
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 
Nama Satuan Pendidikan  : SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG 

Mata Pelajaran   : Prakarya dan Kewirausahaan (Kerajinan) 

Kelas / Semester   : XI / Semester  1 

Materi    : Produk Kerajinan dari Bahan Lunak 

Jumlah Pertemuan  : 2 pertemuan (4 X 45’) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia  

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prose-dural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  1.1 Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahaan dan keberagaman produk 

kerajinan di wilayah setempat  dan lainnya sebagai anugerah Tuhan 

2.  2.2 Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dengan menggali informasi 

tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan di wilayah setempat 

dan lainnya. 

3. 

 

3. Mengidentifikasi desain 

produk dan pengemasan 

karya kerajinan tekstil 

berdasarkan konsep 

berkarya dengan 

3.1.1  Mampu mengidentifikasi desain produk dan 

pengemasan karya kerajinan tekstil 

berdasarkan konsep berkarya dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya 

 



No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

pendekatan budaya 

setempat dan lainnya 

4 4.2 Mendesain produk dan 

pengemasan karya kerajinan 

tekstil berdasarkan konsep 

berkarya dengan 

pendekatan budaya 

setempat dan lainnya  

4.1.1     mampu mendesain produk dan pengemasan karya 

kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

4.1.2     Mampu mendesain proses produksi karya kerajinan 

tekstil berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya 

dan prosedur berkarya dengan pendekatan budaya 

setempat dan lainnya. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, peserta didik selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan 

kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

2. Peserta didik menunjukkan perilaku tanggungjawab, peduli, responsive  dan santun pada 

kegiatan mengidentifikasi desain produk dan pengemasan . 

3. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pendapat dari berbagai sumber tentang pengertian 

tekstil. 

4.  Peserta didik mampu menjelaskan alat yang diperlukan dan teknik yang digunakan. 

5. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai fungsi kerajinan tekstil 

 

D.    Materi Pembelajaran 

Pengertian Tekstil  

Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk 

dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam 

pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun ada sedikit 

perbedaan antara dua istilah ini, tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun 

yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya, yang sudah 

bisa digunakan. 

 

E.  Metode 

• Pendekatan  :  Saintifik 

• Model  :  Discovery Learning 

• Metode  :  Ceramah, ,  diskusi, dan penugasan 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Material
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyulaman&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjahitan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain


F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

Media 

• Presentasi  dengan powerpoint 

Alat 

• LCD Proyektor 

• Laptop 

• Internet 

 

Sumber Pembelajaran 

• Buku Pedoman Guru yang relevan 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Pendahuluan (15 menit)  

• Apersepsi (Guru bertanya “apakah siswa sudah pernah mendengar istilah, apa saja yang bisa 

dibikin kerajinan lewat tekstil) 

• Orientasi (Guru menampilkan gambar yang berhubungan dengan materi “kerajinan”) 

• Motivasi (memberi  contoh tentang manfaat mempelajari kerajinan) 

• Pemberi acuan :  

• ( Garis besar materi tentang “kerajinan tekstil”) 

• Pembentukan kelompok diskusi 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Mengamati—(Pemberian Rangsangan dalam metode discovery) 

• Peserta didik menyimak tentang pengertian “tekstil” 

Menanya – (Mengajukan masalah dalam metode discovery) 

• Peserta didik mendiskusikan dengan teman sebangku mengenai contoh gambar dengan 

menjelaskan alat yang diperlukan dan teknik yang digunakan 

• Peserta didik mendiskusikan dengan teman sebangku mengenai berbagai fungsi dari kerajinan 

tekstil tersebut 

• Guru bertanya tentang gambar yang digambarkan 

• Guru bertanya tentang pendapat dari berbagai sumber tentang pengertian “tekstil” 

• Guru bertanya tentang fungsi dari kerajinan tersebut 

Mencoba/Mengeksplorasi -- (Merumuskan hipotesis/jawaban sementara dalam metode  
discovery) 
• Peserta didik mencari informasi / membaca buku teks tentang “tekstil”  

• Peserta didik mencari informasi / membaca buku teks tentang berbagai kerajinan tekstil 

• Peserta didik mencari informasi / membaca buku teks tentang berbagai fungsi kerajinan tekstil 



Menalar/Mengasosiasi – (mengumpulkan data untuk membuktikan kebenaran hipotesis  

dalam metode discovery ) 

