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ABSTRAK 

 

Natalia Fajar Pratiwi (NO. PPG 20031121010144). Program Profesi 

Guru, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Swadaya Gunung Jati 

Cirebon: "Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Materi Desain/Prototype 

Dan Kemasan Produk Barang/Jasa Mata Pelajaran Produk Kreatif Dan 

Kewirausahaan Melalui Aplikasi Google Classroom Kelas XI Tata Busana-A 

Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020". 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Sukoharjo, dengan jenis 

penelitian yaitu "Penelitian Tindakan Kelas". Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XI Tata Busana A yang berjumlah 35 orang, sedangkan objek 

dalam penelitian ini adalah aplikasi Google Clasroom. Alat yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi dan tes. Observasi dilakukan 

untuk mengamati aktivitas guru dan peserta didik dalam pembelajaran dan tes 

diberikan untuk melihat tingkat keberhasilan peserta didik dari suatu materi ajar 

yang disampaikan. 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah "Hasil belajar peserta 

didik pada materi desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa akan 

meningkat, jika aplikasi Google Classroom diimplementasikan dengan benar pada 

peserta didik kelas XI Tata Busana A SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kondisi awal terdapat 20 

orang dari 35 peserta didik atau sekitar (57%) yang tidak tuntas dan sebanyak 15 

orang dari 35 peserta didik atau sekitar (43%) yang tuntas. Kemudian pada siklus 

I terdapat 24 orang dari 35 peserta didik atau sekitar (68%) yang tuntas dan 

sebanyak 11 orang dari 35 peserta didik atau sekitar (32%) yang tidak tuntas. Pada 

siklus II terdpat 33 orang dari 35 peserta didik atau sekitar (94%) sudah tuntas dan 

sebanyak 2 orang dari 35 peserta didik atau sekitar (6%) yang belum tuntas. 

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari kondisi awal, siklus I dan siklus II 

sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan aplikasi Google Clasroom dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik materi desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa di kelas XI 

Tata Busana A SMK Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No 23 Tahun 2003 mengenai SISDIKNAS, Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kita 

ketahui pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu 

negara, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas SDM yang dimiliki. 

Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap 

kemajuan suatu bangsa. 

Tantangan dunia pendidikan akan terus ada seiring dengan 

perkembangan zaman. Sistem pendidikan harus selalui diperbarui agar para 

peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan tuntutan di zamannya. 

Tuntutan pendidikan di zaman ini adalah, bagaimana mencetak 

lulusan yang berkualitas dengan metode baru di dunia maya. Kita ketahui 

sekarang ini, Indonesia tengah terkena pandemi Covid 19. Hal tersebut 

membawa dampak yang besar terhadap seluruh aspek Negara. Salah satunya 

yaitu di bidang pendidikan. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah 

penyebaran covid salah satunya adalah dengan pembatasan sosial, sehingga 

kegiatan pembelajaran secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu 

Kementrian Pendidikan menetapkan untuk mengadakan pembelajaran jarak 

jauh, secara virtual. 

Adanya pembelajaran jarak jauh menuntut para guru untuk bisa 

menetapkan strategi belajar yang efektif agar tujuan pembelajaran tetap dapat 

tercapai walaupun tanpa tatap muka langsung. Perkembangan teknologi yang 

sangat pesat, sangat membantu dalam menetapkan strategi tersebut, baik yang 
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bersifat Sinkron maupun Asinkron. Akan tetapi tidak semua aplikasi 

pembelajaran dapat diterapkan pada suatu sekolah. 

