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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

 

Kurikulum 2013 dibangun berlandaskan filosofi yang memberikan 
pondasi bagi optimalisasi potensi peserta didik untuk  menjadi manusia 

Indonesia berkualitas. Kurikulum dikembangkan berdasarkan akar 
budaya bangsa Indonesia yang beragam, yang diarahkan untuk 
membangun kehidupan bangsa masa kini dan untuk membangun dasar 

bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.  
 
Dalam pelaksanaannya, timbul beragam penafsiran guru dalam 

implementasi mata pelajaran prakarya. Oleh karena itu diperlukan buku 
Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian mata pelajaran prakarya sebagai 

acuan bagi guru.  
 

B. Tujuan 

Buku Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian ini disusun dengan tujuan 
agar guru mata pelajaran Prakarya dan para pengelola sekolah, serta 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten/Provinsi dapat: 

1. Memahami substansi kurikulum dan karakteristik mata pelajaran 
Prakarya  

2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran mata 
pelajaran Prakarya. 

3. Membuat kebijakan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi  terkait dengan 

mata pelajaran Prakarya. 
 

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup buku Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian ini mencakup 
hal-hal sebagai berikut :  

Bab. I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan dan ruang 
lingkup dan sasaran pengguna. 

Bab II  Karakteristik Mata Pelajaran Prakarya, berisi tentang rasional, 

tujuan mata pelajaran dan ruang lingkup mata pelajaran. 
Bab III Desain Pembelajaran Mata Pelajaran Prakarya, berisi tentang 

pendekatan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran 
serta model pembelajaran. 

Bab IV   Penilaian, berisi tentang penilaian aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 
Bab V   Media dan Sumber Belajar Mata Pelajaran Prakarya, menjelaskan 

tentang pentingnya  media dan sumber belajar dalam mencapai 
tujuan mata pelajaran.  

Bab VI  Guru Mata Pelajaran Prakarya dalam Pembelajaran Abad 21, 

memaparkan profil dan peran guru Mata Pelajaran Prakarya 
dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan 
perkembangan jaman 

Bab VII  Penutup, menjelaskan secara umum cakupan muatan yang 
berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran Prakarya. 

 
 

D. Sasaran Pengguna 

Sasaran pengguna buku Inspirasi Pembelajaran dan Penilaian mata 
pelajaran Prakarya yaitu: guru, pengelola sekolah dan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota/Kabupaten/Provinsi setempat.  
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BAB II 
KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN PRAKARYA 

 
A. Rasional 

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh manusia  dan sebagai 

jembatan masa depan, nilai antar generasi dan peradaban. Sebagai 
jembatan, pendidikan berperan  mentransformasikan aset bangsa menuju 

cita-cita bangsa. Peran pendidikan dalam mendukung kemajuan bangsa 
melalui pembangunan kualitas manusia yang melaksanakan fungsi 
institusi sekolah, terutama dalam sikap dan kompetensinya. Pendidikan 

dapat menanamkan sikap/nilai yang sesuai dan memberikan bekal 
kompetensi yang diperlukan oleh generasi penerus bangsa.  

 

Kurikulum 2013 dibangun berlandaskan filosofi yang memberikan 
pondasi bagi optimalisasi potensi peserta didik untuk  menjadi manusia 

Indonesia berkualitas. Kurikulum dikembangkan berdasarkan akar 
budaya bangsa Indonesia yang beragam, yang diarahkan untuk 
membangun kehidupan bangsa masa kini dan untuk membangun dasar 

bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.  
 

Tantangan internal dan eksternal yang dihadapi bangsa saat ini dan ke 

depan juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan Kurikulum 
2013. Tantangan internal yang dihadapi bangsa terutama semakin 

meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang akan mencapai 
puncaknya pada Tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. 
Pertumbuhan penduduk ini merupakan bonus demografi yang harus 

dimanfaatkan menjadi sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki 
kompetensi dalam hal penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

religius, sehingga membentuk karakter generasi penerus bangsa menjadi 
warga negara yang mandiri dalam meniti masa depan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Sedangkan tantangan eksternal terkait dengan 

arus globalisasi dan berbagai isu masalah lingkungan hidup, kemajuan 
teknologi dan informasi, serta kebangkitan industri kreatif. Kedua 
tantangan ini hendaknya dapat dikelola untuk dapat menguatkan budaya 

lokal (local genius dan local wisdom), nilai-nilai karakter sebagai 
pembangunan kembali potensi lokal, pemanfaatan sumber daya alam 

secara seimbang dan dasar pengembangan kewirausahaan dan ekonomi 
kreatif, sehingga mampu membangun citra dan identitas bangsa, serta 
memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif. Dengan penguatan 

tersebut, diharapkan nantinya peserta didik mampu menciptakan ide-ide 
kreatif dan kritis.  

 
Implementasi Kurikulum 2013 mengharapkan perubahan pola pikir dalam 
praktik pendidikan dan proses pembelajaran, bukan hanya untuk 

mengejar pencapaian  kesejajaran dengan negara-negara lain, namun juga 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan bekal kepada 

generasi penerus bangsa agar mampu beradaptasi dengan perubahan 
yang berlangsung di lingkungan sekitar dan pada akhirnya mandiri. Oleh 
karena itu pola berpikir kreatif perlu ditumbuhkembangkan selama proses 

pembelajaran, melalui pendekatan saintifik . Hal ini sangat sesuai dengan 
peran mata pelajaran Prakarya yang mengembangkan keseimbangan 
antara pencapaian penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

spiritual dan sosial.  
 

Sejarah prakarya di Indonesia dimulai dari kegiatan nonformal yang 
bersinggungan dengan tradisi lokal yang memuat sistem budaya, teknologi 
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lokal, serta nilai-nilai sosial dalam kehidupan yang mempunyai tujuan 
dan landasan kependidikan agar menumbuhkan kepekaan terhadap 

produk kearifan lokal, perkembangan teknologi dan terbangunnya jiwa 
kewirausahaan sesuai dengan orientasi dan misi kurikulum 2013. 
 