• Peserta didik dalam kelompok kecil, masing-masing terdiri atas 5 orang 

• Peserta didik dalam kelompok diminta mendiskusikan dari materi yang telah didapat peserta 

didik untuk membuat dalam bentuk presentasi 

Mengkomunikasikan  

• Guru menilai sikap peserta didik dalam kerja kelompok dan membimbing/menilai ketrampilan 

menganalisis, menggunakan teori dan menyimpulkan data, serta menilai kemampuan peserta 

didik memahami pengertian tekstil, kerajinan tekstil serta fungsi dari kerajinan tekstil 

 

Penutup (15 Menit) 

• Bersama peserta didik menyimpulkan kerajinan tekstil 

• Memberikan tugas mencari informasi / membaca buku teks tentang kerajinan tekstil yang ada 

dewasa ini 

• Melaksanakan pos tes 

• Salah seorang peserta didik memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran.  

 

Pertemuan Kedua 

Pendahuluan (10 menit)  

1. Salah seorang peserta didik memimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing.  

2. Tiap kelompok mempresentasikan tugas pertemuan pertama 

3. Melalui curah pendapat peserta didik dan guru menentukan kebenaran hasil kerja tiap 

kelompok. 

4. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

5. Peserta didik dan Guru menyepakati kegiatan yang akan dilakukan. 

 

Kegiatan inti (70 menit) 

• Tiap kelompok menyusun hasil kerjanya kemudian mempresentasikan didepan kelas. 

 

Penutup (10 menit)  

1. Peserta didik dengan bimbingan Guru membuat rangkuman. 

2. Peserta didik dengan bimbingan Guru melakukan refleksi dan menanyakan kesulitan yang 

dialami siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Salah seorang peserta didik memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran.  

 

 

 

 



H. PENILAIAN  

1. Teknik dan Bentuk Instrumen  

Teknik Bentuk Instrumen 

Observasi Lembar pengamatan sikap dan rubric 

Tes Tulis Tes uraian, menemukan struktur dan kaidah teks cerita 

pendek 

Tes Praktik-Proyek Menginterpretasi makna teks cerita pendek, rubrik penilaian 

 

2. Contoh Instrumen 

2.1 Instrumen Sikap 

Untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap dilakukan melalui pengamatan/observasi baik 

pada saat pembelajaran maupun diskusi dan presentasi 

 

Lembar Observasi Pembelajaran 

No. Nama Siswa 

Observasi 

Jml 

Skor 
Nilai Responsif Proaktif 

Peduli 

Lingkungan 

Peduli 

sesama 

Menghargai 

Karya 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.         

2.         

3.         

4. dst        

Keterangan pengisian skor : 

4. Sangat baik 

3. Baik 

2. Cukup 

1. Kurang 

 

2.2  Contoh Observasi Diskusi 

Lembar Observasi Diskusi : 

No. Nama Siswa 

Observasi 
Jml 

Skor 
Nilai Kerjasama Tanggungjawab Toleran Disiplin 

(1) (2) (3) (4) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5 Dst       

 



Keterangan pengisian skor : 

4. Sangat baik 

3. Baik 

2. Cukup 

1. Kurang 

 

Lembar Observasi presentasi 

Nama  : ………………………………………. 

Kelas  : ………………………………………. 

No. Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 

1. Komunikasi    

2. Sistematika penyampaian    

3. Wawasan    

4. Keberanian    

5. Antusias    

6. Penampilan    

 

Rubrik lembar observasi  penilaian presentasi  

No. Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 

1. Komunikasi 
Tidak ada 

komunikasi 

Komunikasi 

sedang 

Komunikasi lancer 

dan baik 

2. Sistematika penyampaian 
Penyampaian 

tidak sistematis 

Penyampaian 

sistematis sedang 

Penyampaian 

sistematis baik 

3. Wawasan Wawasan kurang Wawasan sedang Wawasan baik 

4. Keberanian 
Tidak ada 

keberanian 

Keberanian 

sedang 
Keberanian baik 

5. Antusias Tidak antusias Antusias sedang 
Antusias dalam 

kegiatan 

6. Penampilan 
Penampilan 

kurang 

Penampilan 

sedang 
Penampilan baik 

       Pangkalpinang,  Juli 2014 

Mengetahui : 

Kepala Sekolah,       Guru Mata Pelajaran, 

 

 

        

NIP      NIP  


