuat karya
kerajinan berupa sebuah bros dari bahan
lalam atau buatan sesuai prosedur
: Seni Budaya dan Prakarya SD
: Peserta didik membuat benda hias berupa
bros
Peserta didik mendiskusikan hasil karya
bros
Peserta didik menuliskan hasil karya bros
pada Lembar Kerja Peserta Didik 2
Peserta didik menjelaskan hasil karya bros
Kerjakan sesuai dengan prosedur

No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja

1.

Alat dan bahan yang digunakan

Alat:

Bahan:

Teknik pembuatan:

2.

Langkah kerja pembuatan karya 1.
kerajinan berupa sebuah bros
2.
3.
4.
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No.

Aspek Perencanaan

Proses Kerja
5.
Dst.

Rubrik penilaian membuat karya kerajinan dari bahan kain perca berupa
bros
Tabel 8 Rubrik Penilaian Bros

No.

Kriteria

1.

Bahan terdiri dari: kain
perca, bros peniti, benang
jahit, kancing baju

2.

Alat terdiri dari: gunting,
penggaris,
jarum
jahit
tangan, lem tembak

3.

Proses pembuatan:
mengukur kain perca,
memotong, melipat bentuk
kelopak bunga, menyambung
kelopak bunga dengan cara
dijahit, menyatukan
rangkaian kelopak bunga
menjadi satu bentuk bunga,
memasang kancing,
memasang peniti bros

4.

Kerapihan

3

Skor maksimum

Bahan:

2

1

0

16

Alat:
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3.
2.
1.
0.

Jika tersedia semua bahan
Jika tersedia sebagian bahan
Jika tersedia satu bahan
Jika tidak tersedia bahan

3.
2.
1.
0.

Tahapan pembuatan:
3. Jika terlaksana semua tahapan
2. Jika
terlaksana
sebagian
tahapan
1. Jika terlaksana satu tahapan
0. Jika tidak terlaksana tahapan

Kerapihan:
3. Jika sangat rapi
2. Jika rapi
1. Jika kurang rapi
0. Jika tidak rapi

Cara menghitung nilai produk:
Nilai =

Skor perolehan
Skor maksimum

X

100

Misal: skor perolehan 14 maka nilai produk
14
16

X
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100

=

Jika tersedia 4 alat
Jika tersedia 3 alat
Jika tersedia 2 alat
Jika tersedia 1 alat

87.5 dibulatkan 88
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C. Bahan Bacaan
1. Identifikasi Bahan dan Alat Pembuatan Bros
Pada proses pembuatan karya kerajinan tidak terlepas dari bahan yang akan
digunakan. Berbagai bahan alam dan bahan buatan sudah dijelaskan pada
sub unit sebelumnya. Ada bahan alam, bahan buatan, bahan keras, bahan
lunak dan bahan limbah. Bahan dasar untuk proses pembuatan bros
menggunakan bahan lunak, diantaranya: berbagai jenis kain seperti kain
katun, kain sintetis, pita, kain flanel dengan bahan bantu benang jahit,
asesoris pelengkap/manik-manik/kancing dan peniti bros. Sedangkan alat
yang digunakan cukup sederhana, karena bahan yang digunakan adalah
bahan lunak. Alat yang digunakan meluputi: gunting, penggaris, pensil, lem
tembak, jarum jahit.
2. Teknik Pembuatan Karya Kerajinan
Teknik Potong
Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan
menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Teknik
potong dilakukan dengan alat cutter, gunting, pisau, gergaji, tape dispenser.
Cara kerja teknik potong misalnya dengan cara digunting, disayat, di cacahcacah,

dibelah,

dipotong,

diraut,

digergaji,

disobek,

diiris.