Prakarya merupakan proses bekerja menghasilkan suatu karya (produk). 
Produk prakarya masih bersifat dami (masih diproduksi dalam satuan).     

Penataan konten mata pelajaran Prakarya disusun mengikuti  
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pada 
budaya lokal. Konteks pendidikan kearifan lokal (berbasis budaya) 

diselenggarakan pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan 
menengah, meliputi :  
(1) Tata nilai dan sumber etika dan moral dalam kearifan lokal, sekaligus 

sebagai sumber pendidikan karakter bangsa  
(2) Karya teknologi dengan konsep sistem teknik dan konversi energi yang 

dapat diterapkan untuk menumbuhkan kreatifitas dan inovasi 
(3) Materi kearifan lokal  
      

KREATIFITAS, 
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Dasar pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan 

nilai kearifan lokal dan nilai jati diri sehingga tumbuh semangat 
kemandirian, kewirausahaan dan sekaligus kesediaan melestarikan 
potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini didasari oleh kondisi nyata 

bahwa pengaruh kuat budaya luar masih perlu mendapat perhatian atas 
pengaruhnya pada budaya peserta didik. Prakarya juga memperhatikan 

wawasan memasarkan, dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan 
dan latihan (diklat).  

   

Berdasarkan hal tersebut, tujuan Kurikulum adalah untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

 
B. Tujuan  

1. Tujuan material  

Menemukan ide, membuat karya (produk) prakarya, merancang ulang 
produk dan mengembangkan produk berupa : kerajinan, rekayasa, 
budidaya dan pengolahan melalui kegiatan mengidentifikasi, 

memecahkan masalah, merancang, membuat, memanfaatkan, 
mengevaluasi, dan mengembangkan produk yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan 
keterampilan yang dikembangkan adalah kemampuan memodifikasi, 
menggubah, mengembangkan, dan menciptakan serta merekonstruksi 

karya yang ada, baik karya sendiri maupun karya orang lain. 
 

2. Tujuan formal  
a. Mengembangkan kreatifitas melalui mencipta, merancang, 

memodifikasi (mengubah), dan merekonstruksi berdasarkan 

pendidikan teknologi dasar dan kearifan lokal 
b. Melatih kepekaan rasa peserta didik terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk menjadi inovator dengan 

mengembangkan rasa ingin tahu, kepedulian, memiliki, keindahan 
dan toleransi 

c. Membangun jiwa mandiri peserta didik yang  jujur, 
bertanggungjawab, disiplin, peduli dan mampu bekerja sama 

d. Mengembangkan berpikir kreatif, teknologis, estetis, cepat, tepat, 

cekatan, ekonomis dan praktis 
e. Menempa keberanian untuk mengambil resiko dalam 

mengembangkan keterampilan dan mengimplementasikan 
pengetahuan 
 

C. Ruang Lingkup 
1. Mata pelajaran Prakarya terdiri atas 4 aspek, yaitu : 

a. Kerajinan 

Kerajinan dapat dikaitkan dengan kerja tangan yang hasilnya 
merupakan benda untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan : 

estetika - ergonomis, dengan simbol budaya, kebutuhan tata upacara 
dan kepercayaan, dan benda fungsional yang dikaitkan dengan nilai 
pendidikan pada prosedur pembuatannya. Substansi aspek ini dapat 

digali dari potensi lokal, seni terapan (applied art), dan desain 
kekinian (modernisme dan postmodernisme). 
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b. Rekayasa 
Rekayasa terkait dengan kemampuan dasar dan wawasan 

perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa dan gambar 
teknik dalam pembuatan produk. Aspek Rekayasa dalam membuat 
produk sederhana menggunakan peralatan kerja sesuai dengan jenis, 

karakteristik, dan kekuatan bahan, produk teknologi konstruksi, 
produk teknologi informasi dan komunikasi, alat penjernih air, 

membuat instalasi listrik rumah tangga , alat pengendali elektronik 
dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. 
Manfaat edukatif teknologi rekayasa adalah pola berfikir sistemik 

secara kreatif, inovatif, praktis, efektif dan efisien dalam berproduksi. 
c. Budidaya 

Budidaya tumbuhan dan hewan mencakup pembibitan, penanaman, 

pemanenan, penyimpanan, dan penanganan atau pengemasan dan 
distribusi untuk proses selanjutnya. Substansi aspek ini berupa 

tanaman, ternak dan ikan 
Manfaat edukatif teknologi budidaya ini adalah pembinaan perasaan, 
pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan dan menyatukan 

dengan alam (ecosystem) menjadi peserta didik yang berpikir 
sistematis berdasarkan potensi kearifan lokal.  

d.  Pengolahan 
Pengolahan proses transformaasi (perubahan bentuk) dari bahan 
mentah menjadi produk olahan. Transformasi melibatkan proses-

proses fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Proses pengolahan 
mencakup pula penanganan dan pengawetan bahan melalui berbagai 

teknik dasar proses pengolahan dan pengawetan.  
Manfaat edukatif teknologi pengolahan bahan pangan bagi 
pengembangan kepribadian peserta didik adalah menambah 

keanekaragaman makanan , memberi nilai ekonomis dan timbul 
kesadaran pentingnya melakukan penanganan  makanan agar tidak 

cepat rusak. 
 

2. Pemilihan Aspek Mata Pelajaran Prakarya dan Pelaksanaannya  

Ketentuan pemilihan aspek dari mata pelajaran Prakarya :  
a. Sekolah menawarkan minimal 2 aspek Prakarya untuk satu semester 

berdasarkan daya dukung atau sumber daya yang tersedia 

b. Siswa memilih satu aspek yang ditawarkan berdasarkan bakat dan 
minat 
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BAB III. DESAIN PEMBELAJARAN  
 

A. Pendekatan  
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dicapai melalui proses 
pembelajaran dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  
 

Pendekatan saintifik terdiri atas lima pengalaman belajar yaitu :  
1. Mengamati  

Mengamati aneka ragam karya/produk Prakarya baik itu berupa 
kerajinan, rekayasa, budidaya dan pengolahan yang ada di daerah 
setempat dengan melihat, membaca, mendengar dan mencermatinya 

melalui berbagai sumber, seperti kunjungan ke home industry, kajian 
pustaka, dan sumber informasi lainnya.  