Melihat kondisi yang ada di sekolah, baik dari sarana prasarana, 

jaringan tempat tinggal peserta didik, maupun keadaan ekonomi peserta didik, 

ternyata kurang mendukung pembelajaran secara singkron. Sehingga pihak 

sekolah membuat kebijakan menggunakan platform pembelajaran asinkron 

dengan google drive. Akan tetapi pembelajaran dengan dengan aplikasi 

tersebut terlihat hanya satu arah, kurang ada interaksi langsung antara peserta 

didik dengan guru. Peserta didik juga terlihat bosan, dan kurang berminat 

dalam proses pembelajaran, karena guru hanya mengirimkan materi lewat 

Google Drive dan Peserta didik mengirimkan tugas juga lewat aplikasi 

tersebut. Jadi Google Drive hanya sekedar tempat menyimpan materi dan 

tugas. Keadaan tersebut ternyata mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik. Kurangnya minat dan interaksi pembelajaran, menyebabkan 

kuran optimalnya hasil belajar. Sehingga dibutuhkan platform lain yang 

mudah diakses dan juga bisa menciptakan interaksi antara guru dengan 

peserta didik, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

Google Classroom merupakan satu platform asinkron yang disediakan 

oleh akun Google. Aplikasi ini gratis dan mudah untuk diakses peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran guru dapat membagikan materi, memberi tugas 

melalui aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi Google Classroom  dibanding 

aplikasi lain yaitu aplikasi Google Classroom dapat digunakan untuk 

membuat dan mengelola kelas, tugas, nilai serta dapat memberikan masukan 

secara langsung. Peserta didik juga dapat melihat materi dan tugas yang 

diberikan, mengirim tugas, maupun memantau nilai dan masukan dari guru. 

Adanya kelebihan tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih mudah 

belajar secara madiri menggunakan aplikasi Google Classroom sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom pada masa 
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pandei ini. Adapun judul penulis adalah "Peningkatan Hasil Belajar Peserta 

Didik Materi Desain/Prototype Dan Kemasan Produk Barang/Jasa Mata 

Pelajaran Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Melalui Aplikasi Google 

Classroom Kelas XI Tata Busana-A Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 

2020"  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan pembelajaran tidak bisa 

dilaksanakan secara tatap muka, sehingga harus dilaksanakan secara 

jarak jauh (daring) 

b. Tidak semua platform (aplikasi pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan 

di semua sekolah) 

c. Aplikasi google drive yang diterapkan masih mempunyai beberapa 

kekurangan, yaitu kurang adanya interaksi langsung antara guru dengan 

peserta didik 

d. Kurang optimalnya hasil belajar peserta didik dapat disebabkan karena 

aplikasi pembelajaran yang kurang sesuai. 

 

C. Analisis Masalah 

Analisis masalah adalah kajian sementara untuk mengetahui penyebab 

timbulnya masalah, serta alternatif pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan 

hasil identifikasi masalah, sesuai dengan pengertian analisis masalah dapat 

yang dapat di simpulkan adalah kurang optimalnya hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran jarak jauh karena penggunaan aplikasi pembelajaran 

yang kurang menunjukkan interaksi antara guru dengan peserta didik, 

sehingga dibutuhkan suatu aplikasi untuk  meningkatkan interaksi 

pembelajaran khususnya dalam meningkatkan aktivitas belajar peserta didik.  
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D. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan identifikasi dan analisis masalah yang telah 

diurakaian di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah adalah 

bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik materi desain/prototype 

dan kemasan produk barang/jasa mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan melalui aplikasi google classroom kelas XI Tata Busana-A 

Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik materi desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan melalui aplikasi google 

classroom kelas XI Tata Busana-A Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk memberikan kontribusi terhadap kajian yang berkaitan dengan 

pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom 

2) Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan 

b. Manfaat Praktis 

1) Peserta didik 

- Dapat menerapkan aplikasi Google Classroom pada 

pembelajaran jarak jauh yang dapat memudahkan belajar secara 

mandiri  

- Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

2) Guru 

- Sebagai masukan pengetahuan seputar bagaimana penggunaan 

aplikasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh. 

- Sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kreativitas 

pembelajaran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Tindakan Kelas 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah bentuk penelitian yang 

terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar 

yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian Tindakan Kelas adalah 

proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan 

masalah pembelajaran di kelas. Proses pemecahan masalah tersebut 

dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas tertentu. 

Penelitian tindakan kelas dapat dipakai sebagai implementasi 

berbagai program yang ada di sekolah, dengan mengkaji berbagai 

indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada 

peserta didik atau keberhasilan proses dan hasil implementasi berbagai 

program sekolah. 

Menurut Arikunto, dkk (2006), penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama.  

Menurut Supardi (2006), penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi peserta didik.  

Menurut Aqib (2011), penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar peserta didik 

meningkat. 
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2. Ciri-Ciri Utama Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

a. Masalahnya berasal dari latar/kelas tempat penelitian dilakukan. 

b. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus. 

c. Tujuannya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, atau 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

d. PTK dilaksanakan oleh guru sendiri. 

e. Adanya refleksi diri. 

 

3. Tujuan PTK 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK), yaitu: 

a. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang 

dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. 

c. Mengidentifikasi, menemukan solusi dan mengatasi  masalah 

pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. 

d. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan 

masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat 

bagi peserta didik dan kelas yang diajarnya. 

e. Mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi 

pembelajaran (misalnya : pendekatan, metode, strategi dan media) 

yang dapat dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu proses dan 

hasil pembelajaran. 

f. Mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara dan strategi baru dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain 

kemampuan inovatif guru. 

g. Mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis 

penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada realitas empiris 

kelas, bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. 
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4. Karakteristik Penelitian Tindakan kelas  

Penelitian Tindakan kelas memiliki karakteristik penting, yaitu: 

a. Masalah yang diangkat adalah masalah yang dihadapi oleh guru di 

kelas.  

b. Adanya tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajara 

mengajar di kelas.  

c. Adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota 

kelompok sasaran. 

d. Penelitian PTK tidak untuk digeneralisasikan sebab hanya dilakukan 

di kelas tertentu dan waktu tertentu. 

 

5. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas  

Menurut Hopkins (1993), penelitian tindakan kelas diawali 

dengan perencanaan tindakan (Planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (Observation 

and evaluation). Sedangkan prosedur kerja dalam penelitian tindakan 

kelas terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting), 

dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan). Gambar dan penjelasan langkah-langkah 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

1. Perencanaan (Planning), yaitu persiapan yang dilakukan untuk 

pelaksanaan Penellitian Tindakan Kelas, seperti: menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran.  

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting), yaitu deskripsi tindakan yang akan 

dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan serta 

prosedur tindakan yang akan diterapkan.  

3. Observasi (Observe), Observasi ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan 

semua rencana yang telah dibuat dengan baik, tidak ada penyimpangan-

penyimpangan yang dapat memberikan hasil yang kurang maksimal dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kegiatan observasi dapat 

dilakukan dengan cara memberikan lembar observasi atau dengan cara lain 

yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.  

4. Refleksi (Reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang 

terjadi atau hasil yang diperoleh atas yang terhimpun sebagai bentuk 

dampak tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan 

diketahui perubahan yang terjadi. Bagaimana dan sejauh mana tindakan 

yang ditetapkan mampu mencapai perubahan atau mengatasi masalah 
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secara signifikan. Bertolak dari refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan 

dalam bentuk replanning dapat dilakukan. 

B. Google Classroom 

1. Pengertian Google Classroom 

Google Classroom (Ruang Kelas Google) adalah suatu serambi 

aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan 

secara gratis. Guru bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan 

kode kelas tersebut atau mengundang para peserta didiknya. Google 

Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup 

pendidikan yang membantu peserta didik untuk menemukan atau 

mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran dan membuat 

tugas tanpa harus hadir ke kelas. 

