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ABSTRAK 

Hidayah, Hanif Nurul. 2014. Efektifitas Model Pembelajaran STAD Pada Pokok 

bahasan Sulaman Aplikasi Di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Skripsi, Jurusan 

Teknologi Jasa dan Produksi. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dra.Urip Wahyuningsih, M.Pd. 

Kata Kunci : Efektifitas, Model Pembelajaran, Sulaman Aplikasi  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan pelaksanaan model pembelajaran STAD kelas X busana butik SMK 

Muhammadiyah 2 Boja pada pokok bahasan sulaman aplikasi, dan untuk 

mengetahui seberapa besar efektifitas model pembelajaran STAD kelas X busana 

butik SMK Muhadiyah 2 Boja pada pokok bahasan sulaman aplikasi. Hasil 

pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, model pembelajaran yang 

digunakan guru masih kurang bervariasi dilihat dari proses pembelajaran terlihat 

partisipasi siswa yang kurang aktif sehingga semangat dan responnya masih 

rendah, terbukti siswa kurang antusias, cenderung pasif, saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 

STAD pada pokok bahasan sulaman aplikasi dan untuk mengetahui penerapan 

pelaksanaan model pembelajaran STAD kelas X busana butik SMK 

Muhammadiyah 2 Boja pada pokok bahasan cara membuat sulaman aplikasi. 

Proses pembelajaran dilaksanakan selama 4 kali pertemuan pada saat mata 

pelajaran prakarya dan kewirausahaan pokok bahasan sulaman aplikasi. Populasi 

dari penelitian ini adalah kelas X SMK Muhammadiyah 2 Boja sebanyak 28 

siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu semua 

populasi dijadikan sampling. Metode pengumpulan data menggunakan tes, yaitu 

tes teori dan tes kinerja dan metode observasi untuk mengetahui efektifitas proses 

pembelajaran sulaman aplikasi. Validitas instrumen menggunakan rumus product 

moment dan reabilitas intrument menggunakan KR-20 dan reabilitas interrater 

reliability. Metode analisis data menggunakan uji prasyarat normalitas, 

homogenitas uji hipotesis menggunakan uji t dan uji gain ternormalisasi. 

Kriteria analisis data kelas X sebelum diberi perlakuan (pre tes) adalah 

63,92, sedangkan rata-rata setelah diberi perlakuan (post tes) adalah 82,32. 

Analisis uji gain ternomalisasi diperoleh 50 % atau dapat dikategorikan sedang. 

Sehingga dapat dikatakan adanya efektifitas model pembelajaran STAD pada 

pokok bahasan sulaman aplikasi kelas X SMK Muhamdiyah 2 Boja. Kesimpulan 

dari penelitian ini yaitu bahwa model pembelajaran STAD dapat dinyatakan 

menarik bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar, dan dapat dikatakan efektif 

bagi siswa. Diharapkan model pembelajaran STAD dapat digunakan, 

dikembangkan, dan diterapkan  sebagai model pembelajaran untuk mata pelajaran 

lain yang setara.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang 

sebagai subyek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar 

menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar (Sudjana, 

2013: 28). Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala 

terjadi interaksi guru-siswa, siswa-siswa pada saat pengajaran itu berlangsung. 

Inilah makna belajar mengajar sebagai suatu proses. Interaksi guru-siswa sebagai 

makna utama proses pengajaran memegang peranan penting untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang efektif. Mengingat kedudukan siswa sebagai subjek 

sekaligus juga sebagai objek dalam pengajaran maka inti proses pengajaran tidak 

lain adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan dalam 

kerangka pembentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) peserta didik. 

Pembelajaran di SMK menggunakan paradigma outcome yaitu kompetensi apa 

yang harus dikuasai peserta didik bukan pembelajaran yang memaksakan apa 

yang harus diajarkan oleh seorang guru. SMK Muhammadiyah merupakan 

sekolah swasta yang dibawah naungan yayasan Muhammadiyah. SMK 

Muhammadiyah 2 Boja berdiri sejak 1990 berada di Desa Tampingan Kecamatan 

Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah. SMK Muhammadiyah 2 Boja 
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membukalima kompetensi keahlian yaitu Teknik kendaraan Ringan (TKR) 

(Terakreditasi A), Busana Butik, Perbankan, Teknik Audio Vidio (Terakreditasi 

B) dan Teknik Komputer Jaringan (Terakreditasi B).  

Program keahlian busana butik merupakan salah satu program baru yang 

ada di SMK Muhammadiyah 2 Boja, pada program ini sudah meluluskan 2 

angkatan. Hasil dari pengamatan dan obeservasi yang dilakukan oleh peneliti 

program busana butik merupakan program yang membekali siswanya dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kompeten dalam hal: (1) mengukur 

dan membuat pola, menjahit, serta menyelesaikan busana; (2) pelayanan  prima; 

(3) memilih bahan tekstil yang tepat untuk busana; (4) mengelola usaha dibidang 

busana; (5) prakarya dan kewirausahaan. 

Prakarya dan kewirausahaan adalah salah satu mata pelajaran yang wajib 

ditempuh oleh siswa. Kompetensi yang wajib ditempuh oleh siswa yaitu 

menguasai tentang berbagai aneka karya kerajinan tekstil, salah satunya yaitu 

sulaman aplikasi. Sulaman aplikasi merupakan salah satu jenis sulaman warna. 

Teknik sulaman aplikasi sendiri adalah teknik melekatkan suatu bahan pada kain 

tenun rapat menggunakan tusuk hias yang berfungsi untuk hiasan pada busana dan 

lenan rumah tangga.  

Agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, dibutuhkan model  atau strategi mengajar yang tepat, sesuai kapasitas 

siswa. Strategi dapat diartikan sebagai suatu susunan, pendekatan, atau kaidah-

kaidah untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga, waktu, serta 

kemudahan secara optimal (Hamdani 2011: 19). Apabila dihubungkan dengan 
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proses belajar mengajar, strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, 

lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa (Gerlach dan Ely (dalam Hamdani 2011:19)). 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, guru harus memperhatikan 

kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi 

yang ada didalam diri siswa seperti kesehatan, kemampuan dan ketrampilan, 

sedangkan kondisi eksternal adalah  kondisi yang ada diluar pribadi siswa, 

misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana belajar yang memadai, 

metode dan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh guru, dan sebagainya. 

Proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan dan menciptakan 

kelulusan yang tinggi dan berkualitas apabila dalam proses pembelajarannya 

dirancang dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan yang baik. Berdasarkan 

hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SMK 

Muhamdiyah 2 Boja Pada tanggal 15 Agustus -19 Oktober 2013. Pembelajaran 

yang terjadi di SMK Muhamdiyah 2 Boja khususnya mata pelajaran teori 

kejuruan, siswa hanya  mendengarkan dan mencatat apa yang telah guru 

sampaikan. Model pembelajaran yang digunakan guru masih kurang bervariasi 

dilihat dari proses pembelajaran terlihat dari partisipasi siswa yang kurang aktif 

sehingga semangat dan responnya masih rendah, terbukti siswa kurang antusias, 
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cenderung pasif, saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga terlihat pada 

saat proses pembelajaran pokok bahasan sulaman aplikasi. Siswa dituntut untuk 

memahami materi tersebut sendiri, kemudian mengaplikasikan sulaman aplikasi 

tersebut pada lembaran kain secara individu. Hal tersebut membuat siswa tidak 

bisa mengeksplor kemampuan ataupun imajinasinya secara luas, dan siswa juga 

tidak bisa mengembangkan kemampuan ide atau gagasannya secara verbal 

sehingga membuat siswa terlihat pasif didalam kelas. Berdasarkan data dokumen  

diketahui hasil belajar yang diperoleh oleh siswa menujukkan hasil yang 

mendekati optimal secara keseluruhan, namun demikian hasil belajar belum 

menunjukkan 75% dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Terlihat dari daftar nilai 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 dengan 

jumlah siswa 31 jumlah siswa yang tuntas 21 dan jumlah siswa yang tidak tuntas 

10 dengan prosentase ketuntasan 67,75%. Tahun 2013 dengan jumlah siswa 33 

jumlah siswa yang tuntas adalah 22 dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 12 

dengan presentase ketuntasan 64,70%. (Sumber : Data nilai ulangan harian / 

evaluasi SMK Muhammadiyah 2 Boja tahun pelajaran 2012-2013). 

Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

strategi pembelajaran yang digunakan guru, yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran Student Team Achievment Divition (STAD) yang merupakan salah 

satu pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini merupakan model 

pembelajaran yang melibatkan siswa lebih langsung. Siswa akan dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok belajar, sehingga siswa diharapkan dapat 

mengembangkan gagasan dan dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir 
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sendiri untuk menemukan informasi dari berbagai sumber, salah satunya yaitu 

teman satu kelompoknya.Penilitian ini menjurus pada kompetensi keahlian 

Busana Butik pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pokok bahasan 

sulaman aplikasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilaksanakan penelitian 

dengan judul “Efektifitas Model Pembelajaran STAD Pada Pokok Bahasan 

Sulaman Aplikasi di SMK Muhamdiyah 2 Boja”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peniliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pelaksanaan model pembelajaran STAD pada 

proses pembelajaran sulaman aplikasi kelas X busana butik di SMK 

Muhamdiyah 2 Boja? 

2. Apakah model pembelajaran STAD efektif pada saat proses pembelajaran 

sulaman aplikasi kelas X busana butik di SMK Muhamdiyah 2 Boja  

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, perlu 

diadakannya pembatansan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas 

masalah yang diteliti, agar lebih fokus dalam mengkaji permasalahan. Penilitian 

ini menitikberatkan pada efektivitas model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) pada pokok bahasan sulaman aplikasi di SMK 

Muhammadiyah 2 Boja. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui penerapan pelaksanaan model pembelajaran STAD kelas X 

busana butik SMK Muhadiyah 2 Boja pada pokok bahasan sulaman aplikasi. 

2. Mengetahui ada efektifitas model pembelajaran STAD kelas X busana butik 

SMK Muhadiyah 2 Boja pada pokok bahasan sulaman aplikasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama: 

a. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah nilai khazanah dalam bidang  

ilmu pengetahuan khususnya tentang kependidikan atau bidang tata busana. 

b. Manfaat secara praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis antara lain: 

1. Menambah model pembelajaran yang kreatif yang dapat digunakan 

oleh guru/ sekolah. 

2. Memberikan gagasan bagi guru / praktisi yang berkecimpung dalam 

bidang tata busana untuk mengembangkan pembelajaran. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Efektifitas  

Efektifitas berasal dari kata efektif (Depdiknas, 2008:269) dalam Kamus 

Besar Indonesia yang berarti ada pengaruhnya dan kata efek berarti pengaruh dari 

suatu perbuatan, hasil, akibatnya terhadap suatu tindakan atau usaha. Efektivitas 
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diartikan sebagai keadaan pengaruh.Hal berkesan atau keberhasilan 

(usaha/tindakan). Seiler (2006:5) mengatakan bahwa keefektifan adalah: 

Effectiveness is the ability to achieve stated goals. However, there are problem 

with a simple definition of effectiveness. Schools and districts may achieve some goals 

and not others. Schools may also be more effective for some students and for some 

curricular areas. They may also show varying levels of effectiveness depending upon the 

time period examined. 

Jadi efektifitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Efektititas adalah suatu ukuran yang meyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen dimana target 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (http://dansite.wordpress.com 

/2009/03/28/ pengertian-efektifitas/ diakses tanggal 6 Aguatus 2014: jam 23.04). 

Dari pengertian diatas dapat dikatakankan bahwa efektifitas adalah sebuah 

pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.  

1.6.2 Model Pembelajaran STAD 

Model adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial (Suprijono:2011:46). Model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan  para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Menurut Sugandi, dkk (2004: 6) pembelajaran terjemahan dari kata 

“Instruction” yang artinya seperangkat peristiwa (evens) yang mempengaruhi 

siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan, dimana 

http://dansite/
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seperangkat peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal 

jika siswa melakukan “self intruction” dan sisi lain kemungkinan juga bersifat 

eksternal yaitu jika bersumber antara lain dari guru. 

STAD merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif (Slavin, 2005: 143). 

Dengan demikian efektifitas model pembelajaran STAD merupakan   

pengukuran untuk mengetahui tepat atau tidaknya suatu pembelajaran untuk 

memperoleh kemudahan dalam mencapai tujuan belajar khususnya pada pokok 

bahasan sulaman aplikasi. 

1.6.3 Sulaman Aplikasi 

Sulaman aplikasi adalah teknik menghias kain yang menggunakan kain 

perca atau bahan lain yang memiliki bentuk tertentu dan dilekatkan dengan tusuk 

hias (http://sitifatimahsyafiq.blogspot.com/2011/09/sulaman-aplikasi.html / 

diakses tanggal 11 Januari 2015 : jam 13:29). Pokok bahasan ini terdapat dalam 

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada kelas X SMK Muhamdiyah 2 

Boja. Materi ini difokuskan pada proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas, 

dimana siswa diharapkan selain memahami tentang jenis sulaman khususnya 

sulaman aplikasi, siswa juga diharapkan mampu untuk mengaplikasikan sulaman 

tersebut di lenan rumah tangga. 

1.6.4 Sekolah Menengah Kejuruan Muhamdiyah 2 Boja 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang 

http://sitifatimahsyafiq.blogspot.com/2011/09/sulaman-aplikasi.html
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memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat 

mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja (Isjoni (dalam Firdaus 

dan barnawi, 2013:13).  Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

tujuan SMK adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian serta menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja dan 

mengembangkan sikap yang profesional.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SMK merupakan 

lembaga lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik peserta didik agar dapat 

terampil dan dapat mengembangkan keterampilannya sehingga mampu 

berwiraswasta dan dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan dunia 

industri. 

SMK Muhammadiyah 2 Boja  merupakan salah satu lembaga pendidikan 

dibawah naungan yayasan Muhamdiyah. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1990, 

berada di desa Tampingan kecamatan Boja kabupaten Kendal Jawa Tengah. SMK 

Muhammadiyah 2 Boja adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi sangat penting, karena memberikan gambaran 

mengenai langkah penulisan skripsi. Secara garis besar sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman  motto dan persembahan, 
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prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, daftar grafik, 

dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

 Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika 

penulisan skripsi 

Bab 2 : Landasan teori. Bagian ini berisi tentang landasan teori, dikemukakan 

tentang teori-teori yang mendukung penelitian. 

Bab 3 : Metode Penelitian. Bagian ini berisi tentang disain penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, langkah-langkah eksperimen, metode 

pengumpulan data, kriteria penilaian,instrument penelitian, validitas dan 

reliabilitas instrumen, teknik analisis data. 

Bab 4 : Pembahasan. Bagian ini berisi hasil penelitian, pembahasan penelitian 

dan keterbatasan penelitian. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dan saran 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisiskan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan 

lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiaran 

yang  berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Banyak teori tentang belajar dalam dunia pendidikan. Pandangan 

seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakannya dalam belajar atau 

membelajarkan orang lain. Belajar dapat dirumuskan sebagai proses perubahan 

yang terjadi pada seseorang karena adanya pengaruh (input) dari luar sehingga 

mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau dalam diri seseorang. Perubahan 

itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Slameto (2002:2) “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakaukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya. Belajar bukan mengahafal bukan pula mengingat 

(Sudjana:2013:28) 

Sedangkan secara psikologis (Hamdani, 2011: 20) “belajar merupakan 

suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan (Hamdani, 

2011: 21). 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 

adalah proses terjadinya perubahan didalam diri individu akibat adanya proses 

membaca, mengamati, mencoba suatu tindakan dan adanya pengalaman. Dengan 

demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya 

akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan. 

Selain itu belajar akan lebih baik jika seseorang mengalami atau melakukan suatu 

tindakan sehingga akan lebih mudah membekas dan diingat olehnya. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai. Pembelajaran merupakan suatu sistem, karena pembelajaran terdiri dari 

beberapa bagian (komponen) yang satu sama lain berhubungan dan berpengaruh.  

(Aini:2006:7). Pembelajaran sebagai suatu sistem merupakan suatu pendekatan 

mengajar yang mempunyai hubungan sistematik dan sistematis antara komponen-

komponennya. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran merupakan proses pendidikan yang tersusun dan memiliki hasil 

yang jelas. Bentuk pembelajaran yang baik yaitu suatu proses yang di dalamnya 

Guru dan murid sama-sama aktif. Dalam pembelajaran ada banyak jenis ilmu 

pengetahuan yang diajarkan meski nantinya akan diarahkan ke suatu cabang ilmu 

tertentu jika sudah memasuki jenjang pengembangan. Usaha spesialisasi semacam 

itu ditujukan untuk memetakan minat dan meningkatkan keahlian para peserta 

didik. 

Oemar Hamalik (2003: 66) ciri khas yang terkandung dalam sistem 

pembelajaran adalah: 
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a. Rencana ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedural yang merupakan 

unsur-unsur sitem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. 

b. Kesaling ketergantungan (Interdependensi) antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan, dan masing-masing 

memberikan sumbangan kepada sistem pembelajaran. 

c. Tujuan, sistem pebelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

Proses pembelajaran akan berjalan dan berhasil apabila guru mampu 

mengolah kelas dengan baik sehingga peserta didik dapat ikut serta aktif dalam 

proses belajar dan mengajar sehingga tujuan belajar akan tercapai dan dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Oleh  

karena itu perlu  adanya model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa aktif dan siswa dapat mencapai kompetensi sesuai 

yang diharapkan. 

2.1.2 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan yakni suatu cara memuaskan untuk membuat suatu kegiatan 

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Hamzah, 2008: 83). Proses belajar yang baik 

memerlukan perencanaan dan persiapan dengan baik agar terprogram dengan 

tertib, tanpa persiapan akan sulit proses belajar berjalan dengan baik. 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Silabus 

dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan 



14 
 

 
 

pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap 

tahun ajaran tertentu. Silabus tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Menurut Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 (dalam Kunandar, 2013: 5) 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah RPP adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dalam upaya mencapai kompetensi Dasar (KD).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prerencanaan 

pembelajaran adalah seperangkat kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan bersama dan dalam proses pembelajaran diperlukan perencanaan 

pembelajaran, hal ini di maksudkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap perencanaan berkenaan dengan 

pemikiran tentang apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan 

pembelajaran. Isi perencanaan yaitu mengatur dan menetapkan unsur 

pembelajaran. 

Suryadi dan Mulyana (dalam Hamdani, 2011: 56) Unsur-unsur utama yang 

harus ada dalam perencanaan pengajaran adalah:  

1. Tujuan yang hendak dicapai, berupa bentuk tingkah laku apa yang diinginkan 

untuk dimiliki siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar. 

2. Bahan pengajaran atau isi pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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3. Metode dan strategi serta model pembelajaran yang digunakan, yaitu 

bagaimana proses belajar mengajar. 

4. Penilaian, yaitu bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk 

mengetahui tujuan tercapai atau tidak. 

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perencanaan pembelajaran sangat 

penting sebagai upaya membelajarkan siswa demi tercapainya tujuan belajar. 

Proses perencanaan pembelajaran harus melibatkan variabel pembelajaran. Inti 

dari perencanaan pembelajaran yang dibuat adalah penempatan model 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu diskripsi mengenai tingkah laku 

yang diharapkan yang akan dicapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran (Aini, 2006: 8). Tujuan pembelajaran merupakan cara yang akurat 

untuk menentukkan hasil pembelajaran, dari tujuan ini akan diketahui kemampuan 

apa yang akan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau ketrampilan 

yang diharapakan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses 

pembelajaran tertentu (Sanjaya, 2006: 86).  

Komariah (dalam Firdausi & Barnawi, 2012: 19) menyebutkan bahwa 

“sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks karena,  selain terdiri atas input-

process-output, sekolah juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan 

dan outcome.  Menurut Schippers & Patriana (dalam Firdausi & Barnawi, 2012: 

19) mengatakan bahwa “SMK merupakan jenis sekolah yang sudah menjerumus 
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pada bidang kejuruan tertentu, hal ini berbeda dengan SMU yang semata-mata 

diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi”. Tujuan SMK adalah 

menyiapkan peserta didik/ tamatan sesuai bidang keahliannya, yakni: 

1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional 

dalam lingkup keahliaanya. 

2. Mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan 

diri dalam lingkup keahlian yang dipilih dan ditekuni 

3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan Dunia 

Usaha/ Dunia Industri (DU/DI). 

2.3 Strategi Pembelajaran 

Hamdani (2010: 19) mengatakan bahwa “strategi dapat diartikan sebagai 

suatu susunan, pendekatan, atau kaidah-kaidah untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan tenaga, waktu serta kemudahan secara optimal”. Strategi 

pembelajaran  pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru 

melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu, yang dinilai lebih efektif dan lebih 

efisien.(Sudjana:2013:147) 

J.R Danid (dalam Sanjaya 2006:126) diartikan sebagai “a plan method or 

series of activities designed to achieves a particular educational goal’. Jadi, 

dengan demikian strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.  

Peranan perecanaan strategi pembelajaran sangat penting hal ini apabila 

guru mengajar siswa yang berbeda, baik segi kemampuan, pencapaian, 
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kecenderungan dan minat dalam belajar strategi pembelajaran diperlukan untuk 

diterapkan. Desain strategi pembelajaran mutlak dikontekstualisasikan dengan 

desain kompetensi, desain materi,mata pelajaran dan evaluasi. 

Desain strategi pembelajaran sangat trategis, karena merupakan cara 

seorang guru atau dosen sebagai ujung tombak perubahan melakukan  usaha nyata 

untuk tercapainya kompetensi (Munthe, 2009: 53). Dengan demikian keberhasilan 

proses pembelajaran merupakan jaminan kualitas proses perubahan siswa sebagai 

out-put. 