2. Menanya 
Membuat pertanyaan tentang apa yang belum diketahui atau apa yang  
ingin diketahui lebih lanjut dan mendalam tentang karya/produk 

Prakarya, baik berupa kerajinan, rekayasa, budidaya dan pengolahan 
yang ada di daerah setempat. Guru perlu memberikan pembelajaran 
tentang membuat pertanyaan, misalnya teknik probing.  

3. Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai cara dan sumber. 

Pada aspek kerajinan misalnya data tentang sifat serat, logam, aspek 
pengolahan berupa daftar tambahan makanan yang diperbolehkan, 
daftar nilai gizi bahan pangan, dan lain - lain, aspek budidaya 

informasi rekomendasi penggunaan pupuk, data ramalan cuaca, aspek 
rekayasa data konversi energi, ragam grafika, macam - macam alat 

transportasi dan logistik dan lain - lain. 
4. Mengasosiasi 

Menganalisis dan atau mensintesiskan terhadap hasil kegiatan 

eksplorasi untuk pembuatan karya/produk. Berdasarkan analisis dan 
atau sintesis data ditarik kesimpulan-kesimpulan umum berkaitan 
dengan obyek  karya/produk Prakarya yang dipelajarinya 

5. Mengomunikasikan 
Mempresentasikan proses dan hasil pembuatan karya/produk secara 

tertulis dan lisan sebagai contoh melalui kegiatan pameran, bazar. 
 

B. Strategi Metode Pembelajaran 

Strategi/ metode pelaksanaan pembelajaran Prakarya antara lain:  
1. Pendekatan Definitif 

Pemerolehan informasi, pengetahuan maupun keterampilan berasal 

dari tugas membaca dan pemaparan guru secara definitif. Pendekatan 
definitif diberlakukan karena untuk menghafal proses/prosedur 

bekerja, rumus maupun dalil yang diberikan secara terintegrasi dalam 
praktik berkarya. Model pendekatan definitif dilakukan dengan 
langkah- langkah: 

a. Peserta didik membaca buku dan menelaah isinya 
b. Peserta didik menjelaskan dan mendemonstrasikan dengan media 

yang disiapkan 
c. Peserta didik mendiskusikan, menanyakan, memberi argumentasi 

dan menjelaskan kembali 

d. Peserta didik melakukan praktik berkarya, mencipta atau 
keterampilan produksi 
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2. Pendekatan Partisipatif 
Pendekatan pembelajaran yang menekankan siswa dan guru aktif 

untuk menciptakan karya secara bersama- sama. Tujuan pendekatan 
partisipatif untuk memperoleh pengalaman penginderaan objek secara 
mandiri dan disusun menjadi pengetahuan. Guru memotivasi peserta 

didik menemukan kesulitan, dan mampu membuat pertanyaan, 
menstrukturkan dan mengemas menjadi pengetahuan dasar. Contoh 

penerapan pendekatan partisipatif : 
a. Peserta didik berkarya bersama-sama dengan guru 
b. Peserta didik menanyakan, mendiskusikan kinerja kepada guru dan 

temannya  
c. Peserta didik diminta membuat, berlatih, dan berkarya 
 

3. Pendekatan Eksploratif 
Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemerolehan 

keterampilan, pengetahuan dan sikap melalui pengembangan diri, 
seperti: penelitian mandiri, observasi, mencoba dan mengeksplorasi 
(menggali) berdasarkan rancangannya. Tujuan pembelajaran eksplorasi 

adalah penemuan hasil, produk, sistem kerja (kinerja) yang sistematis 
sehingga dapat diterapkan dalam produksi selanjutnya. Tuntutan 
pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis 

penelitian (research based learning). Langkah ini dimulai dari menyusun 
pertanyaan, mencari jawaban sendiri dan menyimpulkan.  

 
C. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran Prakarya 
adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), 
model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning), dan model 

Pembelajaran Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery/Inquiry 
Learning). Tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk 

semua KD/materi pembelajaran. Model pembelajaran tertentu hanya tepat 
digunakan untuk materi pembelajaran tertentu pula. Demikian sebaliknya 

mungkin materi pembelajaran tertentu akan dapat berhasil maksimal jika 
menggunakan model pembelajaran tertentu. Untuk itu guru harus 
menganalisis rumusan pernyataan setiap KD, apakah cenderung pada 

pembelajaran penyingkapan (Discovery/Inquiry Learning) atau pada 
pembelajaran hasil karya (Problem based Learning dan Project Based 
Learning). 
 

Masing-masing model pembelajaran tersebut memiliki urutan langkah 
kerja (syntax) tersendiri, yang dapat diuraikan sebagai berikut. 
1. Model Pembelajaran Penyingkapan (Discovery/Inquiry Learning) 

a. Sintaks model Discovery Learning meliputi: 
1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 
2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 
3) Pengumpulan data (Data Collection); 
4) Pembuktian (Verification); 
5) Menarik kesimpulan/generalisasi (Generalization). 

b. Sintaks model Inquiry Learning Terbimbing meliputi: 
1) Orientasi masalah; 

2) Pengumpulan data dan verifikasi; 
3) Pengumpulan data melalui eksperimen; 
4) Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan 

5) Analisis proses inkuiri. 
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2. Model Pembelajaran Hasil Karya Problem Based Learning 
a. Sintaks model Problem Based Learning dari Bransford and Stein 

(dalam Jamie Kirkley, 2003:3) terdiri atas: 
1) Mengidentifikasi masalah; 

2) Menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan 
menseleksi informasi-informasi yang relevan; 

3) Mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif-

alternatif, tukar-pikiran dan mengecek perbedaan pandang; 
4) Melakukan tindakan strategis, dan 
5) Melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi 

yang dilakukan. 
b. Sintaks model Problem Based Learning Jenis Trouble Shooting (David 

H. Jonassen, 2011:93) terdiri atas: 
1) Merumuskan uraian masalah; 
2) Mengembangkan kemungkinan penyebab; 

3) Mengetes penyebab atau proses diagnosis, dan 
4) Mengevaluasi. 