 

2. Fungsi Google Clasroom 

Ada beberapa fungsi dan keunggulan yang bisa didapatkan dari 

Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai Learning 

Management System (LMS), yaitu : 

• Proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman 

Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan 

nyaman jika dibandingkan harus menginstall LMS lokal atau 

mendaftarkan ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses 

aplikasi Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-

tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar peserta 

didik atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas 

pada Google Classroom. Interface Google Classroom lebih 

sederhana dan mudah untuk digunakan (user friendly), sehingga 

akan ideal digunakan bagi setiap pengajar dengan tingkat 

pengalaman eLearning yang beragam. 

• Hemat dan efisiensi waktu 

Peserta kelas atau peserta didik tidak lagi harus mendownload tugas 

yang diberikan guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen 



19 
 

untuk peserta didik mereka secara online serta juga dapat 

menentukan peringkat, memberikan umpan balik  untuk semua tugas 

dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. 

Dengan demikian, ada potensi untuk penghematan waktu dari kedua 

belah pihak baik peserta didik maupun gurunya. Semuanya 

dilakukan secara paperless (bebas kertas), sehingga tidak ada waktu 

yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan peserta 

didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tepat secara online, 

sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu 

yang diberikan dan belajar secara online dapat disesuaikan dengan 

jadwal sehari-hari mereka. 

• Mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi  

Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google 

Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat 

mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau peserta didik mereka 

untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang 

kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik 

memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-

rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam 

diskusi di Google Classroom. Dengan demikian, jika mereka 

membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau 

ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, mereka bisa 

mendapatkan masukan langsung disaat yang bersamaan dari teman 

sekelas virtual mereka. Pada dasarnya, Google Classroom berfungsi 

untuk meningkatkan aspek pembelajaran sosial pendidikan online 

yang memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan keuntungan 

dari pengalaman dan keterampilan rekan belajar mereka. 

• Penyimpanan data yang terpusat 

Hanya pada satu tempat yakni Google Classroom, semua 

pembelajaran berada dalam satu lokasi terpusat. Peserta didik dapat 

melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu, guru dapat 
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menyimpan bahan eLearning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara 

cloud dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi.  

Kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau 

penilaian yang hilang, karena semuanya tersimpan dalam LMS yang 

gratis ini. 

• Berbagi sumber daya yang efisien, praktis dan cepat 

Fasilitator atau guru online dan pelatih memiliki kemampuan untuk 

berbagi informasi dan sumber daya  online dengan peserta mereka 

secara langsung langsung. Dibandingkan harus memperbarui kursus 

eLearning atau mengirim email individu untuk setiap peserta didik, 

cukup dengan mengakses aplikasi Google Classroom, guru dapat 

mendistribusikan link ke sumber daya online dan materi eLearning 

tambahan yang dapat menguntungkan peserta didik mereka. Cara ini 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh 

update tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran saat ini, 

sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan akses peralatan 

multimedia yang dapat meningkatkan pengalaman eLearning 

mereka. 

 

3. Fitur-fitur Google Classroom 

Google Classroom mempunyai banyak kemudahan seperti Google Drive, 

Google Docs, Sheets and Slides, dan Gmail yang akan membantu lembaga 

pendidikan untuk lebih mudah dalam mengajar tanpa materi fisik seperti 

kelas, papan tulis dan alat tulis. Berikut beberapa fitur- fitur yang sangat 

menunjang pembelajaran online ini : 

• Tugas (Assignments) 

Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkain 

aplikasi produktivitas Google yang telah memunkinkan kolaborasi 

online ini. Daripada hanya  berbagi dokumen yang berada di Google 

Drive peserta didik dengan guru, file di-host di Drive peserta didik 

dan kemudian dikirim untuk dinilai. Guru dapat memilih file sebagai 
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templat sehingga setiap peserta didik dapat mengedit salinan mereka 

sendiri dan kemudian kembali untuk mendapatkan nilai sehingga 

semua peserta didik bisa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen 

yang sama. Peserta didik juga dapat memilih untuk melampirkan 

dokumen tambahan dari Drive mereka ke tugas. 