Terdapat lima strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk 

menciptakan/ membangun komunikasi efektif, seperti disebutkan berikut: 

a. Respek  

Respek merupakan rasa saling peduli satu sama lain terhadap lingkungan 

sekitar. Dalam proses belajar mengajar membangun rasa respek dan 

komunikasi harus diawali dengan rasa saling menghargai, karena dengan 

adanya penghargaanbiasanya akan menimbulkan kesan serupa dari si 

penerima pesan. 

b. Empati 

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang lain, syarat utama dari sikap empati adalah 

kemampuan kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti orang lain 

sebelum didengar dan dimengerti orang lain. 

c. Audible 
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Audible berarti dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. 

Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa 

diterima oleh si penerima pesan. 

d. Jelas maknanya 

Pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan 

banyak pemahaman, selain harus terbuka dan transparan. 

e. Rendah hati 

Sikap rendah hati mengandung makna saling menghargai, tidak memandang 

rendah, lemah lembut, sopan dan penuh pengendalian diri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, selain itu juga disesuaikan dengan isi materi, 

karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi dimana pembelajaran tersebut 

berlangsung. 

2.4 Sulaman Aplikasi 

Sulaman merupakan salah satu cara untuk menghias kain. Menghias dalam 

Bahasa Inggris berasal dari kata “to decorate” yang berarti menghias atau 

memperindah. Menghias busana berarti menghias atau memperindah segala 

sesuatu yang dipakai oleh manusia baik untuk dirinya sendiri maupun  untuk 

keperluan  rumah  tangga.  

Terdapat berbagai teknik menghias kain yang masing-masing teknik 

mempunyai ciri-ciri tersendiri, dengan ciri-ciri tersebut dapat dibedakan setiap 

jenis teknik hias. Berbagai teknik menghias kain sudah dikembangkan diberbagai 
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daerah tertentu sehingga seni hias kain tersebut menjadi identitas dan bagian dari 

budaya masyarakat yang mengembangkanya. Teknik menghias kain jika 

didasarkan atas penggunaan warna kain dan benang hiasnya dapat dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu : teknik menghias kain yang termasuk sulaman putih dan 

teknik menghias kain sulaman berwarna 

Sulaman adalah teknik membuat ragam hias pada permukaan kain dengan 

benang. Benang tersebut diatur secara dekoratif pada permukaan kain dengan 

jalan menusukkan benang dengan bermacam-macam cara. Sulaman aplikasi 

merupakan salah satu jenis dari sulaman warna.  

Aplikasi menurut pengertian KBI adalah karya hiasan dalam seni jahit-

menjahit yang dibentuk seperti bunga, buah binatang dan sebagainya pada kain 

sebagai hiasan. Sulaman aplikasi sendiri adalah cara menghias busana dengan cara 

menempelkan kain dengan dihias menggunakan tusuk hias veston dan tusuk hias 

lainya. 

Sulaman kain (aplikasi) awalnya berasal dari benua Amerika tepatnya 

adalah di negara Amerika bagian utara dan mulai berkembang pada abad 17 dan 

18. (Erna:2000:135). Aplikasi ini umumnya menggunakan jahitan yang sederhana 

sesuai dengan pola dan menggunakan kain katun  bertekstur halus. Sulaman kain 

selanjutnya selalu mengalami perkembangan baik dalam penggunaan bahannya 

dan cara pengerjaannya. Teknik sulaman kain pada umumnya dikenal dengan cara 

menggunting kain sesuai motif, dan pada umumnya sulaman kain sering 

digunakan untuk membuat  bed cover dan lenan rumah tangga. Kain yang dapat 

digunakan untuk sulaman kain adalah kain organdi, mooslin, lawon (kain katun 
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perca), linen, kapas, satin, wool, velvet, corduroy, kulit, dan georgette. Teknik 

sulaman di Indonesia  kemudian dikenal  dengan  istilah  aplikasi. Aplikasi sudah 

menjadi salah satu  trend setter  sebagai hiasan pada busana.  Teknik sulaman 

mengalami perubahan mulai dari  jenis  sulaman,  bentuk  motif hias,  jenis  tekstil  

yang dipergunakan  dan  juga  teknik penerapan yang menggunakan berbagai 

macam teknik. Cara melekapkan kain pada busana memiliki beberapa cara yaitu, 

dengan cara dijahit menggunakan tangan, dijahit dengan mesin, dan dengan 

menggunakan lem. Berikut adalah contoh gambar sulaman aplikasi: 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1 contoh gambar sulaman) 

2.5 Pengukuran Pencapaian Kompetensi 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

tentang standar penilaian. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin 

perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian peseta didik 
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secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, dan efisien dan sesuai dengan 

konteks sosial budaya, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, 

akuntabel dan formatif. 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik 

(authenatic assessment). Penilaian (assessment) adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada 

apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan instrumen yang 

disesuaikan dengan kompetensi yang ada di SK, KI dan KD.  

2.5.1 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian adalah  proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek 

tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana, 2009: 3). Proses penilaian 

tersebut berlangsung dalam bentuk interprestasi yang diakhiri dengan judgment. 

Interprestasi dan judgment adalah tema yang mengimplementasikan suatu 

perbandingan tertentu.  

Penilaian hasil belajar adalah suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta 

didik yang mengikuti proses pembelajaran (Kunandar, 2013: 65). Proses 

pembelajaran dan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

mencangkup pengertian yang luas mencangkup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

penilaian adalah rangkaian kegiatan seseorang  dalam proses pembelajaran untuk 
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memberikan dan menganalisis data dari proses hasil belajar secara sistematis dan 

akurat. 

Penilaian yang dilakukan dalam meneliti keefektifan model pembelajaran 

ini menggunakan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penialian yang 

dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar untuk menilhat tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri (Sudjana, 2009: 3). Dengan 

demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar-mengajar, 

sehingga guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi 

pelaksanaannya.    

2.5.2 Fungsi dan Tujuan Penilian Belajar 

Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan-

tujuan pengajaran (Sudjana, 2009: 3). Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana 

keefektif dan efisienya dalam mencapai tujuan pengajaran atau perubahan tingkah 

laku siswa. Oleh sebab itu penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu 

sama lain sebab hasil merupakan akibat dari proses. 

Sejalan dengan pengertian diatas maka fungsi penilaian hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan guru adalah : 

a. Mengambarkan seberapa dalam seorang peserta didik telah menguasai 

kompetensi tertentu. 

b. Mengevaluasi hasi belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta 

didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, 
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baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk 

penjurusan(sebagai pembimbing) 

c. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik serta sebagai alat diagnosis yang membantu guru 

menentukan apakah peserta didik perlu mengikuti remidial atau pengayaan. 

d. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

e. Kontrol bagi guru dan dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. 

(Kunandar:2013:68) 

Berdasarkan fungsi penilaian hasil belajar diatas tujuan penilaian proses 

pembelajaran model pembelajaran STAD ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran sulaman aplikasi 

b. Mengetahui keefektififannya model pembelajaran STAD dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

c. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik, dengan melakukan 

penilaian maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar 

peserta didik yang masih dibawah standar KKM. 

2.5.3 Penilian Kompetensi Ketrampilan 

Dalam kamus besar indonesia ketrampilan adalah kecekatan, kecakapan 

atau kemampuan,untuk melakukan sesuatu yang baik dan cermat. Kemampuan ini 

berkaitan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memelukan koordinasi antara 
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syaraf dan otak,dengan demikian penilaian kompetensi ketrampila bisa disebut 

juga denga ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan 

dengan ketrampilan (skill) sebagai hasil dari tercapainya kompetensi 

pengetahuan.( Kunandar:2013:249). 

Berdasarkan uraian diatas kompetensi ketrampilan merupakan implikasi 

dari tercapainya kompetensi pengetahuan dari peserta didik. Penilaian kompetensi 

ketrampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi ketrampilan dari peserta didik. ( Kunandar:2013:249). 

Dalam kegiatan pembelajaran penilaian kompetensi ketampilan ini dapat terlihat 

atau dapat ditunjukan melalui proses siswa melakukan kegiatan belajar mengajar 

sulaman aplikasi. 

Guru menilai kompetensi ketrampilan melalui penilaian berupa  kinerja 

yaitu penilaian melalui praktek unjuk kerja pada pembuatan sulaman aplikasi 

yang diterapkan dalam lenan rumah tangga yaitu taplak meja. Instrumen yang 

digunakan berupa daftar cek atau penilaian (rating scale) yang dilengkapi dengan 

rublik penilaian. Kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi ketrampilan 

adalah sebagai berikut: 

Menurut Kunandar (2013:256) Kelebihan dari penilaian kompetensi ketrampilan 

adalah: 

1. Dapat memberikan informasi tentang ketrampilan peserta didik secara 

langsung yang bisa diamati oleh guru 
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2. Memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara 

maksimal 

3. Sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh 

peserta didik. 

Sedangkan kelemahan dari penilaian kompetensi ketrampilan adalah: 

1. Sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang telalu banyak 

2. Membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk 

kerja peserta didik dalam kompetensi ketrampilan. 

3. Menuntut profesionalisme guru karena mengamati unjuk kerja peserta didik 

dalam kompetensi ketrampilan yang bervariasi. 

 

2.6 Model Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas.  Dalam model 

pembelajaran terdapat strategi pencapaian  kompetensi siswa dengan pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai 

cara yang digunakan guru yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi 

tahapan-tahapan tertentu. Teknik adalah jalan, alat yang digunakan oleh guru 

untuk mengarahkan kegiatan siswa kearah tujuan yang ingin dicapai dan bersifat 

inplementatif. (Gerlach dan ely (dalam Hamzah:2008:2). 

Model pembelajaran dipilih berdasarkan manfaat, cakupan materi atau 

pengetahuan, tujuan pembelajaran, serta karakteristik pembelajaran itu terjadi 
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(Dayanti:2011:26). Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Dalam menetapkan model pembelajaran, bukan tujuan yang 

menyesuaikan dengan model atau metode atau karakter anak, tetapi model 

pembelajaran yang menjadi variabel dependen yang dapat berubah dan 

berkembang sesuai kebutuhan, karena efektifitas penggunaan model pembelajaran 

dapat terjadi apabila ada kesesuaian antara model dengan semua komponen 

pembelajaran yang telah diprogramkan dengan satuan pembelajaran sebagai 

persiapan tertulis. Ada lima kriteria yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam 

memilih model pengembangan disain pembelajaran. 

Model yang baik adalah model yang bersifat: 

1. Sederhana: bentuk sederhana kan mempermudah siswa untuk mengerti, 

mengikuti, dan mempergunakannya. 

2. Lengkap: suatu model pengembangan disain pembelajaran yang lengkap 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu identifikasi, pengembangan dan evaluasi 

3. Mungkin diterapkan: artinya model yang dipilih dapat diterima dan 

diterapkan (applicablel), sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 

4. Luas : jangkauan model tersebut cukup luas 

5. Teruji : model yang bersangkutan telah dipakai secara luas dan teruji atau 

terbukti dapat memberikan hasil yang terbaik (Hamdani:2011:180) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar 

pembelajaran diperlukan model pembelajaran untuk memudahkan siswa mencapai 
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pemahaman dan mempermudahkan guru dalam mencapai tujuan belajar dalam 

proses pembelajaran.  

2.6.1 Pengertian STAD 

Model pembelajaran STAD (Student Team Achievment Division) adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning) adalah pendekatan pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan terpenting 

dari pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, 

konsep, kemampuan dan pemahaman yang mereka butuhkan agar menjadi 

anggota kelompok yang bermanfaat dan memberikan berkonstribusi. 

Proses belajar mengajar menggunakan model STAD diawali dengan 

presentasi didalam kelas. Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi didalam kelas, ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering 

dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru, bisa juga menggunakan 

presentasi audiovisual ( Slavin:2005:143). Perbedaannya presentasi kelas dengan 

pengajaran biasanya hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-benar 

berfokus pada proses pembelajaran model STAD. Dengan demikian siswa akan 

menyadari bahwa mereka harus memperhatikan apa yang disampaikan dalam 

presentasi guru agar mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

   Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan oleh guru. STAD me rupakan model pembelajaran umum dalam 
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mengatur kelas dibandingkan dengan model pembelajaran komprehensif dalam 

mengajarkan mata pelajaran tertentu. 

2.6.2 Komponen STAD  

Menurut Slavin (2005:143) STAD mempunyai 5 komponen utama yaitu: 

a. Presentasi Kelas 

Materi dalam STAD pertaman-tama dimulai dengan informasi guru tentang 

tujuan-tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Presentasi 

kelas ini diikuti penyajian informasi dengan bentuk teks maupun verbal, dan 

dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran pada STAD. Pembelajaran 

STAD akan mengarahkan siswa untuk memperhatikan proses pembelajaran 

dengan baik, karena dengan siswa memperhatikan proses pembelajaran 

merekan akan paham dan dapat mengerti tugas yang natinya akan dikerjakan 

bersama timnya. 

b. Tim 

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada tiap poinnya yang 

ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim. 

Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik dalam 

pembelajaran, untuk memberikan perhatian dan respek yang penting terhadap 

akibat yang dihasilkan seperti hubungan antar kelompok, rasa harga diri dan 

penerimaan terhadap siswa lainnya. 
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c. Kuis 

Setelah satu atau dua periode setekah guru memberikan presentasi dan 

praktek tim, para siswa akan mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak 

diperbolehkan saling membantu dalam mengerjakan kuis 

d. Skor Kemajuan Individual 

Tiap siswa dapat memberikan konstribusi poin yang maksimal kepada timnya 

dalam memberi skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat melakukannya 

tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap siswa diberikan skor awal 

yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut dalam mengerjaka kuis 

yang sama. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka 

berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka. 

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan yang lain apabila skor 

rata-rata mereka lebih tinggi diantara yang lain.  

2.6.3 Tahap-tahap Pembelajaran STAD 

Dalam melaksanakan pembelajaran STAD terdapat langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Langkah pertama 

 Guru menyampaikan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta memotivasi siswa untuk memperhatikan 

pelaksanaan pelajaran. 

 Siswa duduk mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru 
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b. Langkah kedua 

 Guru menyajikan informasi kepada siswa tentang pengertian sulaman, 

jenis sulaman dan cara membuat sulaman. 

 Siswa duduk mendengarkan informasi yang disampaikan oleg guru. 

c. Langkah ketiga 

 Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan 

membentuk kelompok berdasarkan latar belakang yang berbeda. 

 Siswa membentuk kelompok berdasarkan pemilihan yang diberikan oleh 

guru 

d. Langkah keempat 

 Guru membimbing dan memotivasi siswa berkelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka 

 Siwa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru bersama-sama 

dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru 

e. Langkah kelima 

 Guru mengevaluasi hasil belajar materi yang telah dipelajari  

 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan 

nilai 

f. Langkah keenam 

 Guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang telah mengerjakan 

tugas dengan baik dan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan nilai 

kelompok yang lain. 
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2.6.4 Kelebihan dan Kekurangan STAD 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitu pula dengan model pembelajaran STAD. Keunggulan pembelajaran ini 

adalah 

1. Melalui   model pembelajaran STAD siswa tidak terlalu menggatungkan pada 

guru akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, 

menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. 

2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang 

lain. 

3. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

4. Dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

5. Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 

akademik  sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa 

harga diri, hubungan interpesonal yang positif dengan yang lain. 

Mengembangkan ketrampilan me-manage waktu, dan sikap positif terhadap 

sekolah. 

6. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Siswa dapat berpraktik 

memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang 

dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. 
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7. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil). 

8. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini berguna untuk proses 

pendidikan jangka panjang. (sanjaya:2006:250). 

Kelemahan metode pembelajaran koopertaif menurut Lie (dalam 

Ilmi:2010:26) adalah : 

1.  Kekhawatiran bahwa akan terjadi kekacauan dikelas dan siswa tidak belajar 

jika diterapkan dalam group 

2. Banyak siswa tidak senang disuruh kerjasama dengan yang lain.  

3. Siswa yang tekun merasa harus lebih bekerja lebih keras dibandingkan 

dengan siswa yang lain dalam groupnya, sedangkan mereka siswa yang 

kurang pandai merasa minder ditempatkan dalam siswa yang pandai 

4. Siswa yang tekun juga merasa siswa yang lain dalam merasa menumpang 

saja pada jerih payahnya. 

Berdasarkan uraian kelemahan yang telah diuraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk menghindari hal tersebut maka dalam pengelempokkan 

harus merata antara yang pandai dan yang pintar dan perlu adanya penghargaan 

bagi mereka yang aktif dan memperoleh nilai tertinggi dikeleompoknya. 

2.7 Perangkat Model Pembelajaran STAD 

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru adalah 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan 

penilaian. Wujud nyata dari kompetensi tersebut adalah kemampuan guru untuk 
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mengembangkan perangkat pembelajaran kemudian mengimplementasikannya di 

dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Perangkat pembelajaran adalah sutau komponen untuk menunjang proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran yag baik harus 

didahului dengan persiapan yang baik, tanpa persipan yang baik sulit rasanya 

menghasilkan pembelajaran yang baik. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 

penyususnan Rencana Pelaksaan pembelajaran (RPP) , penyiapan media dan 

sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario 

pembelajaran.(Kunandar:2013:3). Penyususnan silabus dan RPP disesuaikan 

dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar 

kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

sesuai dengan pola pemebelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Setelah silabus tersusun berikutnya menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah RPP adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 
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mencapai Kompetensi Dasar (KD). Pengembangan silabus dan pengembangan 

RPP sebagai berikut: 

1. Silabus 

Silabus adalah  renacana pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu, pada jenjang tertentu, ( Aini : 2009:37).  Silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

(http://www.m-edukasi.web.id/2013/07/pengembangan-silabus-kurikulum-

2013.html:diakses tanggal 4 juni hari rabu:jam 21.55) 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian 

mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan 

dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola 

pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu.  Silabus digunakan sebagai acuan 

dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan silabus 

dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah 

madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan dinas pendidikan. Pengembangan 

silabus disusun dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

dibidang pendidikan untuk SMA, SMK, serta departemen yang menangani urusan 

pemerintahan dibidang agama untuk MI,MTs, MA, dan MAK. 

Silabus pada dasarnya merupakan produk utama dari pengembangan 

sebuah kurikulum yang mana sebagai rencana tertulis dalam satuan pendidikan 

http://www.m-edukasi.web.id/2013/07/pengembangan-silabus-kurikulum-2013.html:diakses
http://www.m-edukasi.web.id/2013/07/pengembangan-silabus-kurikulum-2013.html:diakses
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yang wajib mempunyai keterkaitan dengan suatu produk pengembangan 

kurikulum lainnya dalam sebuah proses pembelajaran.  manfaat dari silabu adalah 

Sebagai pedoman/acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu 

dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber 

belajar, dan pengembangan sistem penilaian memberikan gambaran tentang 

pokok-pokok yang akan dicapai dalam pembelajaran serta sebagai dokumentasi 

tertulis suatu pembelajaran dan sebagai toalk ukur keberhasilan suatu pengajaran. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memperoyeksikan hal-hal 

yang dilakukan dalam pembelajaran.( Hamdani:2011:203). Rencana pelaksanaan 

pembelajaran berisi garis besar tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsu, baik untuk satu kali pertemuan 

maupun untuk beberapa kali pertemuan. 

 Fungsi dari Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam proses 

pengembanganya yakni berfungsi sebagai peencanaannya dan berfungsi sebagai 

pelaksanaan. Fungsi perencanaan adalah renacana pelaksanaan yang dapat 

mendorong guru untuk lebih siap dalam melaksanaan proses pembelajaran 

berlangsung, karena dengan perencanaan yang matang maka proses pembelajaran 

yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. Fungsi pelaksanaan adalah 

mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Proses 

pembelajaran yang baik harus didahului dengan persiapan yang baik, tanpa 

persiapan yang baik sulit rasanya menghasilkan pembelajaran yang baik. 
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Menurut kunandar (2013:6) komponen Rencana pelaksanaan pembelajaran 

terdiri atas:  

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

2. Identitas mata pelajaran atau tema. 

3. Kelas atau semester. 

4. Materi pokok. 

5. Alokasi waktu yanhg ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah dan 

jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai,  

6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan KD.  

7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.  

8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaiannya kompetensi. 

9. Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD  

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik  dan KD yang akan 

dicapai. 

10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pembelajaran.  

11. Sumber belajar dan langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, inti dan penutup. 

12. Penilaian hasil pembelajaran. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku manusia karena pengalaman. 

Dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan menuntut keaktifan siswa dan 

guru sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam pembelajaran, pengetahuan 

dan ketrampilan. Guru merupakan faktor intern yang mempengaruhi siswa dalam 

belajar. Pembelajaran sulaman aplikasi juga memiliki beberapa aspek yang harus 

diukur atau dinilai. Aspek-aspek tersebut adalah motif dan pemilihan warna, 

teknik penyelesaian, kerapian dan keindahan. Proses belajar mengajar tersebut  

memerlukan partisipasi aktif dari siswa. Pembelajaran yang cocok membantu 

siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri, sehingga guru tidak berperan utama 

dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran yang 

menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan memotivasi siswa 

sehingga siswa dapat terampil dalam mengerjakan tugas. 

Namun pada kenyataanya, pembelajaran disekolah menengah kejuruan 

menunjukkan bahwa ketidaksamaan para siswa menghubungkan antara apa yang 

mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memecahkan 

persoalan sehari-hari. Siswa hanya tahu bahwa tugasnya menghafal fakta-fakta 

dan pelajaran apa yang dia pelajari untuk kehidupan sehari-hari.   

Dalam proses pembelajaran teori dan praktek anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran didalam kelas 

daiarahkan kepada kemampuan anak untuk mengfal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan 
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kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika siswa lulus sekolah , mereka pintar 

secara teoritis tetapi mereka miskin aplikasi. 

Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. 

Bagaimnapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi, pada ahirnya 

keberhasilan sangat bergantung kepada pelakasanaan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

Guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan 

kondisi siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan kompetensi 

dari hasil belajar yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar 

yang diharpakna akan cepat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat dipilh adalah metode pembelajaran Student Team 

Achievment Division. 