3. Model pembelajaran Hasil Karya Project Based Learning dengan sintaks: 
a. Penentuan pertanyaan mendasar (Start with the Essential Question); 
b. Mendesain perencanaan projek; 
c. Menyusun jadwal (Create a Schedule); 
d. Memonitor peserta didik dan kemajuan projek (Monitor the Students 

and the Progress of the Project); 
e. Menguji hasil (Assess the Outcome); 
f.  Mengevaluasi pengalaman (Evaluate the Experience). 

 

Secara umum model-model pembelajaran yang dijelaskan di atas sesuai 
untuk mata pelajaran Prakarya. Namun, dalam memilih model 
pembelajaran untuk mata pelajaran Prakarya hendaknya 

mempertimbangkan rambu - rambu dan kriteria sebagai berikut :  
1. Penentuan KD menggunakan model penyingkapan atau penemuan 

(Discovery/Inquiry Learning) dengan kriteria : 
a. Pernyataan KD-3 dan KD-4 mengarah ke pencarian atau penemuan; 
b. Pernyataan KD-3 lebih menitik beratkan pada pemahaman 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan 
c. Pernyataan KD-4 pada taksonomi mengolah dan menalar. 

2. Penentuan KD menggunakan model pembelajaran hasil karya 
(Problem/Project Based Learning) dengan kriteria: 
a. Pernyataan KD-3 dan KD-4 mengarah pada hasil karya berbentuk 

jasa dan atau produk; 
b. Pernyataan KD-3 pada bentuk pengetahuan metakognitif; 

c. Peryataan KD-4 pada taksonomi menyaji dan mencipta, dan 
d. Pernyataan KD-3 dan KD-4 yang memerlukan persyaratan 

penguasaan pengetahuan konseptual dan prosedural. 

 
Sebagai contoh, jika proses pembelajaran menekankan pada pengenalan 

dan pemahaman awal, maka model pembelajaran berbasis 
penemuan/penelitian (discovery learning) lebih tepat dipilih. Ketika 
pembelajaran dimaksudkan untuk mengenali suatu masalah secara 

khusus, maka pilihan model pembelajaran berbasis masalah lebih 
ditekankan. Apabila tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik 

mencapai kapasitas penguasaan pengetahuan dalam praktik secara 
umum, maka kombinasi ketiga model diperlukan.  
 

Pada pembelajaran mata pelajaran Prakarya dapat menggunakan 
beberapa metode belajar. Penguasaan pengetahuan berdimensi praktik 
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untuk pengembangan kecakapan hidup (education for life) dan sekaligus 
membangun jiwa mandiri untuk hidup (education for earning living) serta 

menumbuhkan sikap budaya sosial sangat ditekankan.  
 

Model-model pembelajaran tersebut umumnya akan menghasilkan 
bermacam-macam lembar kerja yang merupakan hasil bukti belajar 
(Evidence Based Practice) yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian 

hasil belajar peserta didik. Adapun, Guru sebagai pendidik dan fasilitator 
hendaknya mengasah kreativitasnya dalam menggunakan suatu model 

pembelajaran dan mempersiapkan secara matang, sehingga pembelajaran 
aktif dengan pendekatan saintifik dapat berjalan dengan baik.  
 

Dalam mengaitkan kompetensi yang dituju dengan model pembelajaran 
yang sesuai, hal yang perlu diperhatikan adalah : 
1. Analisis silabus mata pelajaran Prakarya  

2. Pemilihan model pembelajaran yang  akan dipakai yang dapat 
menerjemahkan materi-materi pokok tersebut dalam proses 

pembelajaran secara lebih jelas, dan mudah ditangkap oleh peserta 
didik.  

 

D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Mekanisme pelaksanaan pembelajaran mencakup perencanaan, 

pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan evaluasi), dan 
pertimbangan daya dukung. Tahap pertama, perencanaan pembelajaran 
yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru 
secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah 

dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. 
Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok 
antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi 

oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat. 
 

Prinsip penyusunan RPP adalah sebagai berikut: 

1.  Setiap  RPP  harus secara  utuh  memuat  kompetensi  sikap 
spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.  

2.  Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 
lebih. 

3.  Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun 

dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat 
intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, 
latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta 
didik. 

4.   Berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan   
berpusat  pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, 
kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, 

menggunakan berbagai pendekatan/model.  
5.   Berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan 

sekitarnya sebagai sumber belajar. 
6.   Berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai 

kehidupan masa kini. 
7.   Mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. 
8.   Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP 

memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 
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penguatan, pengayaan, dan remedi. Pembelajaran pengayaan dan 
remedi dilakukan setelah evaluasi terhadap hasil belajar siswa 

dilakukan.  
9.   Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau 

antarmuatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan  antara  KI,  KD,  indikator  pencapaian kompetensi, 
materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun 
dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan 
lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP  disusun  
dengan  mempertimbangkan  penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 
 

Komponen minimal RPP memuat:  
1.   Identitas sekolah/madrasah (nama sekolah), mata pelajaran atau 

tema (nama mata pelajaran atau judul tema), kelas/semester (kelas 

dan semester yang akan dibelajarkan), dan alokasi waktu (prakiraan 
durasi waktu untuk menyelesaikan kompetensi dan materi yang 
akan dibelajarkan); 

2.  Kompetensi Inti I dan II, khusus untuk mata pelajaran Agama dan 
Budi Pekerti, dan PPKn dicantumkan sebagaimana yang ada dalam 

dokumen KI-KD. Untuk mata pelajaran lain, dicantumkan dengan 
deskripsi yang menjelaskan bahwa kompetensi spiritual dan 
kompetensi sosial merupakan pembelajaran tidak langsung sebagai 

nurturant effect dari pengembangan kompetensi pengetahuan dan 
keterampilan sebagai dasar penumbuhan dan pengembangan 

karakter peserta didik lebih lanjut.  
3.  Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian kompetensi (mengacu 

pada KD di silabus);  

4.  Materi pembelajaran (mengacu pada silabus); 
5.  Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup (skenario kegiatan menggunakan 

pendekatan keilmuan dengan model-model dan metode sesuai 
dengan kebutuhan pencapaian KD); 

6.  Penilaian, mencakup kompetensi yang akan dinilai, instrumen 
penilaian, cara melaksanakan penilaian, pengolahan data, serta 
pelaporannya.  