Teknik lipat
Teknik melipat adalah suatu teknik berkarya seni tangan yang dapat atau
bisa mengubah bentuk atau ukuran barang yang sedang di lipat. Melipat
kertas atau lebih dikenal dengan origami. Origami merupakan seni lipat
kertas indah yang sejak dulu ada dan berkembang hingga saat ini. Teknik
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lipat yang akan dibahas adalah teknik lipat yang akan digabung dengan
teknik potong dan sambung.
Teknik sambung
Teknik sambung adalah teknik pembuatan karya dengan cara menyatukan
atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam
membentuk benda kerajinan. Alat : jarum, mesin jahit, lem tembak, staples,
palu, alat las, soldier, obeng. Alat yang digunakan tentunya sesuai dengan
bahan yang digunakan. Teknik sambung dapat dilakukan dengan cara dilem/
direkatkan, di staples, di soldier, dipalu, di sekrup, di las, diikat, dijahit,
diayam.
3. Teknik Potong, Lipat, Sambung
Teknik potong, teknik lipat dan teknik sambung merupakan tiga teknik yang
digabung pada proses pembuatan karya kerajinan. Produk karya kerajinan
yang dihasilkan dari gabungan ketiga teknik ini seperti produk-produk
dengan teknik jahit perca, anyaman, berbagai jenis asesoris, bunga dari
kertas, bunga dari kain dan aneka kerajinan yang lain yang dapat dibuat
dengan memadukakan ketiga teknik tersebut.
4. Pembuatan Bros
Bros adalah benda perhiasan dekoratif yang dirancang agar dapat terpasang
disematkan pada pakaian atau media lain. Bros lebih cenderung dianggap
sebagai sebuah perhiasan untuk wanita di segala usia. Kadang-kadang bros
juga berfungsi sebagai pengancing pakaian. Berbagai jenis bahan alam,
buatan, keras ataupun lunak dapat digunakan untuk pembuatan bros. Pada
sub unit ini akan membahas bros dari bahan kain baik kain dari bahan alam
atau buatan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan bros:
a.

Kain perca polos, dapat menggunakan kain limbah dari penjahit,
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b.

Benang jahit

c.

Kancing atau manik-manik atau sejenisnya

Alat yang digunakan untuk pembuatan bros adalah :
a.

Gunting

b.

Penggaris

c.

Pensil

d.

Lem tembak

e.

Jarum jahit

f.

Peniti bros

Tahapan pembuatan bros
Persiapan
a.

Menyiapkan alat dan bahan

b.

Menyiapkan gambar kerja

Gambar 11 Contoh gambar kerja bros
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

Proses pembuatan
a.

Menentukan kain perca berwarna polos
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b.

Potonglah kain dengan ukuran 8 cm x 8 cm, sebanyak 5 lembar

Gambar 12 Potongan kain perca
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

c.

Lipatlah kain potongan perca ukuran 8 cm x 8 cm secara diagonal,
sehingga terbentuk segitiga

Gambar 13 Lipatan pertama potongan kain perca

d.

Kemudian lipat lagi pada bagian tengah lipatan, sehingga akan terbentuk
segitiga lagi yang lebih kecil

Gambar 14 Lipatan kedua potongan kain perca

e.

Lipat lagi membentuk segitiga lebih kecil lagi, kemudian pegang pada
sudut siku-sikunya, dan pada kedua sisi segitiga lipatlah lengkung kekiri
dan ke kanan, sehingga terbentuk kelopak bunga seperti gombar di
bawah ini.
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Gambar 15 Lipatan ketigapotongan kain perca
Sumber; Foto koleksi Wiwik, 2019

f.

Potonglah bagian pangkal, ratakan dengan bagian tengah lipatan

Gambar 16 Memotong bagian pangkal
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

g.

Lanjutkan dengan merangkai kelopak bunga dengan cara dijahit

Gambar 17 Merangkai kelopak bunga
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019
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h.

Padatkan hasil rangkaian kelopak bunga

Gambar 18 Memadatkan kelopak bunga
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

i.

Lanjutkan dengan menjahit kelopak bunga, sambil diatur posisi kelopak
bunganya, sehingga terbentuk bunga

Gambar 19 Menjahit kelopak bunga
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019
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j.

Bunga pada bagian depan pasanglah pelengkap bunga, misalnya dengan
menambahkan kancing

Gambar 20 Memasang kancing
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

k.

Sedangkan pada bagian belakang bunga, tempekanlah dengan potongan
kain yang agak tebal membentuk lingkaran dengan cara di jahit, agar
lebih rapi.

Gambar 21 Memasang lapisan bagian belakang
Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

l.

Lanjutkan dengan memasang peniti bros, dengan menggunakan lem
tembak atau dapat juga dijahit tangan

Gambar 22 Memasang peniti
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Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019

m. Hasil jadi bros dari bahan lunak kain

Gambar 23 Bros

Sumber: Foto koleksi Wiwik, 2019
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Mengembangkan Soal HOTS

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya dan Prakarya
: .............................
: ………………………
: ..............................