Student Team Achievment Division merupakan pilihan model yang 

memungkinkan untuk diterapkan dalam pembelajaran teori busana khususnya 

pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pokok bahasan sulaman aplikasi. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya siswa selain dituntut untuk memahami 

macam-macam sulaman khususnya sulaman aplikasi siswa juga diharapkan 

mampu menerapkan kemampuan kognitif belajar siswa untuk membuat sulaman 

aplikasi . 
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nihil (Ho) 

Bahwa tidak ada efektifitas pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD pada pokok bahasan sulaman aplikasi kelas X 

busana butik di SMK Muhammadiyah 2 Boja 

2. Hipotesis Kerja (Ha) 

Bahwa ada efektifitas pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

STAD pada pokok bahasan sulaman aplikasi kelas X busana butik di 

SMK Muhammadiyah 2 Boja 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi kodisi yang 

terkendalikan (Sugiono:2007:107).   

Model desaian eksperimen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu One-

group experiment, model desain ini hanya menggunakan satu kelompok dan dapat 

diterapkan dalam bentuk One-Group Pretes-Posttes Design (Zainal Arifin, 

2011:77). Digunakan desain ini karena terdapat pre-tes, sebelum diberi perlakuan. 

Hasil perlakuan dapat diketetahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan seperti 

berikut:  

O1 X O2 
Gambar 3.1 One-Group Pretes-Posttes Design 

(Zainal Arifin, 2011:77) 

Keterangan : O1  = nilai pre-tes (sebelum menggunakan model pembelajaran STAD) 

X = saat perlakuan menggunakan model pembelajaran STAD  

O2 = nilai post-tes (setelah menggunakan model pembelajaran STAD)  

X merupakan perlakukan yang dapat berupa penggunaan metode mengajar 

tertentu, model mengajar, model penilaian, dan sebagainya. Pengaruh perlakuan X 
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dapat diketahui dengan membandingkan antara hasil O1 dan O2 dalam situasi 

yang terkontrol. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:60). Sesuai dengan judul 

penelitian, variabel yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah variabel 

tunggal yaitu:  Student Team Achievment Divition (STAD).  

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono,2007:117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X BB  tahun pelajaran 2014/2015 SMK Muhammadiyah 2 Boja yang 

berjumlah 28.  

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2010: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh popualasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu siswa busana butik kelas X. Banyak 

sampel yang diambil yaitu 28 siswa.  
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3.4 Teknik Pengumpulan data  

Teknik  pengumpulan data adalah usaha untuk memperoleh data-data 

dengan metode yang ditentukan oleh peneliti (Arikunto, 2006: 223). Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Perolehan  data 

dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

3.4.1 Tes 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto,2010:193). Tes 

pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, 

terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan materi yang telah diberikan 

kepada siswa,  dalam batas tertentu tes juga digunakan untuk mengukur atau 

menilai hasil belajar bidang afektif dan psikomotorik. 

Tes terbagi menjadi dua yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes objektif 

adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan dengan objektif 

(Arikunto:2005: 165). Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

obyektif. 

3.4.2 Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Sutrisni Hadi (dalam Sugiyono,2010:203) mengatakan bahwa “observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
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proses biologis dan psikologis”. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.  

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto,2010:199). Metode pengamatan ini peneliti melakukan pengamatan 

secara terbuka dengan mengamati kegiatan dan suasana proses menyelesaikan 

soal dan pembuatan sulaman aplikasi. Pengamatan dilakukan peneliti bekerjasama 

dengan guru pengampu. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto,2010:203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

lembar observasi dan angket. 

3.5.1 Tes 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto,2010:193).  

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui keberhasilan model 

pembelajaran Student Team Achievment (STAD) pada ranah kognitif 

(pengetahuan), ranah afektif (sikap) dan ranah psikomotorik (ketrampilan). 

Pengukuran keberhasilan ranah afektif  menggunakan lembar observasi dan ranah 

psikomotorik menggunakan penilaian unjuk kerja. Validasi instrument tersebut 
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menggunakan penilaian justmend ahli. Pengukuran keberhasilan ranah kognitif 

menggunakan tes formatif dengan bentuk soal pilihan ganda yang kemudian 

diujikan kepada siswa kelas XI untuk mengetahui validitas tes tersebut. 

3.5.2 Lembar Observasi 

Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto,S 2010:199). Lembar observasi yang digunakan berupa lembar 

penilaian unjuk kerja dan lembar penilaian sikap tentang penggunaan model 

pembelajaran Student Team Achievment (STAD) yang dipakai untuk menilai 

proses pembelajaran cara membuat sulaman aplikasi. 

3.5.3 Angket 

Angket yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jawaban dengan 

skala Likert. Sugiyono (2007:134) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena  sosial. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai bahan 

pelengkap saja, yaitu untuk mengukur tanggapan siswa tenntang model 

pmebelajaran Student Team Achievment (STAD) bila diterapkan didalam kelas.   

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban angket pada penelitian ini diberi skor seperti 

terlihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.1 Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak Setuju 2 

4 Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber (Sugiono : 136) 

Ali (1993:186), rumus yang digunakan untuk menghitung persentase dari 

suatu nilai adalah: 

 

 

Keterangan: 

P = Presentase nilai 

n = Skor yang diperoleh 

N = Skor maksimal 

Hal yang diperlukan untuk menginterpretasikan dari hasil nilai 

presentase kedalam kalimat kualitatif adalah tabel skor kategori jenjang 

kualitatif. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel 

skor jenjang kualitatif ialah sebagai berikut. 

a. Menetukan presentase nilai maksimal = 
             

             
 x 100 % 

      = 4/4 x 100% 

      = 100% 

b. Menentukan presentase nilai minimal = 
            

             
 x 100 % 

      = 1/4 x 100% 

      = 25 % 

c. Menentukan range = Nilai Maksimal – Nilai Minimal 

P (%)  = n/N x 100 
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    = 100% - 25 % 

    = 75 % 

d. Menentukan 4 buah interval yang diinginkan yaitu Sangat Menarik, 

Menarik, Tidak Menarik, dan Sangat Tidak Menarik. 

e. Menentukan lebar interval = 
     

               
 

     = 
   

 
 

     = 18,75 % 

f. Membuat tabel skor jenjang kualitatif 

Tabel 3.2 Tabel Skor Jenjang Kualitatif 

No. Interval Interpretasi 

1 25% - 43,75% Sangat Tidak Menarik 

2 43,76% - 62,51% Tidak Menarik 

3 62,52% - 81,27% Menarik 

4 81,28% - 100% Sangat Menarik 

Sumber(Ali :1993:186) 

3.6  Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data pada sampel penelitian, 

maka instrumen tersebut perlu diuji terlebih dahulu mengenai validitas dan 

reliabilitasnya. Instrumen penelitian berupa tes diuji cobakan pada kelas uji coba yaitu 

kelas XII  SMK Muhamdiyah 2 Boja sebanyak 29 siswa. Instrumen soal yang disusun 

untuk mengukur keberhasilan model pembelajaran Student Team Achievment 

(STAD) pada ranah kognitif menggunakan 40 soal. Soal tersebut diuji cobakan pada kelas 

XI kemudian dianalisis. Analisis butir soal bertujuan untuk menganalisis soal-soal yang 

baik, kurang baik dan jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang 

kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan (Arikunto,2005:207).   

 



48 
 

 
 

3.6.1 Taraf Kesukaran 

Arikunto, S (2005:207) menyatakan bahwa “soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar”. Bilangan yang menunjukkan sukar 

dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya 

indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran yang sering 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 soal tergolong sukar 

0,30 – 0,70 soal tergolong sedang 

0,70 – 1,00 soal tergolong mudah 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesukaran dapat diketahui bahwa 

terdapat 19 nomer tergolong soal mudah, 17 soal tergolong sedang dan  1 soal 

tergolong soal sukar. 

3.6.2 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto, S (2005: 211) daya pembeda adalah “kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 
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siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”. Rumus untuk menentukan daya 

pembeda sebagai berikut : 

         (Arikunto, 2012: 228) 

Keterangan :  

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 Klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2005:218) 

0,00- 0,20 soal tergolong  jelek  

0,21 - 0, 40 soal tergolong   cukup 

0,41 -  0,70 soal tergolong baik 

0,71 - 1,00 soal tergolong  baik sekali 

Daya pembeda setiap soal tidak sama, dari perhitungan daya pembeda butir 

soal nomor 1 diperoleh D: 0,33333, karena DP lebih besar dari 0,20 maka 

termasuk dalam kriteria cukup. Daya pembeda dapat dikelompokkan menjadi 4 

kriteria yaitu: jelek, cukup, dan baik dan baik sekali. 

 Hasil uji coba soal instrumen diperoleh sebagai berikut: Soal-soal dengan 

kriteria dibuang atau diperbaiki ada 6 nomer,yaitu nomer 3,6,7,19,30,34. Soal-soal 



50 
 

 
 

dengan kriteria jelek ada 5 nomer yaitu nomer 5,10,16,18,33.Soal-soal dengan 

kriteria cukup ada 16 nomer, yaitu nomer 1, 2, 4 , 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 31,32, 

35, 36, 37, 38. Soal-soal dengan kriteria baik ada 13 nomer yaitu nomer 8, 11,13, 

14, 15, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 39, 40. 

3.6.3 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. (Arikunto,2010:211). Instrument yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.  

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiono, 2012:121) Validitas ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu: validitas logis (rasional) dan validitas empiris. 

Instrumen dikatakan mempunyai validitas logis apabila instrumen tersebut secara 

analisis akal sudah sesuai dengan isi dan aspek yang diungkap. Validitas empiris 

adalah validitas yang dicapai dengan jalan menguji mencobakan instrumen 

tersebut secara langsung pada responden. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validaitas empiris 

untuk instrumrn tes dan validitas logis melalui expert judgmen atau pertimbangan 

ahli untuk lembar observasi unjuk kerja dan afektif. 

Instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengukur 

validitas tiap-tiap item dalam instrumen digunakan cara analisis faktor yaitu 

mengkorelasikan skor yang ada pada satu faktor dengan skor total faktor. 
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Pengujian validitas item instrumen pada penelitian ini digunakan rumus korelasi 

Product moment dengan simpangan: 

rxy =
               

                            

                     

Keterangan:   

rxy  = Koefisien korelasi  

N  = Jumlah item soal 

X  = Jumlah nilai soal ganjil yang diperoleh setiap siswa 

Y = Jumlah nilai soal genap yang diperoleh setiap siswa 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

rxy =
                   

                                  

                     

rxy = 0,4424 

Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang 

hendak diukur, sebuah item (butir soal) dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total, skor pada item menyebabkan skor total 

menjadi lebih tinggi atau rendah. Hasil perhitungan     dikonsultasikan pada tabel 

kritis r product moment, dengan taraf signifikansi     . Jika            maka 

item tersebut valid. Nilai        untuk N = 40 dan taraf signifikansi      adalah 

0,312. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Student Team Achievment (STAD). Ahli model yang dilibatkan dalam penelitian 

ini adalah perwakilan dari dosen ahli model pembelajaran dan perwakilan dari 
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dosen ahli materi sulaman aplikasi. Hasil tanggapan kemudian dijadikan ke dalam 

bentuk persen (%) kemudian dikonsultasikan dengan tabel kategori tingkatan dan 

persentase sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kategori Tingkatan Dan Persentase : 

Nilai (%) Keterangan 

90 – 100 Baik Sekali 

70 – 89 Baik 

50 – 69 Cukup 

30 – 49 Kurang 

0 – 29 Sangat Kurang 

 

Batas minimal yang diambil adalah sebesar 70% sehingga berpredikat baik 

dan layak untuk digunakan sebagai metode dalam pembelajaran. Hasil tanggapan 

tersebut adalah 83% sehingga dapat dikategorikan baik. 

Berdasarkan hasil dari tanggapan tersebut dapat dikatakan bahwa 

instrumen model pembelajaran Student Team Achievment (STAD) dalam kategori 

baik dan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai model pembelajaran. Detail 

penilaian model pembelajaran dapat dilihat pada lampiran. 

3.6.4 Reabilitas Instrumen 

Reabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability. Suatu pengukuran 

yang mampu menghasilkan yang memiliki tingkat reabilitas tinggi disebut sebagai 

pengukuran yang reliabel (reliable).  

3.6.4.1 Reabilitas Tes  

Menurut Arikunto, S (2010:221) Reliabilitas menunjukan suatu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Dalam menentukan  
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reliabilitas tes dalam penelitian ini rumus yang digunakan peneliti adalah rumus 

KR-20. Rumus KR-20 sebagai berikut: 

r11 =  
  

   
  

       

  
            (Arikunto, S 2012: 115) 

dengan S
2 

= varians total 

S
2
 = 

     
     

 

 
 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab dengan salah 

∑pq = jumlah perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi 

∑ x
2 =

  jumlah skor total kuadrat 

(∑x)
2
= kuadrat dari jumlah skor 

 Berdasarkan pengujian reabilitastes diperoleh hasil rhitung> rtabel  yaitu r 0,854 

>r 0,374 maka item tes yang diuji cobakan reliabel. Hasil analisis uji reabilitas dapat 

dilihat dilampiran 4. 
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3.6.4.2 Uji Reabilitas Tes Praktek 

3.6.1.2 Reabilitas Psikomotorik dan Afektif 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat 

memberi hasil yang tepat, artinya apabila instrumen tersebut digunakan pada 

sejumlah objek yang sama pada lain waktu maka hasilnya relatif sama. 

Reliabilitas tes praktek pada penelitian ini menggunakan reliabilitas hasil rating. 

Menurut Saifuddin Azwar (2012: 88) menyatakan  rating  adalah prosedur 

pemberian skor berdasarkan judgment subjektif terhadap aspek atau atribut 

tertentu yang dilakukan melalui pengamatan sistematik baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pengaruh 

subjektivitas pemberian antar beberapa rater. 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian rating yang dilakukan oleh 

beberapa raters yang berbeda dan independen satu sama lain terhadap objek yang 

sama (Saifuddin Azwar, 2012:88). Rater yang akan digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 2 orang. Reliabilitas hasil rating merupakan konsistensi penilaian 

diantara para rater (interrater reliability)  

 Menurut Ebel (1951) yang dikutip oleh Saifuddin Azwar memberikan 

formula untuk mengestimasi reliabilitas dari rata-rata rating yang dilakukan oleh 

K orang raters, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 rxx’ =  
   

    
  

  
          

     (Saifuddin Azwar 2012 : 89) 

Keterangan: 

rxx’ = Koefisien korelasi 

Ss
2
= varians antar subyek yang dikenai rating 



55 
 

 
 

Se
2
= varians eror,  yaitu varians interaksi antar subyek (s) dan  rater (r) 

 (Azwar, 2012: 89) 

k = banyaknya rater yang memberikan rating 

berdasarkan rumus diatas dapat diperoleh : 

 rxx’ =  
                  

                    
  

= 0,4998 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui hasil reabilitas kinerja 

siswa yaitu reabilitas psikomotorik dengan rhitung 0,4998 dan reabilitas afektif 

dengan r hitung 0,4123. Hasil uji reabilitas tersebut menunjukkan bahwa rhitung>rtabel 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut reabel.  

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat 

(Sugiyono, 2010:241). Jenis data dalam penelitian ini adalah interval sehingga 

teknik analisis uji normalitas data penelitian menggunakan rumus Chi-Kuadrat, 

dimana perhitungannya menggunakan program Microsoft Excel rumusnya 

sebagai berikut 

    
       

 

  

 

   

 

Keterangan:  

 
2
 = nilai chi-kuadrat  

Oi = frekuensi hasil pengamatan 
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k = banyaknya kelas interval 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

Hasil dari perhitungan Chi kuadrat akan dikonsultasikan dengan tabel. Jika 

harga X
2

hitung ≤ X
2
tabel, dengan dk= (k-1) maka Ho diterima atau data yang 

diperoleh telah mengikuti distribusi normal (Sudjana, 2005:273). Hasil uji 

normalitas data awal dapat diketahui bahwa hasil X
2
 adalah 6,7749. Berdasarkan 

data tersebut dapat dikatakan bahwa X
2

hitung ≤ X
2

tabel  

3.7.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kelompok mempunyai 

kemampuan dasar yang sama. Teknik uji kesamaan dua varians ini menggunakan 

rumus : 

F = 
                

                
 (Sudjana, 2005:250) 

Dengan hipotesis : 

Ho : Varians homogen ( 1

2

 =  2

2

) 

H1 : Varians tidak homogen ( 1

2

≠  2

2

) 

Kriteria pengujian terima Ho jika Fhitung  ≤ Ftabel yang berarti Ho diterima 

atau data berasal dari varians yang sama atau homogen 
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3.7.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan t tes sampel related yaitu bila sampel 

berkorelasi atau berpasangan, membandingkan sebelum dan sesudah treatment 

atau perlakuan atau membandingkan kelompok eksperimen satu dengan kelompok 

eksperimen dua. Rumus yang digunakan untuk menghitung evektivitas treatmen 

adalah : 

  
  

 
    

      

 

Keterangan:  

Md  = mean dari devisiasi (d) antara posttes  dan pretes 

     = perbedaan devisiasi dengan mean devisiasi 

     = Banyaknya subjek 

     = atau db (derajat kebebasan ) adalah N-1 (Arikunto, 2010:125) 

Sebenarnya untuk memperoleh ∑ x
2 

d dapat ditempuh dengan jalan tanoa 

mencari Md terlebih dahulu, serta mengurangkan setiap d dengan Md, dengan 

rumus sebagai berikut:  

∑ x
2 
d = ∑ d

2 
– 

      

 
                                (Arikunto, 2010:351) 

Dengan :  

∑ x
2 
d = Jumlah kuadrat deviasi 

∑ d
2 

   = Nilai posttes-prettes 

N  = Jumlah subjek 

Berdasarkan rumus diatas dapat diperoleh  
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       = 7,8954 

Berdasarkan data yang diperileh dapat diketahui nilai t7,8954  menujukkan  

positif dengan hasil  t7,8954 > t 2,048 maka hipotesis kerja diterima (Ha), namun jika 

thitung  negatif t7,8954 > t 2,048 hipotesis nol (Ho) yang diterima. 

3.7.4 Uji Rata-rata Gain Ternormalisasi 

Uji rata-rata gain ternormalisasi digunakan untuk mencari seberapa besar 

peningkatan dari data hasil pre tes dan post tes.Hake (1998: 65) berpendapat 

bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung uji rata-rata gain ternormalisasi 

adalah sebagai berikut: 

Gain 
               

          
 

Keterangan : 

Sf = Post Tes  Si = Pre Tes 

Dimana hasil akhir peningkatan rata-rata pre tes dan post tes dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kategori Indeks Gain Ternormalisasi  

Rentang Kategori 

Gain      Tinggi 

     Gain       Sedang 

Gain       Rendah 

(Sumber: Hake, 1998: 65) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diperoleh  
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Uji Gain     
               

          
 

          = 
           

         
     = 0,509978 

Prosentase peningkatan yaitu = 0,50 x 100% =  50% sehingga dapat 

disimpulkan terdapat efektifitas dalam menerapkan model pembelajaran Student 

Team Achievment (STAD) dengan kategori sedang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang tealah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan pelaksanaan model pembelajaran Student Team Achievment (STAD) 

pada pokok bahasan sulaman aplikasi dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan 

hasil perolehan analisis sikap dengan kriteria baik yaitu 71%. Perolehan ini 

menunjukkan bahwa respon siswa terhadap model pembelajaran Student Team 

Achievment (STAD) sangat menarik, siswa tidak merasa bosan dan mengantuk 

selain itu, model pembelajaran Student Team Achievment (STAD) dapat 

dijadikan sarana memotivasi siswa untuk belajar memahami pelajaran yang 

diajarkan oleh guru. 

2. Hasil analisis menunjukkan ada efektifitas hasil belajar tekstil sub pokok 

bahasan sulaman aplikasi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 Boja, dari 

data pre-tes dan post-tes sebesar 50 %. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahsan dan kesimpulan  dalam penelitian ini, peneliti 

mengemukakan saran-saran s ebagai berikut : 

1. Guru mata pelajaran harus mampu memilih model yang tepat dan memahami 

model untuk proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai 
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maksimal. Model pembelajaran Student Team Achievment (STAD) dapat 

menjadi alternatif metode yang bisa diterapkan pada mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan pokok bahasan sulaman aplikasi. 

2. Guru sebaiknya menggunakan lebih dari satu model untuk menghindari 

kejenuhan siswa., sehingga siswa dapat menyerap materi secara maksimal. 