7.  Pendukung pembelajaran, meliputi: media, alat, bahan, dan sumber 
belajar. 

 
Alternatif bentuk RPP mata pelajaran Prakarya. 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah                          : 

Mata pelajaran            : Selain Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan PPKn 
Kelas/Semester          : 
Alokasi Waktu             : 
 

A. Kompetensi Inti (KI) 
[disajikan Deskripsi Rumusan KI-1 dan KI-2 seperti yang dinyatakan dalam silabus] 

KI3: 

KI4: 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
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Kompetensi Dasar Indikator 

KD pada KI 3 1 
… 

KD pada KI4 … 
 

C. Materi Pembelajaran  
                                        [disajikan materi pokok saja, rincian materi setiap  
                                         pertemuan dinyatakan dalam Lampiran]  

 
D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama: (...JP) 
      Indikator: …  
                      [indikator yang dirujuk untuk pembelajaran pertemuan pertama] 

a. Kegiatan Pendahuluan 
b. Kegiatan Inti  

                                                [disajikan garis besar alur berpikir pembelajaran  
                                                secara lengkap, materi rinci pembelajaran dimuat  
                                                pada Lampiran Materi Pembelajaran Pertemuan 1] 

c. Kegiatan Penutup 
 

2. Pertemuan Kedua: (...JP) 
      Indikator: …  
                      [indikator yang dirujuk untuk pembelajaran pertemuan kedua] 

a. Kegiatan Pendahuluan 
b. Kegiatan Inti 

                                               [disajikan garis besar alur berpikir pembelajaran  
                                               secara lengkap, materi rinci pembelajaran dimuat  
                                               pada Lampiran Materi Pembelajaran Pertemuan 2] 

c. Kegiatan Penutup 
3. Pertemuan seterusnya. 

E.    Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
        1.   Teknik penilaian 

                              [disajikan nama Teknik Penilaian, instrumen lengkap  
                               penilaiansetiap pertemuan dimuat dalam Lampiran  
                               Instrumen Penilaian Pertemuan 1, Lampiran  
                               Instrumen Penilaian Pertemuan 2, dan seterusnya  
                               tergantung pada banyak pertemuan] 
2. Kriteria Pembelajaran Remedial dan Pengayaan dikaitkan hasil penilaian 
   

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media/alat 
2. Bahan 
3. Sumber Belajar 

 

Lampiran-lampiran: 

1. Materi Pembelajaran Pertemuan 1 

2. Instrumen Penilaian Pertemuan 1 

3. Materi Pembelajaran Pertemuan 2 

4. Instrumen Penilaian Pertemuan 2 

5. Dan seterusnya tergantung banyak pertemuan. 

 

Langkah Penyusunan RPP 
1. Pengkajian silabus untuk menentukan keluasan, kedalaman, dan 

urutan  materi serta  aktivitas dalam pembelajaran. 
2. Perumusan indikator pencapaian setiap KD 
3. Penentuan materi Pembelajaran.  

4. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran berupa kegiatan-kegiatan peserta 
didik untuk mencapai kompetensi yang dibelajarkan 

5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan sesuai kebutuhan. 

6. Penentuan penilaian, mencakup kompetensi yang akan dinilai, 
instrumen penilaian, cara melaksanakan penilaian, pengolahan data, 

serta pelaporannya.  
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7. Menentukan pendukung pembelajaran (media, alat, bahan dan sumber 
belajar sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dan kompetensi yang 

akan dicapai oleh peserta didik.  
 
Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1. Kegiatan Pendahuluan 
    Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan; 
b. mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan 

dikembangkan; 
c. menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari; 
d. menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan; dan 

e. menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 
 

2. Kegiatan Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 
 

3. Kegiatan Penutup 
Kegiatan penutup mencakup: 
a. Kegiatan guru bersama peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran; dan 

b. Kegiatan guru bersama peserta didik merencanakan pembelajaran 

pada pertemuan berikut.. 
 

Proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan 
narasumber, sarana dan prasarana pembelajaran yang bervariasi dan 
mendukung pencapaian kompetensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembelajaran antara lain: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 
kepala sekolah, Dinas Pendidikan  atau kantor Kementerian Agama 

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan 
dukungan partisipasi orang tua, masyarakat, dan dunia usaha atau dunia 
industri.  
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BAB IV. PENILAIAN  
 

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa pembelajaran Prakarya menekankan 
pada kreatifitas membuat berbagai jenis produk kerajinan, pengolahan, 
budidaya dan rekayasa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan 

masyarakat dan ketersediaan sumber daya lokal. Selanjutnya pembelajaran 
Prakarya dimaksudkan untuk mengembangkan produk prakarya dalam 

skala satuan menjadi produk skala lebih besar dan memiliki nilai ekonomis. 
Berdasarkan karakteristik tersebut, maka penilaian hasil belajar Prakarya 
dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi pada aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian sikap diutamakan untuk mengetahui tingkat kreatifitas, 
inovasi, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerjasama yang 

terintegrasi dalam pembelajaran pada KD dari KI 3 dan 4. Penilaian 

aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber 
informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas 
atau guru kelas; hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik 

disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. 

