RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Jenis Pembelajaran

: MTs Kabeloa Alkhairaat Pewunu
: PRAKARYA
: VIII/Genap
: KERAJINAN BAHAN KAIN FLANEL
: PBM Daring

A.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat :
❖ Mengetahui jenis, karakter,dan teknik pengolahan kerajinan dari kain flannel
❖ Mengetahui langkah-langkah dasar pembuatan kerajinan tangan dari kain flanel

B.

Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar
❖ Media
: Lembar Kerja Siswa , Lembar Penilaian
❖ Alat dan Bahan : SmartPhone ,Kain Flannel, Benang, Gunting, Jarum dan Lem Tembak
❖ Sumber Belajar : Multimdia interaktif,Internet

C.

Langkah-Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
1. Guru menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam melalui grup WhatsApp dan mengecek
kehadiran peserta didik
2. Guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengisi format daftar hadir untuk di isi oleh
siswa yang sudah online/aktif sebagai absen kehadiran PBM daring
3. Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa pembelajaran online akan dimulai dengan
membaca do’a
4. Guru menyampaikan materi pokok pembelajaran dan tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti(60 Menit)
1. Guru memberikan materi pembelajaran berupa video tutorial berkarya dan modul berisi langkahlangkah membuat kerajinan dari bahan flannel melalui grup WhatsApp
2. Guru mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi yang telah diupload dan kemudian
melakukan tahap-tahap pada modul yang sudah dibagikan dalam bentuk dokumen dan gambar.
3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila terdapat materi yang
kurang dipahami
4. Peseta didik mengirim foto hasil karya peserta didik dan rangkuman proses pembuatan sera fungsi
dari kerajianan yang telah dibuat kemudian akan diperiksa oleh guru
5. Guru akan menampilkan karya-karya yang telah dikumpulkan digrup WhatsApp
6. Guru menyampaikan manfaat pembelajaran materi kerajinan dari bahan kain flannel untuk
kehidupan sehari-hari dimasa pandemi bahkan bisa bernilai ekonomi
c. Kegiatan Penutup (15 Menit)
1. Guru dan peserta didik membuat rangkuman point-point manfaat positif yang muncul dalam
kegiatan pembelajaran yang berlangsung
2. Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dan
segala hal-hal yang dapat mencegah penularan Covid-19
3. Guru menutup pembelajaran dengan berdo’a

D.

Penilaian Hasil Belajar
1. Penilaian pengetahuan
2. Penialian Keterampilan
3. Penilaian Sikap

: Tes Uraian
: Hasil karya yang dibuat peserta didik
: Kehadiran, Kedisiplinan dan keaktifan mengerjakan tugas
Balaroa Pewunu, April 2020
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