Metode yang dipilih sebaiknya yang dapat membuat siswa lebih aktif di dalam 

kelas. 
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LAMPIRAN 1 
DAFTAR SISWA 
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DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA 

KELAS XII BUSANA BUTIK  

No. Kode NAMA 

1 UC-01 Anjila Nur Farida 

2 UC-02 Annisa Intansari 

3 UC-03 Bayu Nur Rahayu Saputri 

4 UC-04 Dewi Candra Wulan 

5 UC-05 Dewi Ratnasari 

6 UC-06 Elsa Mardiana 

7 UC-07 Erni Sofiani 

8 UC-08 Farukhah 

9 UC-09 Fifi Erfiyanti 

10 UC-10 Fikha Andarista 

11 UC-11 Fitri Khoiriyah 

12 UC-12 Gita Winda Sari 

13 UC-13 Hilma Rismiyanti 

14 UC-14 Innagusni Ulmurhuda 

15 UC-15 Karomatul Fitriyah Sari 

16 UC-16 Mavidhotul Khasanah 

17 UC-17 Mira Merryna 

18 UC-18 Nia Aristya 

19 UC-19 Niken Laraswati 

20 UC-20 Nofi Fatikah 

21 UC-21 Nur Azizah 

22 UC-22 Nur Uripah 

23 UC-23 Richa Retno Farichah 

24 UC-24 Siti Nur Hidayah 

25 UC-25 Siti Zunaeroh 

26 UC-26 Siti Zuniati 

27 UC-27 Sri Lestari 

28 UC-28 Sulikah Fitriani 

29 UC-29  Umi Kholifah 

 

 



79 
 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA PENELITIAN 

KELAS X BUSANA BUTIK  

No. Kode NAMA 

1 R-01 AINUN RETNO W 

2 R-02 AN AMAH JAYANTI 

3 R-03 ANI ANDRIYANI 

4 R-04 ANIS MASIROH 

5 R-05 ARNETA EMA CHULATA 

6 R-06 DEWI MAYASARI 

7 R-07 DINI WAHYU W 

8 R-08 ELA OKTAVIANI 

9 R-09 FIFIN AVRIYANTI 

10 R-10 GANJAR PUTRI DWI L 

11 R-11 GITA NILAM C N 

12 R-12 LUTFIATUN NAFIAH 

13 R-13 MAULIDA CINDI L 

14 R-14 MILA RETNO SARI 

15 R-15 MUSTIAH 

16 R-16 NURUL HIDAYAH 

17 R-17 NURUL HUSNAH 

18 R-18 RACHMANIA TRI S 

19 R-19 RANTI P 

20 R-20 RELA RIWAYATI 

21 R-21 RICHLATUL KHOIRIYAH 

22 R-22 RINA SETYAWATI 

23 R-23 ROSI EKA AGUSTINA 

24 R-24 SYAMSIAH 

25 R-25 SETIYAWATI 

26 R-26 SITI KHOERIYAH 

27 R-27 YULA ADE S 

28 R-28 ZULAIHA AYU N 

 
 



80 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

KISI-KISI INSTRUMEN 
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Kisi-kisi Soal Penelitian  

 

No. 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi 

Pokok 

 

Indikator 

Nomor item No 

C1 

 

C2 

 

C3 Butir 

soal  

1. 1.1 Menghayati keberhasilan dan 

kegagalan wirausahawan dan 

keberagaman produk 

kerajinan di wilayah setempat 

dan lainnya sebagai anugerah 

Tuhan 

 

1. Pengertian 

desain 

produk 

dalam 

kerajinan 

tekstil 

dengan 

berbagai 

teknik 

konstruksi 

(sulaman 

aplikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teknik 

pembuatan 

benda 

kerajinan 

tekstil 

(sulaman 

aplikasi) 

 Menjelaskan 

penegrtian desain 

hiasan, prisip 

desain hiasan, 

sulaman 

 Mengidentifikasi 

pengertian lenan 

rumah tangga dan 

sulaman 

 Mengidentifikasi 

tusuk hias 

 

 Menyebutkan 

jenis kain dan 

sulaman 

 

 Mengidentifikasi 

warna  

 

 Menyebutkan 

jenis dan  

kegunaan  corak  

kain 

   1,2,4,6 

 

 

3, 

14,15, 

16, 17 

7, 8, 9, 

10,11, 

12,13 

5, 14, 

15, 16, 

17,18 

 

27,28, 

29, 31, 

32 

26,30, 

33, 34, 

35, 36  

2. 2.1 Menunjukkan motivasi 

internal dan peduli 

lingkungan dalam menggali 

informasi tentang 

keberagaman produk 

kerajinan dan kewirausahaan 

di wilayah setempat dan 

lainnya. 

2.2 Menghayati perilaku jujur, 

percaya diri, dan mandiri 

dalam  memperkenalkan 

karya kerajinan  di wilayah 

setempat dan  lainnya  dan 

menerapkan  wirausaha. 

2.3 Menghayati sikap 

bekerjasama, gotong royong, 

bertoleransi, disiplin, 

bertanggung jawab, kreatif, 

 Menyebutkan alat 

yang diperlukan 

untuk membuat 

sulaman aplikasi, 

jenis benang. 

 Memahami 

pemeliharaan 

kain dan 

Kebersihan 

tempat kerja 

 

 

 

   19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25 

 

37,38, 

39, 40 
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dan  inovatif dalam  

memahami kewirausahaan 

dan membuat karya kerajinan 

di wilayah setempat dan 

lainnya dengan 

memperhatikan estetika 

produk akhir untuk 

membangun semangat usaha. 

 

3. 

 

 

4. 

3.1 Mengidentifikasi desain 

produk dan pengemasasan 

karya kerajinan tekstil 

berdasarkan konsep berkarya 

dengan pendekatan budaya 

setempat dan  lainnya. 

4.1 Mendesain produk dan 

pengemasan karya kerajinan 

berdasarkan konsep berkarya 

dengan pendekatan budaya 

setempat dan lainnya. 
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LAMPIRAN 3 
INSTRUMEN 
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LEMBAR SOAL UJI COBA 

Waktu 60 menit 

Materi sulaman aplikasi 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan cara member tanda (X) pada 

jawaban a, b, c, d atau e dengan tepat !! 

1. Suatu rancangan gambar yang akan diciptakan untuk diterapkan sebagi 

hasan pada benda pakai atau benda lainya yang bersifat dekoratif disebut... 

a. Desain Hiasan 

b. Desain struktural 

c.  Ragam Hias 

d. Pola pinggir 

e. Desain  

2. Salah satu prinsip desain hiasan adalah.. 

a. Bentuk 

b. Warna 

c. Garis 

d. Harmoni  

e. Tekstur   

3. Barang atau bahan berupa kain yang digunakan untuk keperluan rumah 

tangga disebut.. 

a. Lenan rumah tangga 

b. Lenan ruang dapur 

c. Keperluan rumah tangga 

d. Lenan ruang tidur 

e. Lenan ruang makan 

4. Apa yang dimaksud dengan Sulaman? 

a. teknik menghias kain dengan jarum jahit dan benang hias 

b. teknik menciptakan disain hiasan 

c. teknik merubah corak 

Nama : 

Kelas : 
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d. cara  menggabungkan kain dengan benang hias 

e. teknik sulaman dengan cara membuat motif 

 

5. sulaman dikelompokan menjadi  2 yaitu? 

a. Sulaman putih dan sulaman warna 

b. Sulaman inggris dan sulaman batang 

c. Sulaman inggris dan sulaman aplikasi 

d. Sulaman richelieu dan sulaman fantasi 

e. Smok dan kruistik 

6. Suatu desain hias dikenal dengan istilah pusat perhatian,  emphasis atau  

centre of interest adalah.. 

a. Irama 

b. Harmoni 

c. Warana 

d. Tekstur 

e. Aksen  

7. Gambar dibawah ini termasuk jenis tusuk.. 

 

 

a. Tusuk batang 

b. Tusuk rantai 

c. Tusuk balut 

d. Tusuk feston 

e. Tusuk flanel 

8. Tusuk hias yang digunakan untuk menempelkan aplikasi pada kain 

adalah... 

a. Tusuk balut 

b. Tusuk rantai 

c. Tusuk feston 
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d. Tusuk pipih 

e. Tusuk delujur 

9.  Salah satu kegunaan tusuk delujur adalah 

a. Membuat garis lurus 

b. Membuat jahitan seperti setikan mesin jahit 

c. Membuat jahitan sementara 

d. Membuat lubang kancing 

e. Membuat pola 

10. Tusuk duri ikan disebut juga.. 

a. Tusuk Tangkai 

b. Tusuk rantai 

c. Tusuk ranting  

d. Tusuk flanel 

e. Tusuk delujur  

11. Cara membuat tikam jejak adalah dimulai dari 

a. Kiri kekanan 

b. Kanan kekiri 

c. Atas ke bawah 

d. Bawah keatas 

e. Semua arah bisa 

12. Gambar dibawah ini adalah gambar tusuk.. 

 

 

 

a. Tusuk duri ikan 

b. Tusuk flanel 

c. Tusuk rantai 

d. Tusuk pipih 

e. Tusuk feston 

13.  
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Gambar diatas merupakan tusuk hias? 

a. Tusuk flanel 

b. Tusuk rantai 

c. Tusuk tikam jejak 

d. Tusuk pipih 

e. Tusuk delujur 

14. Salah satu jenis sulaman putih yang bentuk motifnya terbatas pada bentuk  

bulatan kecil, bentuk lonjong... 

a. Sulaman inggris 

b. Sulaman Richelieu 

c. Sulaman Fantasi  

d. Sulaman Bayangan 

e. Sualam lekapan 

15. Yang termasuk sulaman warna tenun rapat adalah.. 

a. Sulaman inggris 

b. Sulaman Richelieu 

c. Sulaman Fantasi  

d. Sulaman Bayangan 

e. Sulaman Metalase 

16.  

 

 

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk.. 

a. Sulaman bayangan 

b. Sulaman inggris 

c. Sulaman aplikasi 

d. Smok  
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e. Sulaman Richelieu 

17. Sulaman aplikasi disebut juga dengan sulaman? 

a. Smok  

b. Sulaman bayangan 

c. Sulaman fantasi 

d. Sulaman bebas 

e. kruitik 

18.  Salah jenis sulaman putih adalah.. 

a. Sulaman aplikasi 

b. Sulaman fantasi 

c. Sulaman inggris 

d. Smook 

e. Kruistik  

19. Yang termasuk bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sulaman 

aplikasi adalah,,, 

a. Jarum  

b. Fislin 

c. Gunting 

d. Pensil 

e. Pembidangan  

20.   

 

 

Gambar diatas termasuk jenis benang... 

a. Benang jahit 

b. Benang mauline 

c. Benang karet 

d. Benang logam 

e. Benang wol 

21.  
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Gambar diatas termasuk jenis benang... 

a. Benang jahit 

b. Benang mauline 

c. Benang karet 

d. Benang logam 

e. Benang wol 

22.   

 

 

 

 

 

Gambar diatas  merupakan gambar benang? 

a.  Benang mauline 

b. Benang karet 

c. Benang logam 

d. Benang wol 

 e. Benang rajut 

23.   

 

 

 

 

Fungsi dari gambar diatas adalah? 

a. Untuk mengencangkan kain 

b. Untuk  melindungi jari tangan dari tusukkan jarum 

c. Untuk  membuka jahitan yang salah 

d.  Untuk  memindahkan pola ke kain 

e. Untuk melekatkan benang dan kain 
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24.  Karbon digunakan untuk? 

a. Memindahkan motif yang akan dijahit 

b. Menggambar pola 

c. Penutup jari akar tidak tertusuk 

d. Mengencangkan kain 

e. Melekatkan benang 

25. Alat yang digunakan untuk membuka kembali tusuk hias adalah? 

a. Jarum 

b. Mata nenek 

c. Rader 

d. Pendedel 

e. Karbon  

26. Kain yang tenunannya rapat dengan corak bergaris, berkotak-kotak atau 

berbintik-bintik disebut.. 

a. Kain bagi polos 

b. Kain bagi bercorak 

c. Pepolin 

d. Strimmin 

e. Matting  

27. Unsur desain yang paling menonjol adalah.. 

a. Tekstur 

b. Irama 

c. Desain 

d. Warna 

e. Corak kain. 

28. Hasil pencampuran dari dua warna primer disebut.. 

a. Warna primer 

b. Warna tersier 

c. Warna sekunder 

d. Warna Intermedier 

e. Warna Kuarter 
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29. Hasil pencampuran warna ungu dengan hijau adalah... 

a. Warna biru 

b. Warna kuning 

c. Warna merah 

d. Warna hitam 

e. Warna coklat 

30. Hasil pencampuran warna hijau dengan orange adalah.. 

a. Warna biru 

b. Warna kuning 

c. Warna merah 

d. Warna hitam 

e. Warna coklat 

31. Corak garis vertikal yang sempit akan melangsingkan dan garis vertikal 

yang lebar dapat memberi kesan.. 

a. Menggemukkan 

b. Melangsingkan 

c. Meninggigikan 

d. Menggemukkan dan melangsingkan 

e. Menggemukkan dan meninggikan 

32. Jenis-jenis kombinasi warna dapat dikelompokkan atas.. 

a. 2 warna  

b. 3 warna 

c. 4 warna 

d. 5 warna 

e. 6 warna 

33. gambar dibawah ini termasuk dalam jenis warna.. 

 

 

a. Warna monokromatis 
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b. Warna analogus 

c. Warna Kombinasi warna komplementer 

d. Kombinasi warna double komplementer 

e. Kombinasi warna segitiga 

34. Jenis kaian Belacu, pepolin, berkolin dan jenis kain tenunan yang rapat 

dapat digunakan untuk sulaman. 

a. Sulaman aplikasi dan sulaman fantasi 

b. Smock dan sulaman aplikasi 

c. Sulaman bayangan dan inkrustasi 

d. Asisi dan kruistik 

e. Sulaman inggris dan jerman 

35. Kain yang tenunan benangnya mudah dihitung disebut.. 

a. Kain bagi bercorak 

b. Kain bagi polos 

c. Belacu 

d. Satin 

e. Katun 

36. Kain yang biasanya digunakan untuk lenan rumah tangga dari bahan… 

a. Serat polyester 

b. Serat wol 

c. Serat kapas 

d. Serat nanas 

e. Serat campuran 

37. Dalam pemeliharaan pakaian, bahan rajut tidak boleh digantung, karena… 

a. Bahan dapat menyusut 

b. Bahan dapat mulur 

c. Bahan dapat mengkeret 

d. Bahan dapat menciut 

e. Bahan dapat mengkeras 

38. Tujuan dari pemeliharaan lenan rumah tangga  adalah kecuali… 

a. Agar selalu bersih 
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b. Awet dan tahan lama 

c. Selalu terlihat rapi dan indah 

d. Bisa dipakai tanpa dicuci 

e. Agar harum dan wangi 

39. Menurut anda kebersihan tempat kerja meliputi apa sajakah... 

a. Meja, kursi, lingkungan sekitar 

b. Lingkungan sekitar dan alat praktik 

c. Kebersihan badan dan lingkungan sekitar 

d. Lembar kerja siswa dan lingkungan sekitar praktik, dan alat praktik 

e. Kebersihan alat praktik dan kebersihan badan 

40. Apakah kegunaan kebersihan tempat kerja pada saat membuat sulaman 

aplikasi... 

a. Area kerja rapi dan bersih, tidak mengganggu aktifitas belajar  

b. Tidak mengganggu aktifitas  belajar 

c. Memudahkan membuat sulaman 

d. Tidak mengganggu membuat sulaman 

e. Menjaga kesehatan 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA

1. A 

2. D 

3. A 

4. A 

5. A 

6. E 

7. A 

8. C 

9. A 

10. C 

11. B 

12. E 

13. E 

14. A 

15. C 

16. C 

17. D 

18. C 

19. B 

20. D 

21. C 

22. A 

23. A 

24. A 

25. D 

26. B 

27. D 

28. C 

29. A 

30. B 

31. E 

32. D 

33. B 

34. A 

35. B 

36. C 

37. B 

38. B 

39. D 

40. A 
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LAMPIRAN 4 
Validitas, Daya Beda, dan Taraf 

Kesukaran, Reliabilitas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 UC-1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 961

2 UC-2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 900

3 UC-3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 900

4 UC-4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 784

5 UC-5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 28 784

6 UC-6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784

7 UC-7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 26 676

8 UC-8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 24 576

9 UC-9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 26 676

10 UC-10 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 25 625

11 UC-11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 25 625

12 UC-12 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 24 576

13 UC-13 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 24 576

14 UC-14 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 22 484

15 UC-15 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 24 576

16 UC-16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 22 484

17 UC-17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 25 625

18 UC-18 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 23 529

19 UC-19 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 17 289

20 UC-20 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 18 324

21 UC-21 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 441

22 UC-22 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 17 289

23 UC-23 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 16 256

24 UC-24 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 17 289

25 UC-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 15 225

26 UC-26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 324

27 UC-27 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 15 225

28 UC-28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 225

29 UC-29 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 64

 24 25 19 20 21 21 11 13 25 22 22 19 17 19 19 22 18 26 10 16 7 21 25 24 23 14 23 15 17 12 24 19 11 18 21 25 24 23 14 23 642 15092

∑X² 576 625 361 400 441 441 121 169 625 484 484 361 289 361 361 484 324 676 100 256 49 441 625 576 529 196 529 225 289 144 576 361 121 324 441 625 576 529 196 529 412164

0,4424 0,50031 -0,1 0,396 0,212 -0,33 -0,2 0,594 0,5 0,395 0,717 0,321 0,695 0,453 0,624 0,365 0,445 0,42 -0,453 0,577 0,527 0,45 0,282 0,58 0,569 0,552 0,647 0,601 0,58 -0,25 0,4922 0,5978 0,316 0,13573 0,44977 0,28241 0,57505 0,56928 0,55223 0,64657

r_Tabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,31 0,312 0,31 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

Kriteria Valid Valid tdk valid Valid tdk validtdk validtidak validValid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid tdk valid Valid Valid Valid tdk valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid tdk valid Valid Valid Valid tdk valid Valid tdk valid Valid Valid Valid Valid

BA 14 14 9 12 11 7 3 10 14 12 14 11 13 13 13 11 12 14 2 11 6 12 14 14 13 10 14 12 12 4 14 12 6 8 12 14 14 13 10 14 371

BB 10 11 10 8 10 14 8 3 11 10 8 8 4 6 6 11 6 12 8 5 1 9 11 10 10 4 9 3 5 8 10 7 5 10 9 11 10 10 4 9 271

JA 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

JB 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

P 0,3333 0,26667 -0,02 0,324 0,119 -0,43 -0,32 0,514 0,267 0,19 0,467 0,252 0,662 0,529 0,529 0,052 0,457 0,2 -0,39 0,452 0,362 0,26 0,267 0,33 0,262 0,448 0,4 0,657 0,524 -0,25 0,3333 0,3905 0,0952 -0,0952 0,25714 0,26667 0,33333 0,2619 0,44762 0,4

Kriteria Cukup Cukup DibuangCukup Jelek DibuangDibuang Baik Cukup Jelek Baik Cukup Baik Baik Baik Jelek Baik Jelek Dibuang Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik Dibuang Cukup Cukup jelek dibuang cukup cukup cukup cukup baik cukup

B 24 25 19 20 21 21 11 13 25 22 22 19 17 19 19 22 18 26 10 16 7 21 25 24 23 14 23 15 17 12 24 19 11 18 21 25 24 23 14 23

JS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

D 0,8276 0,86207 0,655 0,69 0,724 0,724 0,379 0,448 0,862 0,759 0,759 0,655 0,586 0,655 0,655 0,759 0,621 0,897 0,345 0,552 0,241 0,72 0,862 0,83 0,793 0,483 0,793 0,517 0,586 0,414 0,8276 0,6552 0,3793 0,62069 0,72414 0,86207 0,82759 0,7931 0,48276 0,7931

Kriteria mudah mudah sedang sedang mudah mudah sedang sedang mudah mudah mudah sedang sedang sedang sedang mudah sedang mudah sedang sedang sukar mudah mudah mudah mudah edang mudah sedang sedang sedang mudah sedang sedang sedang mudah mudah mudah mudah sedang mudah

varian item 0,1478 0,12315 0,234 0,222 0,207 0,207 0,244 0,256 0,123 0,19 0,19 0,234 0,251 0,234 0,234 0,19 0,244 0,096 0,234 0,256 0,19 0,21 0,123 0,15 0,17 0,259 0,17 0,259 0,251 0,251 0,1478 0,234 0,2438 0,24384 0,2069 0,12315 0,14778 0,16995 0,25862 0,16995

jumlah varian item6,5246

varian total 31,409

r_Tabel 0,3115

reabilitas 0,854

kesimpulan Data Reabel

Y Y2
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PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL 

 RUMUS 

        

rxy = 
 

        

 

                     

       Butir soal Valid Jika rxy> r tabel 

     perhitungan: 

       berikut ini contah perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

No 
Butir soal  Skor  

  
 

 

  
 

XY    
no 1 (X)  Total (Y) 

   UC-1 1 31 1 961 31 

   UC-2 1 30 1 900 30 

   UC-3 1 30 1 900 30 

   UC-4 1 28 1 784 28 

   UC-5 1 28 1 784 28 

   UC-6 1 28 1 784 28 

   UC-7 1 26 1 676 26 

   UC-8 1 24 1 576 24 

   UC-9 1 26 1 676 26 

   UC-10 1 25 1 625 25 

   UC-11 1 25 1 625 25 

   UC-12 1 24 1 576 24 

   UC-13 1 24 1 576 24 

   UC-14 1 22 1 484 22 

   UC-15 1 24 1 576 24 

   UC-16 1 22 1 484 22 

   UC-17 1 25 1 625 25 

   UC-18 0 23 0 529 0 

   UC-19 1 17 1 289 17 

   UC-20 1 18 1 324 18 

   UC-21 0 21 0 441 0 

   UC-22 1 17 1 289 17 

   UC-23 1 16 1 256 16 

   UC-24 0 17 0 289 0 

   UC-25 1 15 1 225 15 

   UC-26 1 18 1 324 18 
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UC-27 0 15 0 225 0 

   UC-28 1 15 1 225 15 

   UC-29 0 8 0 64 0 

   ∑ 24 642 24 15092 558 

   Dengan menggunkan rumus tersebut dapat dieroleh 

   

rxy = 

 

 
 

       

 

                     

           =  0,4424 

       Hasil perhitungan menunjukkan bahwa r hitung adalah 0,4424 

  karena r hitung > r tabel maka soal tersebut dapat dikatakan valid 
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Perhitungan Reabilitas Instrumen 

 

r11 =  
  

   
  

       

  
             

dengan S
2 

= varians total 

S
2
 = 

     
     

 

 
 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

p = proporsi subjek yang menjawab dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab dengan salah 

∑pq = jumlah perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = standar deviasi 

∑ x
2 =

  jumlah skor total kuadrat 

(∑x)
2
= kuadrat dari jumlah skor 

 

Kriteria 

Apabila r11>rtabel, maka instrumen tersebut reabel 

Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh 

r11 =  
  

   
  

       

  
  

   =  
   

    
  

              

      
  

  = 0, 854 

Pada a 5% dengan n = 28 diperoleh r tabel 0,374, karena r11>rtabel dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut reabel.  
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Perhitungan Tingkat Kesukaran 

 

Rumus = 

P =
 

  
 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

Js = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria: 

0,00 – 0,30 soal tergolong sukar 

0,30 – 0,70 soal tergolong sedang 

0,70 – 1,00 soal tergolong mudah 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti analisis butir soal. 