Tabel 9 Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional

NO

1

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

3.1
Mengetahui
teknik
potong,
lipat, dan
sambung

Teknik
potong,
lipat dan
sambung

Teknik
potong,
lipat dan
sambung

Indikator
Soal

No

Disajikan
1
gambar
peserta
didik dapat
memadukan
teknik
potong,
lipat
dan
sambung
sesuai
prosedur

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

3

Pilihan
Ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: III
Mata
: SBDP
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Mengetahui
teknik potong,
lipat,
dan
sambung
LINGKUP
MATERI

Kurikulum

: K13

Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Nama
: Wiwik P
Penyusun
√
Pengetahuan/ Aplikasi Penalaran
Pemahaman

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal

Perhatikan gambar bros berikut ini.

1

Teknik potong,
lipat
dan
sambung
Gambar

bros

di

atas

menggunakan teknik ....

MATERI
Teknik potong

A. potong, lipat, sambung

INDIKATOR
SOAL

B. lipat, sambung, potong

Disajikan
gambar
peserta didik
dapat
memadukan
teknik potong,
lipat
dan
sambung
sesuai
prosedur

D. potong, sambung, lipat
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C. lipat, potong, sambung

Kunci
Jawaban
A

dibuat

dengan
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KESIMPULAN

Bahan lunak meliputi: kain katun, kain sintetis, pita, kain flanel dengan bahan
bantu benang jahit, asesoris pelengkap/manik-manik/kancing dan peniti
bros. Alat yang digunakan meliputi: gunting, penggaris, pensil, lem tembak,
jarum jahit.
Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan
menjadi dua bagian atau lebih.
Teknik melipat adalah suatu teknik berkarya seni tangan yang

dapat

mengubah bentuk atau ukuran barang yang sedang di lipat
Teknik sambung adalah teknik pembuatan karya dengan cara menyatukan
atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam
membentuk benda kerajinan
Teknik potong, teknik lipat dan teknik sambung merupakan tiga teknik yang
digabung pada proses pembuatan karya kerajinan
Proses pembuatan bros teknik potong, lipat dan sambung:
gambar kerja, memotong
kelopak,

merangkai

membuat

kain 8 x 8 cm sebanyak 5 lembar, membentuk
kelopak,

memasang

pelengkap

bunga.
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UMPAN BALIK

Unit karya dengan teknik potong, lipat, sambung ini sebaiknya perlu
dikembangkan oleh guru, baik pengetahuan ataupun keterampilannya, agar
pelaksanaan pembelajaran lebih meningkat dan optimal. Materi yang
dikembangkan sebaiknya meyesuaiakan dengan budaya dan potensi sumber
daya alam yang ada di sekitar lingkungan dan dapat diterapkan oleh peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah proses pembelajaran selesai, apabila guru merasa kurang dalam
mempelajari dan menyampaikan

unit ini, untuk peningkatan kualitas

pembelajaran guru harus mencari referensi lain, memperbaiki dan
meningkatkan kompetensi pengetahauan dan keterampilan agar proses
pembelajaran ke depannya menjadi berkualitas.
Sebagai refleksi guru setelah melakukan proses pembelajaran dapat melihat
dirinya sendiri apa yang menjadi kekurangan program dan pelaksanaan
pembelajarannya, serta berusaha untuk meningkatkat baik pengetahuan,
keterampilan, metode pembelajaran bahkan model pembelajaran agar
pelaksanaan pembelajaran yang akan datang lebih baik.
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PENUTUP
Pengembangan

profesionalitas

guru

melalui

Program

Peningkatan

Kompetensi Pembelajaran (PKP) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan
sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
Keberhasilan pelaksanaan program PKP ditentukan oleh kesungguhan semua
pihak dalam melaksanakan program.

Program ini merupakan langkah

strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan
sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai
kebutuhan materi yang diajarkan.

Semoga melalui sekelumit paket unit

pembelajaran Pembuatan Karya Kerajinan meliputi: unit pembelajaran 1
Karya Kerajinan dari Bahan Alam, unit 2 Hiasan dari Bahan Alam dan Buatan,
unit 3 Karya Kerajinan dengan Teknik Potong, Lipat dan Sambung, yang
dikembangkan oleh

Kemendikbud,

akan memberikan rangsangan guru

untuk mengembangkan unit-unit pembelajaran atau handout yang lain sesuai
dengan mata pelajaran.
Penulis menyadari pada paket unit pembelajaran

ini masih banyak

kekurangan baik isi maupun penulisan. Untuk itu kepada semua pihak,
penulis mohon kritik ataupun saran yang membangun untuk penulisan paket
unit pembelajaran selanjutnya.
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