 
Contoh untuk menilai KD 3.3  Memahami rancangan pembuatan, 
penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran yang ada di wilayah 

setempat menjadi makanan dan minuman kesehatan dan KD 4.2 
Membuat rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan 

pangan sayuran yang ada di wilayah setempat menjadi makanan dan 
minuman kesehatan 

 

Sikap Rubrik 

1. Kreatifitas 1.1 Mampu mengkreasikan berbagai bentuk, warna, 
rasa makanan dan minuman kesehatan dari 
sayuran 

1.2 … 

2. Inovasi 2.1 Mampu melakukan inovasi produk makanan dan 
minuman kesehatan dari sayuran 

2.2 … 

3. Jujur 3.1 Mampu menggunakan bahan dan takaran sesuai  
3.2 ………..   

4. Disipilin 4.1 Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
4.2 … 

5. Tanggung jawab 5.1Mampu melaksanakan proses pembuatan 

makanan dan minuman kesehatan sesuai SOP 
5.2  … 

6. Bekerjasama 6.1 Mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam 
penyelesaian kegiatan 

6.2 …    

  

B. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, 
konseptual, maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat rendah 
hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik 

penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan 
karakteristik kompetensi yang akan dinilai.  Teknik yang biasa 
digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dan 

portofolio. 
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1.  Penilaian tes tertulis 
Penilaian tes tertulis meliputi uraian, pilihan ganda, menjodohkan 

dan isian/ melengkapi dan Benar- Salah. Penilaian tes tertulis  
diawali dengan membuat kisi- kisi soal, meliputi KD, Materi, 
Indikator soal, nomor soal, dan bentuk soal.  

 
Soal pengetahuan dibuat berdasarkan level taksonomi pada jenjang 

sekolah menengah pertama yaitu,1) Dimensi proses kognitif : 
menerapkan, menganalisis dan sintesis, mengevaluasi, 2) Dimensi 
pengetahuan : faktual, konseptual dan prosedural. 

 
Contoh Kisi-Kisi untuk penilaian kompetensi aspek pengolahan Kelas 
VII pada KD 3.3 Memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan 

pengemasan bahan pangan sayuran yang ada di wilayah setempat 
menjadi makanan dan minuman kesehatan. 

 

KD Materi Indikator soal 
Nomor 

soal 
Bentuk 

soal 

3.3 Memahami 
rancangan 
pembuatan, 
penyajian, 
dan 
pengemasan 
bahan 
pangan 
sayuran 
yang ada di 
wilayah 
setempat 
menjadi 
makanan 
dan 
minuman 
kesehatan. 

 

 Jenis bahan 
dasar dan bahan 
bantu   

 Jenis alat dan 
kegunaannya 

 Teknik dan 
langkah-langkah 
pengolahan 

 Teknik 
pengemasan dan 
penyajian 

 

 Siswa dapat 
menyebutkan 
bahan dasar 
dan bahan 
bantu 
pembuatan 
makanan dan 
minuman 
kesehatan  
dari sayuran 

 ……. 
 

 Siswa dapat 
menjelaskan 
fungsi 
penggunaan 
gula pada 
pembuatan 
makanan dan 
minuman 
kesehatan dari 
sayuran 

 …….. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 

 

2.   Tes lisan 
Tes lisan bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan untuk 

perbaikan pembelajaran, menumbuhkan sikap berani berpendapat, 
percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tes lisan 
dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tes 

lisan juga dapat digunakan untuk melihat ketertarikan siswa 
terhadap pengetahuan yang diajarkan dan untuk memotivasi siswa 
dalam belajar. 

 
3.   Penugasan  

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa dapat dilakukan  
selama dan sesudah proses pembelajaran. Tugas dapat dikerjakan 
baik secara individu maupun kelompok sesuai karakteristik tugas 

yang diberikan.  
Nilai aspek pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, 

penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penulisan 
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capaian pengetahuan pada rapor menggunakan angka (bilangan bulat) 
pada skala 0 – 100, predikat dan deskripsi. 
 

C. Penilaian Keterampilan 
Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, 

portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. 
Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating 
scale) yang dilengkapi rubrik. 
1.   Praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas, pembuatan karya/produk atau perilaku 

sesuai dengan tuntutan kompetensi. 
2.   Produk adalah hasil dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang 

bertujuan untuk menghasilkan karya/produk. 
3.   Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi 

kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu serta penilaian karya/produk 
yang dihasilkan. 

4.   Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 
menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam suatu tugas 
tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui 

perkembangan, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu 
tertentu.  

 
Contoh penilaian keterampilan kompetensi aspek pengolahan Kelas VII 
pada KD 4.3 Membuat rancangan pembuatan, penyajian, dan 

pengemasan bahan pangan sayuran yang ada di wilayah setempat 
menjadi makanan dan minuman kesehatan. 
 

Indikator Soal :  Peserta didik mampu melakukan pembuatan salad 
dari bahan sayuran 

 
Rubrik penilaian praktik:  
 

Aspek yang 
dinilai 

Kriteria 
penilaian 

Skor Penilaian 

4 
(Baik 

Sekali) 

3 
(Baik) 

2 
(Cukup) 

1 
(Kurang) 

1. Persiapan 
 
Skor maks = 4 

 Memilihan 
alat yang 
tepat dan 
siap 
digunakan 

    

 Memilih 
bahan 
sesuai 
dengan 
resep 
 

    

 Menimbang 
bahan yang 
sesuai 
dengan 
takaran 
 

    

2. Pelaksanaan 
 Skor maks = 4 

 

…     
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3. Hasil 
(produk) 

Skor maks = 4 
 

…     

4. Laporan 
Skor maks = 4 
 

… 
 

    

 
Contoh pengisian format penilaian praktik 
 

No Nama 
Skor Untuk Jumlah 

skor 
Nilai 

Persiapan Pelaksanaan Hasil Pelaporan 

1 Dewi 4 … … … … … 

        

Keterangan : 

 Skor maksimal = jumlah skor tertinggi setiap kriteria penilaian 

 
 Nilai praktik =   x 100 

 
Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, 
proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dirata-rata untuk memperoleh 

nilai akhir keterampilan. Penulisan capaian keterampilan pada rapor 
menggunakan angka (bilangan bulat) pada skala 0 – 100 , predikat 
dan deskripsi. 
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BAB V. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
 

A. Media 
Media pembelajaran merupakan salah satu sarana penting dalam 
menyampaikan materi. Media pembelajaran dapat menjembatani 

keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga di dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Media audio visual dan audio dapat menjangkau ruang 

dan waktu tanpa batas. Media juga dapat menggantikan peran guru di 
dalam pembelajaran. Kehadiran guru pada kondisi tertentu dapat 
digantikan oleh media. 