 P =
  

  
 

    = 0,8276  (tergolong soal mudah) 
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Perhitungan Daya Pembeda Soal 
  

Rumus 
                 

 
 

                 

                  

                  Keterangan: 
               DP :  Daya Pembeda 

           
JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

  JBB : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 
 JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

      Kriteria 

                Interval DP Kriteria 
    

 
DP < 0,00 Sangat jelek 

  0,00 < DP < 0,20 Jelek 
  0,20 < DP < 0,40 Cukup 
  0,40 < DP < 0,70 Baik 
  

0,70 < DP < 1,00 Sangat Baik 
  Perhitungan 

               Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang 

lain  

yang lain  dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti  
   

pada tabel analisis butir soal. 
           

Kelompok Atas Kelompok bawah 

        No Kode Skor  No Kode Skor  

        1 UC_01 1 15 UC_15 1 

        2 UC_02 1 16 UC_16 1 

 

DP 
 

= 14 - 10 
 3 UC_03 1 17 UC-17 1 

 
   14,5     

 4 UC_04 1 18 UC-18 0 

   

= 0,28 
  

 5 UC_05 1 19 UC-19 1 

   
     

6 UC_06 1 20 UC-20 1 

 

berdasarkan kriteria,  

7 UC_07 1 21 UC-21 0   maka no 1 termasuk  kriteria 

8 UC_08 1 22 UC-22 1   Cukup 

9 UC_09 1 23 UC-23 1   

 10 UC_10 1 24 UC-24 0 

        11 UC_11 1 25 UC-25 1 

        12 UC_12 1 26 UC-26 1 

        

A

BA

JS

JBJB
  DP

-
=
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13 UC_13 1 27 UC-27 0 

        14 UC_14 1 28 UC-28 1 

              29 UC-29 0 

        Jumlah  14 Jumlah 10   
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No Kriteria Penilaian

E1 E2 E3

1

Sistematika penyusunan langkah-

langkah pedoman pembelajaran

dengan model pembelajaran STAD 

5 4 4 13 87% baik

2

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD memiliki tujuan

yang jelas

5 4 4 13 87% baik

3

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD dilengkapi 

materi  sesuai standar kompetensi, 

5 4 5 14 93% baik

4 Langkah-langkah pedoman model 5 4 4

5

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD mudah 

dipahami

3 4 3 10 67% Baik

6

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD dapat 

menambah wawasan pengetahuan
4 4 4 12 80% cukup

7

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan

hasil belajar siswa

4 4 4 12 80% baik

8

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD sesuai dengan

kompetensi  pembelajaran 

5 4 5 14 93% Baik

9

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD menggunakan

bahasa Indonesia dengan benar,

sederhana dan komunikatif

3 4 3 10 67% Baik Sekali

10

Langkah-langkah pedoman model

pembelajaran STAD menggunakan

kalimat yang mudah dipahami, dan

tidak menimbulkan penafsiran ganda

3 4 4 11 73% baik

11

Penilaian keseluruhan Langkah-

langkah pedoman pembelajaran

model pembelajaran STAD

5 4 5 14 93% cukup

123 75% baik 

HASIL VALIDASI AHLI

Nilai Validator Jumlah 

Skor
Persentase Kriteria

Jumlah
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E1 E2 E3

I Aspek Petunjuk

1. Petunjuk pada Lembar Pengamatan 

    Perilaku Siswa dinyatakan dengan Jelas

2. Kriteria Penilaian dinyatakan dengan jelas 4 3 4 11 92% Baik Sekali

II Aspek Cakupan

1. Perilaku siswa yang diamati dinyatakan jelas 4 3 3 10 83% Baik

2. Indikator perilaku siswa yang dinilai 

   dinyatakan dengan jelas

III Aspek Bahasa

1. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan 

    benar, sederharna, dan komunikatif

2. menggunakan kalimat yang mudah dipahami, 

    tidak menimbulkan penafsiran ganda

IV validasi Umum

validasi umum terhadap Lembar 

Pengamatan Perilaku siswa

jumlah 74 88% Baik

HASIL VALIDASI AHLI

92%

83%

83%

baik

Baik

Baik Sekali

Baik Sekali

Baik

10

10

12

11

10

83%

100%

No Kriteria Penilaian
Nilai Validator Jumlah 

Skor
Persentase Kriteria

3

3

4

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4
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Kriteria Penilaian Jumlah Persentase Kriteria

E1 E2 E3

I Aspek Petunjuk

1.    Aspek dan indikator rubrik 

penskoran unjuk kerja siswa 

dinyatakan dengan jelas

4 4 3 11 73% baik

2.    Kriteria unjuk kerja dinyatakan 

dengan jelas
4 3 3 10 67% baik

II Aspek Cakupan

1.    Penskoran setiap indikator 

unjuk kerja siswa dinyatakan 

dengan jelas

4 3 4 11 73% Baik

2.    Aspek kognitif unjuk kerja 

siswa dinyatakan dengan jelas
4 3 4 11 73% cukup

3.    Aspek afektif unjuk kerja siswa 

dinyatakan dengan jelas
4 4 4 12 80% baik

4.    Aspek psikomotor unjuk kerja 

siswa dinyatakan dengan jelas
4 4 4 12 80% Baik

5.    Aspek hasil karya siswa 

dinyatakan dengan jelas
4 4 4 12 80% Baik Sekali

III Aspek Bahasa

1.    Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan benar, sederhana dan 

komunikatif

4 3 4 11 73% cukup

2.    Menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

4 3 4 11 73% Baik Sekali

101 94% Baik Sekali

HASIL VALIDASI AHLI

Jumlah

No
Nilai Validator
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PERHITUNGAN HASIL RATINGS PSIKOMOTORIK 

1. Se
2 

= 
      

   

 
   

   

 
  

     

  

            
 

= 
    – 

    

  
   

    

 
  

      

  

              
 

= 
                        

  
 

= 
 

  
  

= 0,15185 

2. Ss
2 

= 

   

 
   

     

  
 

   
 

= 

    

 
   

      

  
 

 
 

= 45,633 

3. rxx’  = 
            

  
 

= 
               

     
 

= 44,6333 

4. rxx’ = 
   

    
  

  
          

  

= 
                

                  
  

= 0,3322
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REABILITAS JUSTMEND RANAH AFEKTIF 

1. Se
2 

= 
      

   

 
   

   

 
  

     

  

            
 

= 
      

    

 
   

   

 
  

     

  

             
 

= 
    –               

 
 

= 
  

  
  

= 0,14286 

2. Ss
2 

= 

   

 
   

     

  
 

   
 

= 

   

 
 – 

     

   
 

 
 

= 0,206 

3. rxx’  = 
            

   
 

= 
                

 
 

= 0,444 

4. rxx’ = 
   

    
  

  
          

  

= 
              

                
  

= 0,102  
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LAMPIRAN 5 
Instrumen 
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Lembar Soal 

Waktu 60 menit 

Materi sulaman aplikasi 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan cara member tanda (X) pada 

jawaban a, b, c, d atau e dengan tepat !! 

 

1. Suatu rancangan gambar yang akan diciptakan untuk diterapkan sebagi 

hasan pada benda pakai atau benda lainya yang bersifat dekoratif disebut... 

a. Desain Hiasan 

b. Desain struktural 

c.  Ragam Hias 

d. Pola pinggir 

e. Desain  

2. Salah satu prinsip desain hiasan adalah.. 

a. Bentuk 

b. Warna 

c. Garis 

d. Harmoni  

e. Tekstur   

3. Sulaman dikelompokan menjadi  2 yaitu? 

a. Sulaman putih dan sulaman warna 

b. Sulaman inggris dan sulaman batang 

c. Sulaman inggris dan sulaman aplikasi 

d. Sulaman richelieu dan sulaman fantasi 

e. Smok dan kruistik 

4. Salah satu kegunaan tusuk delujur adalah 

a. Membuat garis lurus 

b. Membuat jahitan seperti setikan mesin jahit 

c. Membuat jahitan sementara 
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d. Membuat lubang kancing 

e. Membuat pola 

 

5.  

a.  

 

 

Gambar diatas merupakan tusuk hias? 

a. Tusuk flanel 

b. Tusuk rantai 

c. Tusuk tikam jejak 

d. Tusuk pipih 

e. Tusuk delujur 

6. Salah satu jenis sulaman putih yang bentuk motifnya terbatas pada bentuk  

bulatan kecil, bentuk lonjong... 

a. Sulaman inggris 

b. Sulaman Richelieu 

c. Sulaman Fantasi  

d. Sulaman Bayangan 

e. Sualam lekapan 

7. Yang termasuk sulaman warna tenun rapat adalah.. 

a. Sulaman inggris 

b. Sulaman Richelieu 

c. Sulaman Fantasi  

d. Sulaman Bayangan 

e. Sulaman Metalase 

8.  

f.  
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Gambar diatas merupakan salah satu bentuk.. 

a. Sulaman bayangan 

b. Sulaman inggris 

c. Sulaman aplikasi 

d. Smok  

e. Sulaman Richelieu 

9. Sulaman aplikasi disebut juga dengan sulaman? 

a. Smok  

b. Sulaman bayangan 

c. Sulaman fantasi 

d. Sulaman bebas 

e. kruitik 

10.  Salah jenis sulaman putih adalah.. 

a. Sulaman aplikasi 

b. Sulaman fantasi 

c. Sulaman inggris 

d. Smook 

e. Kruistik  

11. Yang termasuk bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sulaman 

aplikasi adalah,,, 

a. Jarum  

b. Fislin 

c. Gunting 

d. Pensil 

e. Pembidangan  

12.  

a.  
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Gambar diatas termasuk jenis benang... 

a. Benang jahit 

b. Benang mauline 

c. Benang karet 

d. Benang logam 

e. Benang wol 

13.  

f.   

 

 

 

 

 

Gambar diatas  merupakan gambar benang? 

a.  Benang mauline 

b. Benang karet 

c. Benang logam 

d. Benang wol 

 e. Benang rajut 

14. Unsur desain yang paling menonjol adalah.. 

a. Tekstur 

b. Irama 

c. Desain 

d. Warna 

e. Corak kain. 

15. Hasil pencampuran warna ungu dengan hijau adalah... 

a. Warna biru 

b. Warna kuning 

c. Warna merah 

d. Warna hitam 
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e. Warna coklat 

16. gambar dibawah ini termasuk dalam jenis warna.. 

 

 

a. Warna monokromatis 

b. Warna analogus 

c. Warna Kombinasi warna komplementer 

d. Kombinasi warna double komplementer 

e. Kombinasi warna segitiga 

17. Jenis kaian Belacu, pepolin, berkolin dan jenis kain tenunan yang rapat 

dapat digunakan untuk sulaman. 

a. Sulaman aplikasi dan sulaman fantasi 

b. Smock dan sulaman aplikasi 

c. Sulaman bayangan dan inkrustasi 

d. Asisi dan kruistik 

e. Sulaman inggris dan jerman 

18. Kain yang tenunan benangnya mudah dihitung disebut... 

a. Kain bagi bercorak 

b. Kain bagi polos 

c. Belacu 

d. Satin 

e. Katun 

19. Apakah kegunaan kebersihan tempat kerja pada saat membuat sulaman 

aplikasi... 

a. Area kerja rapi dan bersih, tidak mengganggu aktifitas belajar  

b. Tidak mengganggu aktifitas  belajar 

c. Memudahkan membuat sulaman 

d. Tidak mengganggu membuat sulaman 

e. Menjaga kesehatan 
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20. Apakah kegunaan kebersihan tempat kerja pada saat membuat sulaman 

aplikasi... 

a. Area kerja rapi dan bersih, tidak mengganggu aktifitas belajar  

b. Tidak mengganggu aktifitas  belajar 

c. Memudahkan membuat sulaman 

d. Tidak mengganggu membuat sulaman 

e. Menjaga kesehatan                                      
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KUNCI JAWABAN INSTRUMEN SOAL

1. A 

2. D 

3. A 

4. C 

5. E 

6. E 

7. A 

8. C 

9. C 

10. D 

11. C 

12. D 

13. C 

14. B 

15. C 

16. D 

17. B 

18. A 

19. D 

20. A 
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LAMPIRAN 6 
Data Penelitian 
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Hasil Nilai Siswa 

Pre-Tes Post-Tes 

No. Kode Nilai No. Kode Nilai 

1 Pre-01 65 1 Post-01 90 

2 Pre-02 75 2 Post-02 95 

3 Pre-03 60 3 Post-03 85 

4 Pre-04 70 4 Post-04 90 

5 Pre-05 75 5 Post-05 95 

6 Pre-06 75 6 Post-06 95 

7 Pre-07 50 7 Post-07 85 

8 Pre-08 60 8 Post-08 90 

9 Pre-09 55 9 Post-09 80 

10 Pre-10 75 10 Post-10 95 

11 Pre-11 45 11 Post-11 85 

12 Pre-12 55 12 Post-12 80 

13 Pre-13 40 13 Post-13 85 

14 Pre-14 50 14 Post-14 85 

15 Pre-15 65 15 Post-15 90 

16 Pre-16 75 16 Post-16 95 

17 Pre-17 70 17 Post-17 90 

18 Pre-18 60 18 Post-18 80 

19 Pre-19 70 19 Post-19 80 

20 Pre-20 75 20 Post-20 90 

21 Pre-21 55 21 Post-21 85 

22 Pre-22 75 22 Post-22 95 

23 Pre-23 60 23 Post-23 75 

24 Pre-24 65 24 Post-24 85 

25 Pre-25 55 25 Post-25 70 

26 Pre-26 75 26 Post-26 80 

27 Pre-27 65 27 Post-27 85 

28 Pre-28 75 28 Post-28 90 

Jumlah 1790   2425 

rata-rata 63,92857   87,5 

% 0,852381   0,921053 

nilai maximum 75   95 

nilai minimum 40   70 

standar deviasi 10,39561   6,533896 

Varian 108,0688   42,6918 
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LAMPIRAN 7 
Uji Normalitas (Pre-tes) 
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UJI NORMALITAS  

DATA PRE TES  

Hipotesis 
                   Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 
            

                     Pengujian Hipotesis: 
                Rumus yang digunakan: 
                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 
  

= 
 

75,00 Panjang Kelas 
 

= 
 

6,02 
  

Nilai minimal 
  

= 
 

40,00 
Rata-
rata ( x )  

  
= 

 
63,93 

 Rentang 
   

= 
 

35 s 
    

= 
 

10,40 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
28 

 

                     
Kelas Interval 

Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

40,00 - 46,02 39,995 -2,30 0,4893 0,0319 0,8928 2 1,3732 

46,03 - 52,05 46,025 -1,72 0,4574 0,0842 2,3575 2 0,0542 

52,06 - 58,08 52,055 -1,14 0,3732 0,1603 4,4881 4 0,0531 

58,09 - 64,11 58,085 -0,56 0,2129 0,2200 6,1613 4 0,7581 

64,12 - 70,14 64,115 0,02 0,0071 0,4765 13,3412 7 3,0140 

70,15 - 76,17 70,145 2,13 0,4836 0,4836 13,5399 9 1,5222 

          
 

  
 

        

                              ²  = 6,7749 

 
Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel =  11,07 

     

 
Karena ² < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

       
                                          

  

 
 

                  

                     

       
Daerah  

   

Daerah 

       

       
Penerimaan 

  

penolakan Ho 
     

       
Ho 

             

     
11,07 

   
6,7749 

       Karena χ² berada pada daerah penolakan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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LAMPIRAN 8 
Uji Normalitas (Post-tes) 
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UJI NORMALITAS  

DATA POST TES  

Hipotesis 
                   Ho : Data berdistribusi normal 

             Ha : Data tidak berdistribusi normal 
            

                     Pengujian Hipotesis: 
                Rumus yang digunakan: 
                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                Nilai maksimal 
  

= 
 

95,00 Panjang Kelas 
 

= 
 

5,83 
  

Nilai minimal 
  

= 
 

60,00 

Rata-
rata ( x 
)  

  
= 

 
86,60 

 Rentang 
   

= 
 

35 s 
    

= 
 

6,53 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
28 

 

                     
Kelas Interval 

Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 
(Oi-Ei)² 

Ei 

60,00 - 66,75 59,995 -4,07 0,5000 0,0012 0,0326 0 0,0326 

66,76 - 73,51 66,755 -3,04 0,4988 0,0214 0,5980 1 0,2702 

73,52 - 80,27 73,515 -2,00 0,4775 0,1438 4,0271 6 0,9665 

80,28 - 87,03 80,275 -0,97 0,3336 0,3602 10,0852 8 0,4311 

87,04 - 93,79 87,035 0,07 0,0266 0,4725 13,2308 7 2,9343 

93,80 - 100,00 93,795 3,12 0,4991 0,4991 13,9744 6 4,5505 

          
 

  
 

        

                              ²  = 9,1852 

 
Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5  diperoleh ² tabel =  11,07 

     

 
Karena ² < 

2
tabel, maka data tersebut berdistribusi normal 

                                                 

   

 

 
 

                 

            
Daerah 

       

        
Daerah 

  
Penolakan Ho 

     

        
Penerimaan Ho 

         

                     

      
11,07 

    
9,1852 

       

                     

 

Karena χ² berada pada daerah penolakan Ho, maka data tersebut berdistribusi 
normal 

  

( )
å
=

-
=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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LAMPIRAN 9 
Uji Homogenitas
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Ho : α²1 = α²2

Ha : α²1 ≠ α²2

Kriteria : 

Kelas ni dk : ni -1 Si² (dk)Si² log Si²

Pre-test 33 32 127.1 4067.8 2.10

Post-test 33 32 64.1 2049.9 1.807

∑ 66 64 191.2 6117.8 3.911

∑(ni-1)Si² 6117.752

∑(ni-1) 64

B = 

= 1.980 x 64

= 126.746

χ² =

= 2.303 126.746 125.146

= 3.686

3.841

3.841

Uji Homogenitas Pretest dan Posttest

57.811

χ²(1-α)(k-1)

3.686

Karena χ² hitung < χ² tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen)

Hipotesis :

Ho diterima jika χ² hitung < χ² (1-α) (k-1)

Pengujian Hipotesis :

(dk) log Si²

67.335

Untuk α = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh χ²tabel = 

125.146

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah:

S² = = = 95.59

log S² = 1.980

Harga satuan B :

(Log S² )∑(ni - 1)

(Ln 10) { B - ∑(ni-1) log Si²}

Daerah penerimaan 
Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah penerimaan
Ho
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LAMPIRAN 10 
Uji Hipotesis 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL PRE-TES DAN POST-TES  

 

Hipotesis : 

      

 
Ho : δ1² = δ2² 

      

 
Ha : δ1² ≠ δ2² 

      

         

 
Uji hipotesis 

      

 

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus : 

  

 

 

    

     

     

 

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

   

                                               

 

 
 

  

 

    

         

         

         

         

 

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 

      

 

Data diperoleh : 

      

 

Sumber variasi Pre-tes Post-tes 

 

Jumlah 1790,0 2425,0 

 

N 28 28 

 

        
                                    X 63,9 87,5 

 

Varians (s²) 108,1 42,7 

 

Standart deviasi (s) 10,4 6,5 

 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh : 

   

 
F = 

 

42,692 
 

      

  
     108,069 

      

 
=    0,395 

      

 

Pada α = 5% dengan: 

     

 

dk pembilang = nb - 1 = 28 = 27 
  

 

dk penyebut = nk -1 = 28 = 27 
  

 

F (0.025)(24:24) = 2,033 
    

 

 
 

 

       

 

 

       

 

 

0,395 

 
2,033 

  

 

 

       

 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 
 

 

bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 
 

 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F =
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LAMPIRAN 11 
UJI EFEKTIFITAS TREATMENT 
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UJI EFEKTIFITAS TREATMENT 

responden Pretes post-tes 
gain d (post-

tes-pre-tes) 
d-md x^d 

1 65 90 25 6,61 43,65 

2 75 90 15 -3,39 11,51 

3 60 85 25 6,61 43,65 

4 70 90 20 1,61 2,58 

5 75 80 5 -13,39 179,37 

6 75 80 5 -13,39 179,37 

7 50 85 35 16,61 275,80 

8 60 80 20 1,61 2,58 

9 55 80 25 6,61 43,65 

10 75 85 10 -8,39 70,44 

11 45 85 40 21,61 466,87 

12 55 80 25 6,61 43,65 

13 40 85 45 26,61 707,94 

14 50 85 35 16,61 275,80 

15 65 85 20 1,61 2,58 

16 75 75 0 -18,39 338,30 

17 70 85 15 -3,39 11,51 

18 60 80 20 1,61 2,58 

19 70 60 -10 -28,39 806,15 

20 75 80 5 -13,39 179,37 

21 55 85 30 11,61 134,73 

22 75 95 20 1,61 2,58 

23 60 75 15 -3,39 11,51 

24 65 85 20 1,61 2,58 

25 55 70 15 -3,39 11,51 

26 75 80 5 -13,39 179,37 

27 65 85 20 1,61 2,58 

28 75 85 10 -8,39 70,44 

Jumlah 1790 2305 515     

rata-rata 63,9 82,3 18,4     

∑d     515     

md  18,3928571         

∑X
2d 

 4102,68         

N(N-1) 756         

 

 5,42682351 

        

  
2,32955436 

        

t 7,89544021         
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PERHITUNGAN UJI RATA-RATA GAIN  TERNORMALISASI  

HASIL  PRE TES DAN  POST TES 

1) Kreteria pengujian uji gain, yaitu: 

g ≥ 0,7   = Tinggi 

0,3< g < 0,7 = Sedang  

g ≤ 0,3   = Rendah 

2) Rumus yang digunakan untuk menghitung peningkatan yaitu: 

  Rumus uji Gain 
               

          
 

 Hake (1998:65) 

Tabel 4.2.3.2 Hasil Uji peningkatan skor rata-rata hasil pre tes dan post tes 

Keterangan Pre tes Post tes 

Jumlah  1790 2305 

Rata-rata 63,92 82,32 

Skor Maksimal 100 100 

 

 Uji Gain     
               

          
 

      = 
           

         
     = 0,509978 

Prosentase peningkatan yaitu = 0,50 x 100% =  50% 
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LAMPIRAN 12 
PERHITUNGAN HASIL AFEKTIF 

DAN PSIKOMOTORIK 
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KODE KODE

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 R-01 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 93            BAIK 1 R-01 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 26 87     BAIK
2 R-02 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 90            BAIK 2 R-02 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93     BAIK
3 R-03 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 25 83            CUKUP 3 R-03 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93     BAIK
4 R-04 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 90            BAIK 4 R-04 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 26 87     BAIK
5 R-05 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 90            BAIK 5 R-05 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 90     BAIK
6 R-06 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 93            BAIK 6 R-06 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 26 87     BAIK
7 R-07 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93            BAIK 7 R-07 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93     BAIK
8 R-08 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 25 83            CUKUP 8 R-08 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 26 87     BAIK
9 R-09 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 90            BAIK 9 R-09 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 25 83     CUKUP

10 R-10 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 24 80            CUKUP 10 R-10 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 26 87     BAIK
11 R-11 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 80            CUKUP 11 R-11 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 80     CUKUP
12 R-12 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 90            BAIK 12 R-12 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 90     BAIK
13 R-13 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 93            BAIK 13 R-13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 97     BAIK
14 R-14 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 90            BAIK 14 R-14 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 26 87     BAIK
15 R-15 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 87            BAIK 15 R-15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 93     BAIK
16 R-16 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 21 70            KURANG 16 R-16 3 3 2 3 1 2 2 3 1 1 21 70     KURANG
17 R-17 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 27 90            BAIK 17 R-17 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 27 90     BAIK
18 R-18 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 26 87            BAIK 18 R-18 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 27 90     BAIK
19 R-19 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 26 87            BAIK 19 R-19 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93     BAIK
20 R-20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93            BAIK 20 R-20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 93     BAIK
21 R-21 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 90            BAIK 21 R-21 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 25 83     CUKUP
22 R-22 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 23 77            CUKUP 22 R-22 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 27 90     BAIK
23 R-23 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 27 90            BAIK 23 R-23 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 26 87     BAIK
24 R-24 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 22 73            CUKUP 24 R-24 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 73     CUKUP
25 R-25 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 27 90            BAIK 25 R-25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 93     BAIK
26 R-26 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 21 70            KURANG 26 R-26 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 22 73     CUKUP
27 R-27 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 93            BAIK 27 R-27 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 27 90     BAIK
28 R-28 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 26 87            BAIK 28 R-28 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 27 90     BAIK

70            KURANG 70     KURANG

93            BAIK 97     BAIK

87            88     

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

rata-rata

Nilai Terendah

rata-rata

KRITERIA KRITERIA

Nilai Tertinggi

NILAINILAI NO

OBJEK PENGAMATAN RATER 2

JumlahJumlah

OBJEK PENGAMATAN RATER 1

NO

DATA PENILAIAN SIKAP PROSES PEMBELAJARAN MODEL STAD PADA SULAMAN APLIKASI

TABULASI SKOR HASIL RATINGS
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KODE

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 R-01 3 3 2,5 2,5 3 3 2,5 2 2,5 3 27 90            BAIK
2 R-02 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2,5 27,5 92            BAIK
3 R-03 2,5 3 2,5 3 3 3 2 2,5 2,5 2,5 26,5 88            BAIK
4 R-04 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2,5 26,5 88            BAIK
5 R-05 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 27 90            BAIK
6 R-06 2,5 3 3 3 2 3 3 2 2,5 3 27 90            BAIK
7 R-07 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 28 93            BAIK
8 R-08 3 2 2 2 3 3 3 2 2,5 3 25,5 85            CUKUP
9 R-09 3 3 3 2 2 3 3 2 2,5 2,5 26 87            BAIK

10 R-10 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 25 83            CUKUP
11 R-11 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 80            CUKUP
12 R-12 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 90            BAIK
13 R-13 3 3 2 2,5 3 3 3 3 3 3 28,5 95            BAIK
14 R-14 3 3 3 2 2 3 3 2 2,5 3 26,5 88            BAIK
15 R-15 3 3 3 3 2,5 2 2,5 2,5 3 2,5 27 90            BAIK
16 R-16 2,5 2,5 2 2,5 2 2 2 3 1,5 1 21 70            KURANG
17 R-17 3 3 3 2,5 2 3 3 2 2,5 3 27 90            BAIK
18 R-18 3 3 3 2 2 3 2,5 2,5 2,5 3 26,5 88            BAIK
19 R-19 2,5 3 3 2,5 2,5 3 2 3 2,5 3 27 90            BAIK
20 R-20 3 3 3 3 2,5 3 2 3 2,5 3 28 93            BAIK
21 R-21 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2 26 87            BAIK
22 R-22 2,5 3 3 2,5 2,5 3 2 2 2 2,5 25 83            CUKUP
23 R-23 3 3 2 3 2 2,5 3 3 2 3 26,5 88            BAIK
24 R-24 3 2 3 2 2 2 2,5 1,5 2 2 22 73            CUKUP
25 R-25 3 3 3 3 3 3 3 2 2,5 2 27,5 92            BAIK
26 R-26 2,5 2 2 3 2,5 2,5 2 1,5 2 1,5 21,5 72            CUKUP
27 R-27 3 2 3 3 3 3 3 2 2,5 3 27,5 92            BAIK
28 R-28 3 1 3 3 3 2 3 3 2,5 3 26,5 88            BAIK

70            KURANG

95            BAIK

87            

DATA PENILAIAN SIKAP PROSES PEMBELAJARAN MODEL STAD PADA SULAMAN APLIKASI

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah

rata-rata

NILAI KRITERIANO

OBJEK PENGAMATAN RATER 1+2

Jumlah
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KODE KODE

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7
1 R-01 3 3 3 4 4 4 4 25 89              1 R-01 3 3 3 4 4 3 3 23 82          
2 R-02 3 4 3 4 4 4 3 25 89              2 R-02 3 4 3 4 4 4 3 25 89          
3 R-03 3 3 4 3 3 3 3 22 79              3 R-03 3 3 4 3 3 3 3 22 79          
4 R-04 3 3 4 3 3 3 3 22 79              4 R-04 3 3 4 3 3 3 3 22 79          
5 R-05 4 4 4 3 3 4 4 26 93              5 R-05 4 4 4 3 4 4 4 27 96          
6 R-06 3 4 3 4 4 4 3 25 89              6 R-06 3 4 3 4 4 4 3 25 89          
7 R-07 4 4 4 3 4 3 3 25 89              7 R-07 4 4 4 3 4 3 3 25 89          
8 R-08 3 4 3 4 4 4 3 25 89              8 R-08 3 4 3 4 4 4 3 25 89          
9 R-09 3 3 4 3 3 3 3 22 79              9 R-09 3 3 4 3 3 3 3 22 79          

10 R-10 4 4 4 3 3 4 4 26 93              10 R-10 4 4 4 3 4 4 4 27 96          
11 R-11 3 3 3 4 4 4 4 25 89              11 R-11 3 3 3 4 4 3 3 23 82          
12 R-12 4 4 4 3 4 3 3 25 89              12 R-12 4 4 4 3 4 3 3 25 89          
13 R-13 4 4 4 3 3 4 4 26 93              13 R-13 4 4 4 3 4 4 4 27 96          
14 R-14 4 3 4 3 4 3 3 24 86              14 R-14 4 3 4 3 4 3 3 24 86          
15 R-15 3 4 3 4 4 4 3 25 89              15 R-15 3 4 3 4 4 4 3 25 89          
16 R-16 3 4 4 3 2 4 4 24 86              16 R-16 3 4 4 3 2 4 4 24 86          
17 R-17 3 3 3 4 4 4 4 25 89              17 R-17 3 3 3 4 4 3 3 23 82          
18 R-18 4 3 4 3 4 3 3 24 86              18 R-18 4 3 4 3 4 3 3 24 86          
19 R-19 4 4 4 3 4 3 3 25 89              19 R-19 4 4 4 3 4 3 3 25 89          
20 R-20 4 3 4 3 4 3 3 24 86              20 R-20 4 3 4 3 4 3 3 24 86          
21 R-21 3 4 4 3 2 4 4 24 86              21 R-21 3 4 4 3 2 4 4 24 86          
22 R-22 4 4 4 3 3 4 4 26 93              22 R-22 4 4 4 3 4 4 4 27 96          
23 R-23 4 4 4 3 4 3 3 25 89              23 R-23 4 4 4 3 4 3 3 25 89          
24 R-24 4 3 4 3 4 3 3 24 86              24 R-24 4 3 4 3 4 3 3 24 86          
25 R-25 3 4 4 3 2 4 4 24 86              25 R-25 3 4 4 3 2 4 4 24 86          
26 R-26 3 3 4 3 3 3 3 22 79              26 R-26 3 3 4 3 3 3 3 22 79          
27 R-27 3 4 4 3 2 4 4 24 86              27 R-27 3 4 4 3 2 4 4 24 86          
28 R-28 3 3 3 4 4 4 4 25 89              28 R-28 3 3 3 4 4 3 3 23 82          

79              79          

93              96          

87              87          

4,2844543 5,39949

18,356549 29,1545

standar deviasi

varian

standar deviasi

varian

Nilai Terendah Nilai Terendah

rata-rata rata-rata

Nilai Tertinggi Nilai Tertinggi

NO

OBJEK PENGAMATAN RATER 2
Jumlah NILAI

NO

OBJEK PENGAMATAN RATER 1

Jumlah NILAI

DATA PENILAIAN UNJUK KERJA PROSES PEMBELAJARAN MODEL STAD PADA SULAMAN APLIKASI

TABULASI SKOR HASIL RATINGS
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KODE

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7
1 R-01 3 3 3 4 4 3,5 3,5 24 80        
2 R-02 3 4 3 4 4 4 3 25 83        
3 R-03 3 3 4 3 3 3 3 22 73        
4 R-04 3 3 4 3 3 3 3 22 73        
5 R-05 4 4 4 3 3,5 4 4 26,5 88        
6 R-06 3 4 3 4 4 4 3 25 83        
7 R-07 4 4 4 3 4 3 3 25 83        
8 R-08 3 4 3 4 4 4 3 25 83        
9 R-09 3 3 4 3 3 3 3 22 73        

10 R-10 4 4 4 3 3,5 4 4 26,5 88        
11 R-11 3 3 3 4 4 3,5 3,5 24 80        
12 R-12 4 4 4 3 4 3 3 25 83        
13 R-13 4 4 4 3 3,5 4 4 26,5 88        
14 R-14 4 3 4 3 4 3 3 24 80        
15 R-15 3 4 3 4 4 4 3 25 83        
16 R-16 3 4 4 3 2 4 4 24 80        
17 R-17 3 3 3 4 4 3,5 3,5 24 80        
18 R-18 4 3 4 3 4 3 3 24 80        
19 R-19 4 4 4 3 4 3 3 25 83        
20 R-20 4 3 4 3 4 3 3 24 80        
21 R-21 3 4 4 3 2 4 4 24 80        
22 R-22 4 4 4 3 3,5 4 4 26,5 88        
23 R-23 4 4 4 3 4 3 3 25 83        
24 R-24 4 3 4 3 4 3 3 24 80        
25 R-25 3 4 4 3 2 4 4 24 80        
26 R-26 3 3 4 3 3 3 3 22 73        
27 R-27 3 4 4 3 2 4 4 24 80        
28 R-28 3 3 3 4 4 3,5 3,5 24 80        

73        

88        

81        

4,3238

18,695

DATA PENILAIAN UNJUK KERJA PROSES PEMBELAJARAN MODEL STAD

 PADA SULAMAN APLIKASI

standar deviasi

varian

Nilai Terendah

rata-rata

NO

OBJEK PENGAMATAN RATER 1+2
Jumlah NILAI

Nilai Tertinggi
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LAMPIRAN 13 
HASIL RESPON SISWA (ANGKET) 
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No 
No 

Pernyataan 

Tanggapan  

Jumlah 
Responden 

Nilai 
Total 

Sangat 
Setuju Setuju 

kurang 
Setuju Tidak Setuju 

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 

1 Pernyataan 01 15 60 13 39 0 0 0 0 28 99 

2 Pernyataan 02 11 44 17 51 0 0 0 0 28 95 

3 Pernyataan 03 17 68 9 27 2 4 0 0 28 99 

4 Pernyataan 04 18 72 9 27 1 2 0 0 28 101 

5 Pernyataan 05 10 40 17 51 1 2 0 0 28 93 

6 Pernyataan 06 9 36 16 48 3 6 0 0 28 90 

7 Pernyataan 07 5 20 19 57 4 8 0 0 28 85 

8 Pernyataan 08 12 48 13 39 3 6 0 0 28 93 

9 Pernyataan 09 11 44 13 39 3 6 1 1 28 90 

10 Pernyataan 10 10 40 14 42 4 8 0 0 28 90 

11 Pernyataan 11 7 28 13 39 8 16 0 0 28 83 

12 Pernyataan 12 8 32 15 45 4 8 1 1 28 86 

13 Pernyataan 13 6 24 18 54 4 8 0 0 28 86 

14 Pernyataan 14 4 16 19 57 5 10 0 0 28 83 

15 Pernyataan 15 20 80 8 24 0 0 0 0 28 104 

  JUMLAH                    1377 
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Analisis Hasil Tanggapan Angket 

 

1. Angket Siswa 

n  = Skor yang diperoleh   

= 1377 

N = Skor maksimal   

= Jumlah Responden x Jumlah Item Pernyataan x Nilai Maksimal 

Item 

= 28 x 15 x 4 

  = 1680 

 P = Presentase nilai   

  = (n / N) x 100 

  = (1377 / 1680) x 100 

  = 0,81964286  x 100 

= 81,96 % 
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LAMPIRAN 14 

SILABUS 
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SILABUS MATA PELAJARAN PRAKARYA (KERAJINAN) 

 

 

Satuan Pendidikan :  SMK/MAK 

Kelas   :  X Kerajinan 

Kompetensi Inti (KI) : 

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, prosedural 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 
 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.2 Menghayati 

keberhasilan dan 

kegagalan 

wirausahawan dan 

keberagaman produk 

kerajinan di wilayah 

setempat dan lainnya 

sebagai anugerah Tuhan 

Keterangan: 

Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect values teaching). Dalam 

arti bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses pembelajaran KI-3 dan KI-4 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 
2.4 Menunjukkan motivasi 

internal dan peduli 

lingkungan dalam 

menggali informasi 

tentang keberagaman 

produk kerajinan dan 

kewirausahaan di wilayah 

setempat dan lainnya. 

2.5 Menghayati perilaku 

jujur, percaya diri, dan 

mandiri dalam  

memperkenalkan karya 

kerajinan  di wilayah 

setempat dan  lainnya  dan 

menerapkan  wirausaha. 

2.6 Menghayati sikap 

bekerjasama, gotong 

royong, bertoleransi, 

disiplin, bertanggung 

jawab, kreatif, dan  

inovatif dalam  

memahami kewirausahaan 

dan membuat karya 

kerajinan di wilayah 

setempat dan lainnya 

dengan memperhatikan 

estetika produk akhir 

untuk membangun 

semangat usaha. 

3.2 Mengidentifikasi desain Produk kerajinan Mengamati: Penilaian Tugas 8 jam Contoh karya 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

produk dan 

pengemasasan karya 

kerajinan tekstil 

berdasarkan konsep 

berkarya dengan 

pendekatan budaya 

setempat dan lainnya. 

 

4.2 Mendesain produk 

dan pengemasan 

karya kerajinan 

berdasarkan konsep 

berkarya dengan 

pendekatan budaya 

setempat dan lainnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekstil dan 

pengemasannya, 

meliputi : 

1. Pengertian 

desain 

produk dalam 

kerajinan 

tekstil dengan 

berbagai 

teknik 

konstruksi 

(sulaman, 

sulaman  

aplikasi,  

makrame, 

tenun, 

tapestry, dll) 

2. Aneka karya 

kerajinan 

tekstil 

3. Fungsi karya 

kerajinan 

tekstil 

4. Unsur 

estetika dan 

ergonomis 

karya 

kerajinan 

 Melakukan pengamatan dengan 

cara membaca dan menyimak 

dari kajian literatur/media tentang 

pengetahuan kerajinan 

tekstil,jenis bahan dasar, alat,  

teknik, prosedur pembuatan 

karya, dan penyajian/pengemasan 

produk kerajinan tekstil agar 

terbangun  rasa ingin tahu dan 

menunjukkan  motivasi  internal. 

 

Menanya: 

 Melakukan diskusi tentang aneka 

karya yang berkaitan dengan 

fungsi karya, bahan dasar, alat, 

teknik, dan prosedur pembuatan 

kerajinan tekstil  agar  terbangun 

rasa ingin tahu sehingga dapat  

mensyukuri  anugerah Tuhan. 

 Menggali informasi yang 

berkaitan dengan kerajinan tekstil 

dan usaha kerajinan tekstil yang 

berkembang di wilayah setempat.    

 

Mengumpulkan Data 

 Melakukan kegiatan observasi 

dengan teknik wawancara tentang 

pengetahuan  motif ragam hias 

Kelompok/Diskusi, 
tentang: 

1. Aneka jenis bahan 

tekstil yang dapat 

digunakan sebagai 

karya kerajinan 

tekstil 

2. Pengetahuan, bahan, 

alat,  teknik, dan 

proses yang  

digunakan pada 

pembuatan karya 

kerajinan tekstil 

3. Aspek yang dinilai: 

a. Apresiasi   

kemampuan 

mengidentifikasi 

jenis kerajinan 

tekstil di wilayah 

setempat dan 

langkah-langkah 

pembuatannya, 

menunjukkan 

standar produk 

kerajinan tekstil. 

b. Keruntutan  

berpikir 
kemampuan 

pelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerajinan 

tekstil dengan 

berbagai teknik 

konstruksi 

(jahit, jahit 

aplikasi, , 

makrame, 

tenun, tapestry, 

dll). 

 

Aneka bahan 

untuk kerajinan 

tekstil. 

 

Buku 

pelajaran, buku 

referensi yang 

relevan, 

majalah, koran, 

hasil 

penelitian,  

audio-visual,  

media maya 

(internet) dan 

desain 

produksi dan 

pengemasan 

karya kerajinan 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekstil 

5. Motif ragam 

hias pada 

kerajinan 

tekstil 

6. Teknik 

pembuatan 

benda 

kerajinan 

tekstil : 

sulaman, 

sulaman 

aplikasi, 

sulam, ikat 

celup, batik, 

makrame, 

tenun, 

tapestry, dll) 

7. Pengemasan 

karya 

kerajinan 

tekstil 

8. Desain dan 

pengemasan 

produk tekstil 
 

 

daerah, bahan, alat , teknik dan 

prosedur pembuatan karya 

kerajinan tekstil serta tentang 

keberhasilan dan kegagalan 

wirausaha kerajinan tekstil  yang 

ada di wilayah setempat  agar 

terbangun rasa ingin tahu, 

bersikap santun,  bangga/cinta 

tanah air  dan bersyukur sebagai 

warga bangsa. 

 
Mengasosiasi 

 Menyimpulkan  hasil 

pengamatan/kajian literatur tentang 

pengetahuan, bahan, alat , teknik, 

dan proses  yang digunakan pada 

pembuatan karya kerajinan tekstil  

yang ada dilingkungan wilayah 

setempat atau nusantara. 

 Merekonstruksi model karya 

kerajinan tekstil dan 

mengidentifikasi bahan yang 

digunakannyauntuk melatih rasa 

ingin tahu, ketelitian, dan rasa 

syukur terhadap anugerah 

kepandaian dari Tuhan yang 

diberikan oleh pengrajin  

 Melakukan ekprerimen terhadap 

berbagai bahan dan teknik yang akan 

melaksanakan kerja 

berdasarkan standar 

kerja untuk 

memperoleh 

produk unggul 

c. Pilihan kata 

dalam 

mengutarakan 

pendapat dan 

kualitas gagasan 

yang akan 

diimplementasikan 

dalam pembuatan 

desain produk dan 

pengemasan 

kerajinan tekstil. 

d. Penyusunan 

laporan hasil kerja 

yang sesuai dengan 

prinsip yang telah 

disepakati 

sebelumnya.  

e. Perilaku 
mempunyai sikap 

jujur yang 

ditunjukkan oleh 

kelugasan 

mengutarakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekstil dengan 

pendekatan 

budaya 

setempat. 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digunakan sebagai karya dan 

menampilkan semua hasil temuan 

dalam buku rancangan (ditempel dan 

diberi komentar, peserta didik, 

kawan, dan guru). 

 Membuat rancangan gagasan dalam 

bentuk gambar skets/tertulis untuk 

kegiatan pembuatan karya kerajinan 

tekstil dan pengemasannya 

berdasarkan orisinalitas ide yang 

jujur, sikap percaya diri dan 

mandiri. 

 Membuat  karya kerajinan tekstil 

dan pengemasannya dengan 

cara/teknik dan prosedur yang 

tepat dengan menunjukkan 

bekerja sama, gotong royong, 

bertoleransi, disiplin, 

bertanggung  jawab, kreatif, dan 

inovatif  serta  memperhatikan 

kerapihan  dan  kebersihan 

lingkungannya. 

 

Mengkomunikasikan 
 Melakukan  konsultasi dalam 

berkarya dengan guru san sumber 

belajar lainnya terhadap rencana 

karya yang akan dibuat. 