 
Pakar pembelajaran Gagne memberikan definisi media adalah berbagai 
jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang untuk belajar. Briggs memberikan definisi tentang media 
pembelajaran yaitu segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang peserta didik untuk belajar. Gagne dan Briggs sepakat 
menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi sebagai; (1) 
Memperjelas penyajian pesan; (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

dan daya indra; (3) Mengatasi sikap pasif peserta didik; (4) Memberikan 
pengalaman sama kepada setiap peserta didik. 
 

Dale seorang pakar media pembelajaran membuat piramida dan 
membagi dua bagian yaitu pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif. 

Hubungan antara media dengan pembelajaran dapat dilihat pada kedua 
piramida di bawah ini: 
 

 
 
Ada tiga jenis media yaitu audio (media dengar), visual (media lihat), dan 
audio visual (media pandang dengar). Media audio antara lain tape 

rekorder, peralatan yang dapat menimbulkan bunyi, Video Compact Disc 
(VCD). Media visual antara lain gambar, foto, peraga, leaflet, pamlet, 

buku, majalah, koran, modul. Media audio visual antara lain film, 
animasi, video, dan game. Mata pelajaran seni budaya dapat 

memanfaatkan ketiga jenis media sebagai sarana untuk memudahkan 
dalam pembelajaran. 
 

B. Sumber Belajar 
Pada mata pelajaran Prakarya, materi pembelajaran dapat digali dari 
berbagai sumber belajar baik visual, audio maupun audio visual. 

Sedangkan jenis sumber belajar audio seperti kaset rekorder, CD, suara, 
radio, dongeng. Jenis sumber belajar visual antara lain buku, majalah, 

koran, alam semesta, pameran, sentra industri, museum, galeri,  
reklame, poster. Jenis sumber belajar audio visual antara lain TV, DVD, 
pertunjukan. 
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Pada kurikulum 2013 media dan sumber belajar pada mata pelajaran 
Prakarya memiliki peranan penting agar tercapai penguasaan 

kompetensi dasar dalam penguasaan pengetahuan yang berorientasi 
praktik untuk pengembangan keterampilan dan menumbuhkan sikap 
kreatif dan inovatif.  

 
Pemanfaatan media dan sumber belajar mempertimbangkan : 

1. By Design, media dan sumber belajar yang direncanakan dan 
dikembangkan sesuai dengan desain dan tujuan pembelajaran 
sehingga dapat membantu kemudahan dalam proses pembelajaran. 

Contoh:  
a. Belajar di perpustakaan yang sudah dirancang sebelumnya di 

dalam RPP; sebagian KD dalam silabus bisa dijelaskan dan 
dihubungkan dengan beberapa buku atau arsip yang lain. 

b. Belajar di dunia industri, dunia usaha atau tempat pertokoan 

untuk melihat dan mengamati hasil/produk kerajinan, rekayasa, 
budidaya maupun pengolahan.  

c. Belajar di lapangan atau lahan pertanian, melalui proposal belajar 

field study. 
2. By Utilization, media dansumber belajar yang tidak secara khusus 

didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, 
diterapkan dan digunakan untuk keperluan belajar. Jenis ini 
digunakan secara langsung atau improvisasi oleh guru. Secara garis 

besar isi sumber ini berupa: 
a. Pasar kerajinan, tanaman, permainan anak, kue atau toko 

makanan.  Guru mengajak siswa tanpa direncakanan awalnya, 
tetapi kemudian dikembangkan karena terdapat hubungan materi 
dengan objek/media atau sumber belajar. 

b. Peristiwa pameran: kerajinan, rekayasa, tanaman, unggas atau 
sejenisnya, makanan hasil olahan dan pengeringan dapat dijadikan 

media dan sumber belajar. 
c. Karya rekayasa, kerajinan atau sejenisnya dapat difungsikan 

untuk media dan sumber belajar. 

d. Metoda karya wisata mengunjungi lokasi industri, atau dunia 
usaha. Guru memberi contoh sekaligus berfungsi sebagai media 
dan sumber belajar. 

 
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memilih media dan 

sumber belajar antara lain;  
1. Menganalisis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan;  
2. Menganalisis strategi, pendekatan, dan metode yang akan digunakan;  

3. Menganalisis kesiapan faktor pendudkung pembelajaran;  
4. Menganalisis alokasi waktu yang tersedia;  
5. Menganalisis efektivitas media dalam menyampaikan pesan belajar;  

6. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 
dibelajarkan dan mampu merangsang minat peserta didik untuk 

terampil bertanya; dan  
7. Media dan sumber belajar yang dipilih hendaknya lebih bersifat 

konkret atau dapat menunjukkan misi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
 

Dalam pemilihan dan penggunaan media dan sumber belajar hendaknya 
semaksimal mungkin guru mempertimbangkan perkembangan dan 
kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses 

pembelajaran.  
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BAB VI.  
GURU MATA PELAJARAN PRAKARYA DALAM PEMBELAJARAN ABAD 21 

 
 

A. Profil Guru 

Abad 21 merupakan era abad globalisasi, yang ditandai perubahan di 
segala bidang kehidupan, termasuk pada dunia pendidikan. Perubahan 

tersebut meliputi aspek kurikulum, manajemen pendidikan, tenaga 
kependidikan, strategi dan metode pembelajaran. 

 

Guru abad 21 harus menguasai banyak pengetahuan (akademik, 
pedagogik, sosial dan budaya), mampu berpikir kritis, tanggap terhadap 
setiap perubahan, dan mampu menyelesaikan masalah. Guru 

diharapkan bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan, yang mampu 
mempersiapkan anak didik untuk siap menghadapi tantangan global di 

luar sekolah. Menurut Tilaar (1998) profil guru yang dibutuhkan di abad 
21 adalah: 
1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang 

2. Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik 
3. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat 
4. Memiliki sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan 

5. Menguasai subjek (kandungan kurikulum) 
6. Mahir dan berketrampilan dalam pedagogi (pengajaran & 

pembelajaran) 
7. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka 
8. Memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology) 

9. Memiliki kemahiran konseling 
 

Profil guru mata pelajaran prakarya harus selalu berpikir 
mengembangkan dan menyesuaikan materi pelajarannya dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berubah, sehingga materi 

prakarya dalam pembelajaran selalu sesuai dengan kebutuhan. 
 