 Mengevaluasi/menguji hasil 

pembuatan karya kerajinan 

pendapat, sikap 

terbuka dalam 

menerima masukan 

dan koreksi  
 

Penilaian Pengamatan, 

tentang: 

1. Ketekunan menyimak 

masalah dari kajian 

literatur/media 

tentang: Pengetahuan, 

pengertian, bahan, 

alat, teknik, dan 

proses pembuatan 

karya kerajinan 

tekstilyang ada di 

lingkungan wilayah 

setempat   

2. Mengevaluasi/menguji 

hasil karya kerajinan 

tekstil 

3. Aspek yang dinilai: 

1. Kerincian   

menyusun laporan 

dan hasil 

rekonstruksi kerja 

kerajinan tekstil 

berdasarkan prinsip 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

tekstil untuk memperlihatkan 

kejujuran dalam berkarya.  

 

kerja. 

2. Ketepatan 
pengetahuan kerja 

terhadap teori dan 

keselamatan kerja 

3. Pilihan kata 

Mengutarakan 

pendapat dan 

kualitas gagasan 

yang akan 

diimplementasikan 

dalam pembuatan 

desain produk 

kerajinan tekstil 

4. Keativitas bentuk 
laporan 

Kemampuan 

membuat bentuk 

laporan yang 

menarik   

5. Perilaku  

mempunyai sikap 

jujur yang 

ditunjukkan oleh 

kelugasan 

mengutarakan 

pendapat, sikap 

terbuka dalam 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

menerima masukan 

dan koreksi  

Penilaian Kinerja/ 

Pembuatan Karya, 

tentang: 

1. Rancangan gagasan 

dalam bentuk gambar 

skets/tertulis untuk 

kegiatan pembuatan 

karya kerajinan tekstil 

2. Pembuatan karya dan 

pengemasan karya 

kerajinan tekstil 

dengan cara/teknik 

dan prosedur yang 

tepat 

3. Aspek yang dinilai 

a. Proses pembuatan 

50%  

- Ide gagasan 

- Kreativitas 

- Kesesuaian materi, 

teknik dan 

prosedur 

b. Produk jadinya 

35%  

- Uji karya 

- Kemasan 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

- Kreativitas bentuk 

laporan 

- Presentasi 

c. Sikap 15% 

- Mandiri 

- Disiplin 

- Tanggung  jawab 
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LAMPIRAN 15 

RPP  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :  SMK Muhammadiyah 2 Boja 

Kompetensi Keahlian : Busana Butik 

Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : X /1 

Materi Pokok : Membuat sulaman aplikasi 

Alokasi Waktu :  2  x 45 menit ( 1 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti :  

KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator:  

KD KI 1: 1.1. Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman 

produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugrah Tuhan. 

KD KI 2: 2.1. Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali 

informasi tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan di 

wilayah setempat dan lainnya. 

2.2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam 

memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan 

menerapkan wirausaha. 

2.3. Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 

bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam memahami kewirausahaan 

dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan 

memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha. 

KD KI 3: 3.1. Mengetahui tujuan pembelajaran, mengidentifikasi desain produk dan 

pengemasan karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

KD KI 3 

Indikator  : 3.1.Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi 

desain produk dan pengemasan karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep 

berkarya dengan  pendekatan budaya setempat dan lainnya 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Aspek Sikap 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta 

didik dapat: 

 Memiliki motivasi untuk selalu pro aktif dalam belajar dan mengembangkan 

pengetahuan 

C/1.0/08/ISO-Form 
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 Memiliki sikap jujur dalam setiap menyelesaikan tugas. (tidak menyontek dan 

tidak meminta bantuan teman lain) 

 Memiliki sikap peduli dan tanggung jawab sosial seperti bertanggung jawab 

atas keberhasilan kelompok 

 Memiliki sikap santun  

 Memiliki sikap disiplin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, tidak 

terlambat masuk kelas 

1. Tujuan Aspek Pengetahuan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta 

didik dapat: 

 Mengetahui tujuan pembelajaran sehingga termotivasi untuk mengikuti 

pelajaran, mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya kerajinan 

tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan  pendekatan budaya setempat dan 

lainnya. 

2. Tujuan Aspek Ketrampilan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta 

didik dapat: 

 Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan berdasarkan konsep 

berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

C. Materi Pembelajaran 

1. Pre test 

2. Desain hiasan, prinsip desain hiasan  

3. Menghias busana, cara menghias busana,  

4. Jenis kain, warna dan corak kain 

5. Macam-macam cara menghias busana, teknik sulaman putih, teknik sulaman warna 

6. Cara membuat sulaman aplikasi. 

D. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan saintifik (5M) 

2. Ceramah (menjelaskan tenntang Desain hiasan, prinsip desain hiasan , Menghias 

busana, cara menghias busana, Jenis kain, warna dan corak kain, Macam-macam cara 

menghias busana, teknik sulaman putih, teknik sulaman warna, Cara membuat 

sulaman aplikasi ) 

3. Model Pembelajaran STAD membuat sulaman aplikasi dalam lenan rumah tangga 

4. Tanya Jawab (Macam kerajinan tekstil Indonesia dan jenis kerajinan yang akan 

dibuat)  

E. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : Papan tulis, spidol 

2. Alat     : Laptop LCD, jarum, benang, pembidang  

3. Sumber Belajar : 

 ----------. 2014. Prakarya dan Kewirausahaan SMA/MA/SMK/MAK kelas X 

semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 (2 JP ) 

No Kegiatan Waktu Metode 

I Kegiatan Awal 

1. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengkondisikan diri siap belajar. 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik (presensi peserta 

didik). 

3. Perkenalan guru dan siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberikan penjelasan tentang manfaat 

15’ Ceramah  
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No Kegiatan Waktu Metode 

I Kegiatan Awal 

1. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengkondisikan diri siap belajar. 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik (presensi peserta 

didik). 

3. Perkenalan guru dan siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran  

5. Guru memberikan apersepsi dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada Peserta didik berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

15’ Ceramah  

II Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Melakukan pengamatan dengan cara membaca dan 

menyimak dari kajian literatur/media tentang tujuan 

pembelajaran,pengetahuan tentang desain hiasan, 

prinsip desain hiasan Menghias busana, cara menghias 

busana, Jenis kain, warna dan corak kain Macam-

macam cara menghias busana, teknik sulaman putih, 

teknik sulaman warna, cara membuat sulaman aplikasi. 

Menanya 

 Melakukan diskusi tentang aneka karya yang berkaitan 

dengan fungsi karya, bahan dasar, alat, teknik, dan 

prosedur pembuatan sulaman aplikasi  agar terbangun 

rasa ingin tahu sehingga dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan. 

 Menggali informasi yang berkaitan dengan sulaman 

aplikasi dan usaha kerajinan tekstil yang berkembang 

diwilayah setempat.    

65’  

Studi Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Mengumpulkan Data 

Melakukan kegiatan observasi dengan cara melakukakan 

pengamatan sikap belajar dan kinerja siswa pada saat 

membuat sulaman aplikasi. 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan hasil pengamatan/kajian literatur 

tentang pengetahuan, bahan, alat , teknik, dan proses  

yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan 

tekstil  yang ada dilingkungan wilayah setempat atau 

nusantara. 

 Merekonstruksi model karya kerajinan tekstil dan 

mengidentifikasi bahan yang digunakannya untuk 

melatih rasa ingin tahu, ketelitian, dan rasa syukur 

terhadap anugerah kepandaian dari Tuhan yang 

diberikan oleh pengrajin.  

 Melakukan ekprerimen terhadap berbagai bahan dan 

teknik yang akan digunakan sebagai karya dan 

menampilkan semua hasil temuan dalam buku 

rancangan (ditempel dan diberi komentar, peserta 

didik, kawan, dan guru). 

 Membuat rancangan gagasan dalam bentuk gambar 

skets/tertulis untuk kegiatan pembuatan karya 

kerajinan tekstil dan pengemasannya berdasarkan 

orisinalitas ide yang jujur, sikap percaya diri dan 

mandiri. 

 Membuat  karya kerajinan tekstil dan pengemasannya 

dengan cara/teknik dan prosedur yang tepat dengan 

menunjukkan bekerjasama, gotong royong, 

bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan 

inovatif serta memperhatikan kerapihan dan 

kebersihan lingkungannya. 

Mengkomunikasikan 

 Melakukan konsultasi dengan guru dalam berkarya dan 

sumber belajar lainnya terhadap rencana desain karya 

yang akan dibuat. 

 Mengevaluasi hasil pembuatan karya kerajinan tekstil 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi & 

Tanya Jawab 
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H. Penilaian  

1. Jenis dan Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Observasi: mengamati sikap peserta didik dari aspek motivasi untuk pro 

aktif, jujur, peduli dan tanggungjawab, kesantunan serta kedisiplinan. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif 

c. Penilaian Keterampilan 

Kinerja (praktek) : mengaplikasikan sulaman aplikasi dalam lenan rumah 

tangga. 

2. Instrumen dan Instrumen Penilaian 

a. Penilaian Sikap (observasi) 

 Instrumen Penilaian Sikap 
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                 Aspek yang dinilai. 
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1 Ainun Retno W 3 3 3 3 2 3 2 3 2 80 

2            

3            

 

 

untuk memperlihatkan kejujuran dalam berkarya 

III Kegiatan Akhir 

Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. 

Guru memberikan tugas rumah (melanjutkan 

membuat sulaman aplikasi) 

Peserta didik menyepakati tugas yang harus 

dilakukan.  

Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 

mengucapkan salam kepada para Peserta didik 

sebelum keluar kelas dan Peserta didik menjawab 

salam. 

10’ Ceramah 
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 Rubrik Penilaian Sikap 

B = 3 C = 2 K = 1 

 Jika Siswa aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 Jika Siswa cukup aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa cukup aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa cukup aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa cukup aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 Jika Siswa kurang aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa kurang aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa kurang aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa kurang aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

b. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif (pilihan ganda)  

 Instrumen Penilaian Pengetahuan 

No Nama Peserta Didik 
1 2 3 .. .. 20 

Nilai  

1 Ainun Retno W 1 1 1 1 1 1 100 

2         

c. Penilaian Psikomotorik 
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                 Aspek yang dinilai. 
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1 Ainun Retno W 3 3 3 4 4 4 4 3 89 

2           

3           
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  Rublik Psikomotorik 

No Kriteria/ Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Nilai  

1 Persiapan   

 1.1Perlengkapan alat 

membuat  

Sulaman aplikasi 

(Gunting, pembidangan, 

jarum jahit, 

 jarum pentul, pensil, 

karbon, kertas) 

Siswa membawa perlengkapan alat lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan alat cukup lengkap 

yaitu 6 alat dari yang telah disebutkan 
3 

 Siswa membawa perlengkapan alat kurang lengkap 

yaitu 5 alat dari yang telah disebutkan  
2 

 

Siswa membawa perlengkapan alat tidak lengkap 

yaitu kurang dari 5 alat dari yang telah disebutkan 
1 

 

1.2 Perlengkapan bahan 

membuat  

Sulaman aplikasi 

(kain untuk permukaan, 

kain untuk aplikasi 

benang sulam, benang jahit, 

fislin) 

Siswa membawa perlengkapan bahan lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan bahan cukup lengkap 

yaitu 4 perlengkapan bahan dari yang telah 

disebutkan 

3 

 Siswa membawa perlengkapan bahan kurang 

lengkap yaitu 3 perlengkapan bahan dari yang telah 

disebutkan 

2 

 Siswa membawa perlengkapan alat tidak lengkap 

yaitu kurang dari 3 perlengkapan bahan yang telah 

disebutkan 

 

 

1 

2 Proses (Sistematika & Cara Kerja)  

 2.1 Sikap Kerja 

menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi sesuai 

langkah kerja   
4 

 1. membuat disain 

motif yang hendak akan 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi sesuai 

dengan langkah kerja (a,c,d) dikerjakan bersama 
3 
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dijadikan motif sulaman 

aplikasi 

dengan teman satu kelompok 

 2. menjiplak desain 

tersebut dikain yang 

akan dijadikan sebagai 

aplikasi 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi sesuai 

dengan langkah kerja (a,b,c,d)tetapi dikerjakan 

sendiri dalam kelompok  

2 

 3. memotong desain 

tersebut, kemudian 

tempelkan dikain polos 

dengan dijahit tusuk 

veston dan tusuk hias) 

dikerjakan bersama 

dengan teman satu 

kelompok 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi tidak 

sesuai langkah kerja  
1 

 
2.2  Ketepatan cara 

membuat  

teknik  sulaman Aplikasi 

Siswa dapat membuat sulaman aplikasi dengan 

teknik yang benar dan rapi 
4 

 Siswa dapat membuat sulaman aplikasi dengan 

teknik yang benar dan kurang rapi 
3 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi dengan 

teknik benar dan tidak rapi 
2 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi dengan 

teknik salah dan tidak rapi 
1 

 
 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya dalam 

membuat sulaman aplikasi serasi 
4 

 2.3 Keserasian dan 

ketepatan Tusuk hias 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya dalam 

membuat sulaman aplikasi cukup serasi 
3 

  
Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya dalam 

membuat sulaman aplikasi kurang serasi 
2 

  
Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya dalam 

membuat sulaman aplikasi tidak serasi 
1 
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3 Hasil Kerja   

 3.1 Keserasian warna bahan  
Keserasian warna bahan utama dan motif aplikasi 

serta benang hias serasi  
4 

 utama dan motif serta 

benang 

Keserasian warna bahan utama dan motif aplikasi 

serta benang hias cukup serasi 
3 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif aplikasi 

serta benang hias kurang serasi 
2 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif aplikasi 

serta benang hias tidak serasi 
1 

 
 

Kerapian tusuk hias tertata rapi dan kerataan motif 

aplikasi rapi (tidak bergelombang dan tidak 

berkerut) 

4 

 3.2 Kerapian bentuk dan 

tusuk hias 

Kerapian tusuk hias cukup tertata rapi dan kerataan 

motif aplikasi rapi (tidak bergelombang dan tidak 

berkerut) 

3 

  Kerapian tusuk hias kurang tertata rapi dan kerataan 

motif aplikasi kurang rapi (tidak bergelombang dan 

berkerut) 

2 

  Kerapian tusuk hias tidak tertata rapi dan kerataan 

motif aplikasi tidak rapi (bergelombang dan 

berkerut) 

1 

 
 

Siswa mengumpulkan tugas sebelum waktu yang 

ditentukan tanggal 26 september  2014 sampai 3 

Oktober  2014 

4 

 3.3 Ketepatan menyerahkan 

tugas 

Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu yang 

ditentukan tanggal 3 Oktober  2014 sampai 10  

Oktober  2014 

3 

  Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu yang 

ditentukan tanggal 10  Oktober  2014 sampai 17  

September 2014 

2 

  Siswa mengumpulkan tugas melebihi waktu yang 

ditentukan tanggal 17 Oktober  2014 
1 
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3. Pedoman Penghitungan Penilaian   

  

 

 

 

     

 

  Boja, 26 Juni 2014. 

Mengetahui  

Kepala Sekolah Guru Pengampu, 

 

 

 

 

WIJI AHMANTO, S.Pd. Hanif Nurul H 

NBM : 580 504   

 
  

Skor 

Perolehan    
X 100 

Skor 

Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :  SMK Muhammadiyah 2 Boja 

Kompetensi Keahlian : Busana Butik 

Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : X /1 

Materi Pokok : Membuat sulaman aplikasi 

Alokasi Waktu :  2  x 45 menit (2,3 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti :  

KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator:  

KD KI 1: 1.1. Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman 

produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugrah Tuhan. 

KD KI 2: 2.1. Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali 

informasi tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan di 

wilayah setempat dan lainnya. 

2.2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam 

memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan 

menerapkan wirausaha. 

2.3. Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 

bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam memahami kewirausahaan 

dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan 

memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha. 

KD KI 4: 4.1. Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan berdasarkan konsep 

berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

KD KI 4 

Indikator  : 4.1. peserta didik dapat mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan 

berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan 

lainnya. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Aspek Sikap 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta 

didik dapat: 

 Memiliki motivasi untuk selalu pro aktif dalam belajar dan mengembangkan 

pengetahuan 
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 Memiliki sikap jujur dalam setiap menyelesaikan tugas. (tidak 

menyontek dan tidak meminta bantuan teman lain) 

 Memiliki sikap peduli dan tanggung jawab sosial seperti 

bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok 

 Memiliki sikap santun  

 Memiliki sikap disiplin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, 

tidak terlambat masuk kelas 

1. Tujuan Aspek Pengetahuan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan 

peserta didik dapat: 

 Mengetahui tujuan pembelajaran sehingga termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran, mengidentifikasi desain produk dan 

pengemasan karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya 

dengan  pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

2. Tujuan Aspek Ketrampilan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan 

peserta didik dapat: 

 Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan berdasarkan 

konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

C. Materi Pembelajaran 

1. membuat sulaman aplikasi. 

2. Post test  

3. Metode Pembelajaran  

1. Pendekatan saintifik (5M) 

2. Ceramah (menjelaskan tenntang Desain hiasan, prinsip desain hiasan , 

Menghias busana, cara menghias busana, Jenis kain, warna dan corak kain, 

Macam-macam cara menghias busana, teknik sulaman putih, teknik 

sulaman warna, Cara membuat sulaman aplikasi ) 

3. STAD membuat sulaman aplikasi dalam lenan rumah tangga 

4. Tanya Jawab (Macam kerajinan tekstil Indonesia dan jenis kerajinan yang 

akan dibuat)  

5. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : Papan tulis, spidol 

2. Alat     : Laptop LCD, jarum, benang, pembidang  

3. Sumber Belajar : 

 ----------. 2014. Prakarya dan Kewirausahaan SMA/MA/SMK/MAK 

kelas X semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

a. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-2,3 (2 JP ) 
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No Kegiatan Waktu Metode 

I Kegiatan Awal 

1. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengkondisikan diri siap belajar. 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik (presensi peserta 

didik). 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran  

4. Guru memberikan apersepsi dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada Peserta didik 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

15’ Ceramah  

II Kegiatan Inti 

Peserta didik membuat sulaman aplikasi yang 

diaplikasikan dalam lenan rumah tangga. 

65’  

STAD 

III Kegiatan Akhir 

1. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan tugas rumah (melanjutkan membuat 

sulaman aplikasi) 

3. Peserta didik menyepakati tugas yang harus dilakukan.  

4. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 

mengucapkan salam kepada para Peserta didik 

sebelum keluar kelas dan Peserta didik menjawab 

salam. 

10’ Ceramah 

 

4. Penilaian  

3. Jenis dan Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap 

Observasi: mengamati sikap peserta didik dari aspek motivasi untuk 

pro aktif, jujur, peduli dan tanggungjawab, kesantunan serta 

kedisiplinan. 

b. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif 

c. Penilaian Keterampilan 

Kinerja (praktek) : mengaplikasikan sulaman aplikasi dalam lenan 

rumah tangga. 

5. Instrumen dan Instrumen Penilaian 
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a. Penilaian Sikap (observasi) 

 Instrumen Penilaian Sikap 

 

No 

 

                 Aspek yang 

dinilai. 

 

 

 

Nama Peserta didik.  

T
in

g
k
at

 k
ed

is
ip

li
n
an

 

K
et

ep
at

an
 m

en
g
er

ja
k

an
 

tu
g
as

 
K

ea
k
ti

fa
n

 

S
ik

ap
 t

an
g
g
u
n
g
 j

aw
ab

 

S
ik

ap
 m

en
y
am

p
ai

k
an

 i
d
e
 

S
ik

ap
 m

en
g
h
ar

g
ai

 

p
en

d
ap

at
 o

ra
n
g
 l

ai
n

 
S

ik
ap

 k
er

ja
 s

am
a 

d
al

am
 

m
en

y
el

es
ai

k
an

 t
u
g
as

 

S
ik

ap
 m

en
y
im

ak
 

p
en

je
la

sa
n
 g

u
ru

 

S
ik

ap
 m

en
g
ik

u
ti

 

p
em

b
el

aj
ar

an
  

N
il

ai
  

1 Ainun Retno W 3 3 3 3 2 3 2 3 2 80 

2            

3            

 

 Rubrik Penilaian Sikap 

B = 3 C = 2 K = 1 

 Jika Siswa aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 

 Jika Siswa cukup aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa cukup aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa cukup aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa cukup aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 Jika Siswa kurang aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa kurang aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa kurang aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa kurang aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif (pilihan ganda)  

 Instrumen Penilaian Pengetahuan 

No Nama Peserta Didik 

1 2 3 .. .. 20 

Nilai  

1 Ainun Retno W 1 1 1 1 1 1 100 

2         

 

c. Penilaian Psikomotorik 
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N

o 

 

                 Aspek yang dinilai. 

 

 

 

Nama Peserta didik.  

P
er

le
n
g
k
ap

an
 a

la
t 

m
em

b
u
at

 s
u
la

m
an

 

ap
li

k
as

i 
P

er
le

n
g
k
ap

an
 b

ah
an

 m
em

b
u
at

 

su
la

m
an

 a
p
li

k
as

i 
S

ik
ap

 K
er

ja
 

K
et

ep
at

an
 

ca
ra

 
m

em
b
u
at

 
su

la
m

an
 

ap
li

k
as

i 
K

et
ep

at
an

 t
u
su

k
 h

ia
s 

K
es

er
as

ia
n
 w

ar
n
a 

d
an

 m
o
ti

f 

K
er

ap
ia

n
 b

en
tu

k
 d

an
 t

u
su

k
 h

ia
s 

K
et

ep
at

an
 m

en
y
er

ah
k
an

 t
u
g
as

 

N
il

ai
  

1 Ainun Retno W 3 3 3 4 4 4 4 3 89 

2           

3           

 

 Rublik Psikomotorik 

No Kriteria/ Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Ni

lai  

1 Persiapan   

 1.1Perlengkapan alat 

membuat  

Sulaman aplikasi 

(Gunting, 

pembidangan, jarum 

jahit, 

 jarum pentul, pensil, 

karbon, kertas) 

Siswa membawa perlengkapan alat lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan alat cukup 

lengkap yaitu 6 alat dari yang telah disebutkan 
3 

 Siswa membawa perlengkapan alat kurang 

lengkap yaitu 5 alat dari yang telah disebutkan  
2 

 Siswa membawa perlengkapan alat tidak 

lengkap yaitu kurang dari 5 alat dari yang 

telah disebutkan 

1 

 1.2 Perlengkapan 

bahan membuat  

Sulaman aplikasi 

(kain untuk 

Siswa membawa perlengkapan bahan lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan bahan cukup 

lengkap yaitu 4 perlengkapan bahan dari yang 

telah disebutkan 

3 
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 permukaan, kain untuk 

aplikasi 

benang sulam, benang 

jahit, fislin) 

Siswa membawa perlengkapan bahan kurang 

lengkap yaitu 3 perlengkapan bahan dari yang 

telah disebutkan 

2 

 Siswa membawa perlengkapan alat tidak 

lengkap yaitu kurang dari 3 perlengkapan 

bahan yang telah disebutkan 

 

 

1 

2 Proses (Sistematika & Cara Kerja)  

 2.1 Sikap Kerja 

a. menyiapkan alat 

dan bahan yang 

akan digunakan 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai langkah kerja   
4 

 b. membuat disain 

motif yang hendak 

akan dijadikan 

motif sulaman 

aplikasi 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai dengan langkah kerja (a,c,d) dikerjakan 

bersama dengan teman satu kelompok 

3 

 c. menjiplak desain 

tersebut dikain 

yang akan 

dijadikan sebagai 

aplikasi 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai dengan langkah kerja (a,b,c,d)tetapi 

dikerjakan sendiri dalam kelompok  

2 

 d. memotong desain 

tersebut, kemudian 

tempelkan dikain 

polos dengan 

dijahit tusuk veston 

dan tusuk hias) 

dikerjakan bersama 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

tidak sesuai langkah kerja  
1 
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dengan teman satu 

kelompok 

 2.2  Ketepatan cara 

membuat  

teknik  sulaman 

Aplikasi 

Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik yang benar dan rapi 
4 

 Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik yang benar dan kurang rapi 
3 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik benar dan tidak rapi 
2 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik salah dan tidak rapi 
1 

 
 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi serasi 
4 

 2.3 Keserasian dan 

ketepatan Tusuk hias 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi cukup serasi 
3 

 
 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi kurang 

serasi 

2 

  
Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi tidak serasi 
1 

3 Hasil Kerja   

 3.1 Keserasian warna 

bahan  

Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias serasi  
4 

 utama dan motif serta 

benang 

Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias cukup serasi 
3 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias kurang serasi 
2 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias tidak serasi 
1 
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Kerapian tusuk hias tertata rapi dan kerataan 

motif aplikasi rapi (tidak bergelombang dan 

tidak berkerut) 

4 

 3.2 Kerapian bentuk 

dan tusuk hias 

Kerapian tusuk hias cukup tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi rapi (tidak 

bergelombang dan tidak berkerut) 

3 

  Kerapian tusuk hias kurang tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi kurang rapi (tidak 

bergelombang dan berkerut) 

2 

  Kerapian tusuk hias tidak tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi tidak rapi 

(bergelombang dan berkerut) 

1 

 
 

Siswa mengumpulkan tugas sebelum waktu 

yang ditentukan tanggal 26 september  2014 

sampai 3 Oktober  2014 

4 

 3.3 Ketepatan 

menyerahkan tugas 

Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu 

yang ditentukan tanggal 3 Oktober  2014 

sampai 10  Oktober  2014 

3 

  Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu 

yang ditentukan tanggal 10  Oktober  2014 

sampai 17  September 2014 

2 

  Siswa mengumpulkan tugas melebihi waktu 

yang ditentukan tanggal 17 Oktober  2014 
1 

d. Pedoman Penghitungan Penilaian  

 

 

 

               Boja, 26 Juni 2014 

Mengetahui  

Kepala Sekolah  Guru Pengampu, 

 

 

WIJI AHMANTO, S.Pd. Hanif Nurul H 

NBM : 580 504   

Skor Perolehan    
X 100 

Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah :  SMK Muhammadiyah 2 Boja 

Kompetensi Keahlian : Busana Butik 

Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan 

Kelas/Semester : X /1 

Materi Pokok : Membuat sulaman aplikasi 

Alokasi Waktu :  2  x 45 menit (4 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti :  

KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 

menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator:  

KD KI 1: 1.1. Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman 

produk kerajinan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugrah Tuhan. 

KD KI 2: 2.1. Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali 

informasi tentang keberagaman produk kerajinan dan kewirausahaan di 

wilayah setempat dan lainnya. 

2.2. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam 

memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan 

menerapkan wirausaha. 

2.3. Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 

bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam memahami kewirausahaan 

dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan 

memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha. 

KD KI 4: 4.1. Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan berdasarkan konsep 

berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

KD KI 4 

Indikator  : 4.1. peserta didik dapat mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan 

berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan 

lainnya. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Tujuan Aspek Sikap 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta 

didik dapat: 

 Memiliki motivasi untuk selalu pro aktif dalam belajar dan mengembangkan 

pengetahuan 
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 Memiliki sikap jujur dalam setiap menyelesaikan tugas. (tidak 

menyontek dan tidak meminta bantuan teman lain) 

 Memiliki sikap peduli dan tanggung jawab sosial seperti 

bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok 

 Memiliki sikap santun  

 Memiliki sikap disiplin, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, 

tidak terlambat masuk kelas 

3. Tujuan Aspek Pengetahuan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan 

peserta didik dapat: 

 Mengetahui tujuan pembelajaran sehingga termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran, mengidentifikasi desain produk dan 

pengemasan karya kerajinan tekstil berdasarkan konsep berkarya 

dengan  pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

4. Tujuan Aspek Ketrampilan 

Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan 

peserta didik dapat: 

 Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan berdasarkan 

konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. 

D. Materi Pembelajaran 

4. membuat sulaman aplikasi. 

5. Post test  

6. Metode Pembelajaran  

6. Pendekatan saintifik (5M) 

7. Ceramah (menjelaskan tenntang Desain hiasan, prinsip desain hiasan , 

Menghias busana, cara menghias busana, Jenis kain, warna dan corak kain, 

Macam-macam cara menghias busana, teknik sulaman putih, teknik 

sulaman warna, Cara membuat sulaman aplikasi ) 

8. STAD membuat sulaman aplikasi dalam lenan rumah tangga 

9. Tanya Jawab (Macam kerajinan tekstil Indonesia dan jenis kerajinan yang 

akan dibuat)  

10. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

6. Media : Papan tulis, spidol 

7. Alat     : Laptop LCD, jarum, benang, pembidang  

8. Sumber Belajar : 

 ----------. 2014. Prakarya dan Kewirausahaan SMA/MA/SMK/MAK 

kelas X semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-2,3 (2 JP ) 
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No Kegiatan Waktu Metode 

I Kegiatan Awal 

5. Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengkondisikan diri siap belajar. 

6. Memeriksa kehadiran peserta didik (presensi peserta 

didik). 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran  

8. Guru memberikan apersepsi dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada Peserta didik 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

 

 

15’ Ceramah  

II Kegiatan Inti 

Peserta didik membuat sulaman aplikasi yang 

diaplikasikan dalam lenan rumah tangga. 

65’  

STAD 

III Kegiatan Akhir 

5. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dipelajari. 

6. Guru memberikan tugas rumah (melanjutkan membuat 

sulaman aplikasi) 

7. Peserta didik menyepakati tugas yang harus dilakukan.  

8. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 

mengucapkan salam kepada para Peserta didik 

sebelum keluar kelas dan Peserta didik menjawab 

salam. 

10’ Ceramah 

 

9. Penilaian  

4. Jenis dan Teknik Penilaian 

d. Penilaian Sikap 

Observasi: mengamati sikap peserta didik dari aspek motivasi untuk 

pro aktif, jujur, peduli dan tanggungjawab, kesantunan serta 

kedisiplinan. 

e. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif 

f. Penilaian Keterampilan 

Kinerja (praktek) : mengaplikasikan sulaman aplikasi dalam lenan 

rumah tangga. 

10. Instrumen dan Instrumen Penilaian 
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d. Penilaian Sikap (observasi) 

 Instrumen Penilaian Sikap 

 

No 

 

                 Aspek yang 

dinilai. 

 

 

 

Nama Peserta didik.  

T
in

g
k
at

 k
ed

is
ip

li
n
an

 

K
et

ep
at

an
 m

en
g
er

ja
k

an
 

tu
g
as

 
K

ea
k
ti

fa
n

 

S
ik

ap
 t

an
g
g
u
n
g
 j

aw
ab

 

S
ik

ap
 m

en
y
am

p
ai

k
an

 i
d
e
 

S
ik

ap
 m

en
g
h
ar

g
ai

 

p
en

d
ap

at
 o

ra
n
g
 l

ai
n

 
S

ik
ap

 k
er

ja
 s

am
a 

d
al

am
 

m
en

y
el

es
ai

k
an

 t
u
g
as

 

S
ik

ap
 m

en
y
im

ak
 

p
en

je
la

sa
n
 g

u
ru

 

S
ik

ap
 m

en
g
ik

u
ti

 

p
em

b
el

aj
ar

an
  

N
il

ai
  

1 Ainun Retno W 3 3 3 3 2 3 2 3 2 80 

2            

3            

 

 Rubrik Penilaian Sikap 

B = 3 C = 2 K = 1 

 Jika Siswa aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 

 Jika Siswa cukup aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa cukup aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa cukup aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa cukup aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 Jika Siswa kurang aktif 

mendengarkan 

penjelasan dari guru  

 Jika Siswa kurang aktif 

Bertanya jika belum 

jelas 

 Jika Siswa kurang aktif 

membantu teman 

sekelompok 

 Jika siswa kurang aktif 

mensuport teman 

sekelompok 

 

 

e. Penilaian Pengetahuan 

Tes objektif (pilihan ganda)  

 Instrumen Penilaian Pengetahuan 

No Nama Peserta Didik 

1 2 3 .. .. 20 

Nilai  

1 Ainun Retno W 1 1 1 1 1 1 100 

2         

 

f. Penilaian Psikomotorik 
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N

o 

 

                 Aspek yang dinilai. 

 

 

 

Nama Peserta didik.  

P
er

le
n
g
k
ap

an
 a

la
t 

m
em

b
u
at

 s
u
la

m
an

 

ap
li

k
as

i 
P

er
le

n
g
k
ap

an
 b

ah
an

 m
em

b
u
at

 

su
la

m
an

 a
p
li

k
as

i 
S

ik
ap

 K
er

ja
 

K
et

ep
at

an
 

ca
ra

 
m

em
b
u
at

 
su

la
m

an
 

ap
li

k
as

i 
K

et
ep

at
an

 t
u
su

k
 h

ia
s 

K
es

er
as

ia
n
 w

ar
n
a 

d
an

 m
o
ti

f 

K
er

ap
ia

n
 b

en
tu

k
 d

an
 t

u
su

k
 h

ia
s 

K
et

ep
at

an
 m

en
y
er

ah
k
an

 t
u
g
as

 

N
il

ai
  

1 Ainun Retno W 3 3 3 4 4 4 4 3 89 

2           

3           

 

 Rublik Psikomotorik 

No Kriteria/ Aspek yang 

dinilai 

Kriteria Ni

lai  

1 Persiapan   

 1.1Perlengkapan alat 

membuat  

Sulaman aplikasi 

(Gunting, 

pembidangan, jarum 

jahit, 

 jarum pentul, pensil, 

karbon, kertas) 

Siswa membawa perlengkapan alat lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan alat cukup 

lengkap yaitu 6 alat dari yang telah disebutkan 
3 

 Siswa membawa perlengkapan alat kurang 

lengkap yaitu 5 alat dari yang telah disebutkan  
2 

 Siswa membawa perlengkapan alat tidak 

lengkap yaitu kurang dari 5 alat dari yang 

telah disebutkan 

1 

 1.2 Perlengkapan 

bahan membuat  

Sulaman aplikasi 

(kain untuk 

Siswa membawa perlengkapan bahan lengkap  4 

 Siswa membawa perlengkapan bahan cukup 

lengkap yaitu 4 perlengkapan bahan dari yang 

telah disebutkan 

3 
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 permukaan, kain untuk 

aplikasi 

benang sulam, benang 

jahit, fislin) 

Siswa membawa perlengkapan bahan kurang 

lengkap yaitu 3 perlengkapan bahan dari yang 

telah disebutkan 

2 

 Siswa membawa perlengkapan alat tidak 

lengkap yaitu kurang dari 3 perlengkapan 

bahan yang telah disebutkan 

 

 

1 

2 Proses (Sistematika & Cara Kerja)  

 2.2 Sikap Kerja 

e. menyiapkan alat 

dan bahan yang 

akan digunakan 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai langkah kerja   
4 

 f. membuat disain 

motif yang hendak 

akan dijadikan 

motif sulaman 

aplikasi 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai dengan langkah kerja (a,c,d) dikerjakan 

bersama dengan teman satu kelompok 

3 

 g. menjiplak desain 

tersebut dikain 

yang akan 

dijadikan sebagai 

aplikasi 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

sesuai dengan langkah kerja (a,b,c,d)tetapi 

dikerjakan sendiri dalam kelompok  

2 

 h. memotong desain 

tersebut, kemudian 

tempelkan dikain 

polos dengan 

dijahit tusuk veston 

dan tusuk hias) 

dikerjakan bersama 

Siswa mampu membuat sulaman aplikasi 

tidak sesuai langkah kerja  
1 
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dengan teman satu 

kelompok 

 2.2  Ketepatan cara 

membuat  

teknik  sulaman 

Aplikasi 

Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik yang benar dan rapi 
4 

 Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik yang benar dan kurang rapi 
3 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik benar dan tidak rapi 
2 

  
Siswa dapat membuat sulaman aplikasi 

dengan teknik salah dan tidak rapi 
1 

 
 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi serasi 
4 

 2.3 Keserasian dan 

ketepatan Tusuk hias 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi cukup serasi 
3 

 
 

Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi kurang 

serasi 

2 

  
Keserasian tusuk veston dan tusuk hias lainya 

dalam membuat sulaman aplikasi tidak serasi 
1 

3 Hasil Kerja   

 3.1 Keserasian warna 

bahan  

Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias serasi  
4 

 utama dan motif serta 

benang 

Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias cukup serasi 
3 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias kurang serasi 
2 

  
Keserasian warna bahan utama dan motif 

aplikasi serta benang hias tidak serasi 
1 
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Kerapian tusuk hias tertata rapi dan kerataan 

motif aplikasi rapi (tidak bergelombang dan 

tidak berkerut) 

4 

 3.2 Kerapian bentuk 

dan tusuk hias 

Kerapian tusuk hias cukup tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi rapi (tidak 

bergelombang dan tidak berkerut) 

3 

  Kerapian tusuk hias kurang tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi kurang rapi (tidak 

bergelombang dan berkerut) 

2 

  Kerapian tusuk hias tidak tertata rapi dan 

kerataan motif aplikasi tidak rapi 

(bergelombang dan berkerut) 

1 

 
 

Siswa mengumpulkan tugas sebelum waktu 

yang ditentukan tanggal 26 september  2014 

sampai 3 Oktober  2014 

4 

 3.3 Ketepatan 

menyerahkan tugas 

Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu 

yang ditentukan tanggal 3 Oktober  2014 

sampai 10  Oktober  2014 

3 

  Siswa mengumpulkan tugas setelah waktu 

yang ditentukan tanggal 10  Oktober  2014 

sampai 17  September 2014 

2 

  Siswa mengumpulkan tugas melebihi waktu 

yang ditentukan tanggal 17 Oktober  2014 
1 

e. Pedoman Penghitungan Penilaian  

 

 

 

               Boja, 26 Juni 2014 

Mengetahui  

Kepala Sekolah  Guru Pengampu, 

 

 

WIJI AHMANTO, S.Pd. Hanif Nurul H 

NBM : 580 504   

Skor Perolehan    
X 100 

Skor Maksimal 
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PRAKATA 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model 

pembelajaran terdapat strategi pencapaian  kompetensi siswa dengan pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran dipilih berdasarkan 

manfaat, cakupan materi atau pengetahuan, tujuan pembelajaran, serta 

karakteristik pembelajaran itu terjadi (Dayanti:2011:26). STAD merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dalam kelas STAD, 

siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan 

menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

   

 

   

  Semarang,   Juli  2014 

        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 
 

TUJUAN PEDOMAN PELAKSANAAN 

 

Tujuan pedoman pelaksanaan model pembelajaran STAD ini digunakan 

untuk memberi petunjuk, pemahaman dan memudahkan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran pokok bahasan sulaman aplikasi. Selain itu, pedoman pelaksanaan 

model pembelajaran STAD ini dilengkapi dengan materi tentang sulaman aplikasi 

untuk memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran 

STAD ini dibuat agar siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar dan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru selain itu dapat menumbuhkan keaktifan 

siswa di dalam kelas , memahami materi, dan membantu siswa untuk belajar 

secara efektif. 

Pedoman pelaksanaan model pembelajaran STAD ini disesuaikan pada  

Mata pelajaran  : Prakarya dan kewirausahaan 

Pokok Bahasan : Sulaman Aplikasi  

Petunjuk Bagi Guru 

1. Guru melakukan apersepsi tentang materi cara membuat teknik sulaman 

aplikasi. 

2. Guru menyampaikan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta memotivasi siswa untuk memperhatikan 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

3.  Guru menyampaikan materi kepada siswa tentang pengertian sulaman, 

dan cara membuat teknik sulaman aplikasi dengan mengaitkan contoh 

sulaman aplikasi yang diterapkan pada lenan rumah tangga. 
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4. Guru menjelaskan kepada siswa cara membuat kelompok belajar dan 

membimbing kelompok berdasarkan latar belakang yang berbeda. 

5. Guru membimbing dan memotivasi siswa berkelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas (membuat sulaman aplikasi). 

6. Guru mengevaluasi hasil belajar yang telah dipelajari. 

7. Guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang telah mengerjakan 

tugas dengan baik dan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan nilai 

kelompok yang lain. 

Petunjuk Bagi Siswa 

1. Siswa memperhatikan apersepsi mengenai materi pokok bahasan 

sulamanaplikasi 

2. Siswa memperhatikan informasi penjelasan dari guru 

3. Siswa membentuk kelompok berdasarkan pemilihan yang diberikan oleh 

guru 

4. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru bersama-sama dengan 

kelompok yang telah dibentuk oleh guru 

5. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan 

nilai. 

 

Petunjuk Penerapan Model Pembelajaran STAD 

Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

atau acuan dalam melakukan sebuah kegiatan (Miftakhul Huda,2013:147). STAD 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan 
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merupakan model pembelajaran yang paling baik untuk permulaan bagi para guru 

yang baru menggunakan pendekatan kooperatif ( Slavin,2005:143).  

STAD adalah salah satu metode Pembelajaran Tim Siswa yang paling 

sederhana dan paling banyak diterapkan. Menurut Slavin (2005: 155) Aturan 

utama implementasi STAD yang dilakukan oleh Jacquie Albertie dalam Langkah-

langkah adalah sebagai berikut: 

No Aturan Implementasi 

1 Pertama Guru selalu menjelaskan secara lengkap materi pelajaran sebelum 

siswa bergabung dalam kelompoknya kelompok dan bagaimana  

memperoleh nilai atau skor tinggi. 

2 Kedua Mintalah para siswa untuk menghitung poin-poin kemajuan 

mereka dan skor awal baru mereka.  

 

Langkah- langkah STAD menurut Miftahul Huda (2013:34-35) ada 6 

fase, yaitu: 

No Fase Penerapan didalam Kelas 

1 

Fase 1: 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa. 

 Guru menyampaikan pembelajaran dan 

mengkomunikasikan kompetensi dasar yang 

akan dicapai serta memotivasi siswa untuk 

memperhatikan pelaksanaan pelajaran. 

 Siswa duduk mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

2 Fase 2:  Guru menyajikan informasi kepada siswa 
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Menyajikan informasi. tentang pengertian desain hiasan,prinsip 

desain hiasan, pengertian sulaman, macam-

macam sulaman, menyebutkan jenis  kain, 

warna dan corak kain, teknik hias sulaman 

warna dan sulama putih, desain dan prinsip 

sulaman, alat dan bahan yang diperlukan 

dalam membuat sulaman aplikasi, serta cara 

membuat sulaman aplikasi 

 Siswa duduk mendengarkan informasi yang 

disampaikan oleh guru. 

3 

Fase 3: 

Mengorganisasikan 

siswa kedalam 

kelompok-kelompok 

belajar. 

 Guru menjelaskan kepada siswa cara 

membentuk kelompok belajar dan membentuk 

kelompok berdasarkan latar belakang yang 

berbeda. 

 Siswa membentuk kelompok berdasarkan 

pemilihan yang diberikan oleh guru 

 

Fase 4: 

Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar. 

 Guru membimbing dan memotivasi siswa 

berkelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas (membuat sulaman 

aplikasi) 

 Siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan 

oleh guru bersama-sama dengan kelompok 

yang telah dibentuk oleh guru 
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Fase 5: 

Evaluasi. 

 Guru mengevaluasi hasil belajar materi yang 

telah dipelajari  

 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru untuk mendapatkan nilai 

 

Fase 6: 

Memberikan 

penghargaan. 

 Guru memberikan penghargaan untuk 

kelompok yang telah mengerjakan tugas 

dengan baik dan nilai yang tertinggi 

dibandingkan dengan nilai kelompok yang 

lain. 
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LAMPIRAN 17 
Surat Keterangan Ahli  
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LAMPIRAN 18 

Surat Tugas Bimbingan 
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LAMPIRAN 19 
Surat Ijin Penelitian  
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LAMPIRAN 20  
Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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LAMPIRAN 21 

Dokumentasi 
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Uji coba soal Pre Test 

Proses Pembelajaran 

Pemberian Reaword Post Test 