B. Peran Guru 
Suksesnya pendidikan tergantung dari keberhasilan pelaksanaan 
pembelajaran di kelas, sedangkan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar tergantung pada guru, karena guru merupakan ujung tombak 
dalam proses pembelajaran.  
 

Guru sebelumnya dianggap sebagai sosok yang serba tahu, sehingga 
masyarakat menjadikannya tempat bertanya. Dimasa sekarang media 

dan teknologi IT sudah sangat canggih, berbagai informasi dan penelitian 
sangat mudah diakses mengakibatkan peran guru sebagai sosok yang 
serba tahu, secara perlahan berubah. 

 
Menurut Prof. Dr. M.Nuh, cara terbaik menyiapkan usia produktif 

melalui pendidikan dan menjadikan mereka kompeten dan guru sebagai 
kunci suksesnya pendidikan. Sedangan menurut Gagne, peran guru  
dikelompokkan menjadi tiga bagian besar : 

1. Guru sebagai Designer of Instruction (Perancang Pengajaran).  
    Guru mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar, 

rancangan tersebut sekurangnya meliputi memilih dan menentukan 

bahan pelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih metode 
pembelajaran yang tepat dan melaksanakan kegiatan evaluasi dalam 

pembelajaran. 
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2. Guru Sebagai Manager of Instruction (Pengelola Pembelajaran).  
Guru memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran.  

3. Guru sebagai Evaluator of Student Learning ( Penilai Prestasi Belajar 
Siswa ). 
Siswa senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan prestasi 

belajar siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran, oleh karena itu 
guru melakukan penilaian terhadap prestasi belajar siswa.    

   
Pada abad 21, peran guru prakarya dituntut lebih  tinggi dan optimal. 
Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan 

alam dan zaman akan semakin tertinggal sehingga tidak bisa lagi 
memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan 
menjalankan profesinya. Secara khusus peran guru prakarya 

diantaranya: 
1. Sebagai motivator bagi siswa untuk selalu kreatif, inovatif, kritis, 

percaya diri dan optimis. 
2. Sebagai inspiratory bagi siswa dalam menemukan dan 

mengembangkan ide-ide dan gagasan kreatif-inovatif 

3. Sebagai fasilitator bagi siswa dalam menuangkan ide dan gagasan 
kreatif-inovatif. 

 

Bertitik tolak pada hal tersebut, profil guru saat ini seharusnya mampu 
menghadapi tantangan abad 21. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi, dan proses globalisasi yang berlangsung cepat, berimplikasi pada 
perubahan gaya hidup, proses berkomunikasi, cara berfikir maupun 
bertindak. Menyikapi perubahan itu, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial, serta kompetensi pedagogik seorang guru 
perlu dikembangkan sehingga mampu mendidik siswa yang mempunyai 

kemampuan memprediksi dan menanggulangi permasalahan hidup. 
Berkaitan dengan hal tersebut maka profil guru Prakarya di Sekolah 
Menengah Pertama adalah sebagai berikut: 

 
Kompetensi Profesional 

1. Guru menguasai konsep terkait ruang lingkup mata pelajaran Prakaya 

2. Guru mampu mengekspresikan diri melalui Prakaya 
3. Guru memiliki ide kreatif dalam Prakaya 

Kompetensi Pedagogik: 
1. Guru memahami keragaman potensi, minat dan kemampuan siswa 

dalam bidang Prakaya 

2. Guru dapat merangsang berkembangnya imajinasi dan kreativitas 
siswa. 

3. Guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
estetis 

4. Guru mampu mengevaluasi pembelajaran 

Kompetensi Kepribadian: 
1. Memiliki kepribadian yang berwibawa dan berahlak mulia sebagai 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

2. Memiliki etika dalam bersikap dan berperilaku 
3. Semangat mengembangkan diri secara berkelanjutan 

Kompetensi sosial: 
1. Guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  

secara efektif dan empatik, untuk berkomunikasi dengan berbagai 

pihak. 
2. Berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di sekolah dan 

masyarakat baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

Kurikulum 2013 memiliki misi dan tujuan khusus mempersiapkan generasi 

baru Indonesia berkemampuan sebagai pribadi orang dewasa dan warga 
negara berketerampilan, bersikap religius, memiliki etika sosial tinggi 

sebagai warga negara yang peduli dan bertangungjawab terhadap 
permasalahan sosial dan pengembangan peradaban. Misi dan orientasi 
Kurikulum 2013 itu diwujudkan dalam praktik pendidikan dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai kompetensi 
yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa depan meliputi empat 

(4) Kompetisi inti, yaitu: (1) penguasaan pengetahuan; (2) pengetahuan 
dalam praktik atau keterampilan; (3) sikap religius; dan (4) etika sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 
Menjawab kebutuhan tersebut, panduan guru Prakarya ini dirancang secara 
khusus untuk dijadikan acuan guru Prakarya dalam menerjemahkan misi 

dan orientasi Kurikulum 2013 dan mengoperasionalisasikan silabus 
Prakarya 2013 ke dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada 

pedoman mata pelajaran ini, diharapkan guru Prakarya mampu 
menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam proses transformasi 
pendidikan sebagaimana diharapkan misi dan orientasi Kurikulum 2013. 

Namun, keberhasilan semua itu sangat bergantung pada kesiapan berbagai 
pihak, selain kesiapan guru Prakarya, juga dukungan berbagai pihak para 

pemangku pendidikan lainnya. Terutama komitmen dan dukungan 
pemerintah daerah, lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, dan 
masyarakat luas, termasuk LSM, tokoh masyarakat, dan agensi-agensi 

pembangunan lainnya, disini sangat diharapkan bagi terwujudnya misi dan 
orientasi Kurikulum 2013 dan operasionalisasi panduan ini dalam praktik 
pembelajaran. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