• Penilaian (Grading) 

Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. 

Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap peserta didik 

pada tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. 

Tugas yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan 

komentar untuk memungkinkan peserta didik merevisi tugas dan 

dikembalikan. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru 

kecuali guru mengembalikan tugas. 

• Komunikasi yang lancar 

Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat 

dikomentari oleh peserta didik yang memungkinkan komunikasi dua 

arah antara guru dan peserta didik. Peserta didik juga dapat 

memposting ke kelas tetapi tidak akan setinggi prioritas sebagai 

pengumuman oleh guru dan dapat dimoderasi. Berbagai jenis media 

dari produk Google seperti video YouTube dan file Google Drive 

dapat dilampirkan ke pengumuman dan pos untuk berbagi konten. 

Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim email 

ke satu atau lebih peserta didik di antarmuka Google Classroom. 

Kelas dapat diakses di web atau melalui aplikasi seluler Kelas 

Android dan iOS 

• Laporan Orisinalitas 

Laporan orisinalitas diperkenalkan pada Januari 2020 yang 

memungkinkan guru dan peserta didik untuk melihat bagian dan 

bagian dari karya yang diajukan yang berisi kata-kata yang persis 

atau mirip dengan yang dari sumber lain. Untuk peserta didik, ini 

menyoroti bahan sumber dan tanda kutip yang hilang untuk 
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membantu peserta didik dalam meningkatkan tulisan mereka. Guru 

juga dapat melihat laporan orisinalitas, memungkinkan mereka untuk 

memverifikasi integritas akademik dari karya peserta didik yang 

disampaikan. Di G Suite for Education (gratis), guru dapat 

mengaktifkan laporan orisinalitas untuk 3 tugas. Pembatasan ini 

dicabut pada Google Apps for Education (berbayar). 

• Arsip pembelajaran 

Ruang Kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus 

pada akhir semester atau tahun. Ketika sebuah kursus diarsipkan, 

maka akan dihapus dari beranda dan ditempatkan di area Kelas Arsip 

untuk membantu para guru mengatur kelas mereka saat ini. Saat 

sebuah kursus diarsipkan, guru dan peserta didik dapat melihatnya, 

tetapi tidak akan dapat mengubahnya hingga dipulihkan. 

• Aplikasi seluler 

Aplikasi seluler Google Classroom, diperkenalkan pada Januari 

2015, tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi 

memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkannya ke 

tugas mereka, berbagi file dari aplikasi lain, dan mendukung akses 

offline. 

• Keamanan Pribadi 

Berbeda dengan layanan konsumen Google, Google Classroom, 

sebagai bagian dari G Suite for Education, tidak menampilkan iklan 

apa pun dalam antarmuka untuk peserta didik, dosen, dan guru, dan 

data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan 

periklanan. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar secara umum adalah sesuatu yang dicapai 

atau diperoleh peserta didik berkat adanya usaha atau fikiran yang mana 

hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan 
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kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga 

nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian terhadap sikap, 

pengetahuan, kecakapan dasar dan perubahan tingkah laku secara 

kuantitatif. 

Hasil belajar juga dapat didefinisikan sebagai prestasi belajar 

yang dicapai oleh peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar 

dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang dalam sebuah sistem pendidikan tertentu. 

Definisi hasil belajar lainnya adalah adalah suatu hasil yang 

diperoleh peserta didik setelah peserta didik tersebut melakukan kegiatan 

belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, 

yang dinyatakan dalam simbol, huruf maupun kalimat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Slameto (2003: 54) dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Faktor internal, meliputi: 

• Faktor jasmaniah: terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

• Faktor fisiologis: terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kedisiplinan. 

• Faktor kelelahan: terdiri dari kelelahan jasmani dan rohani. 

2) Faktor eksternal, meliputi: 

• Faktor keluarga: terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan talar belakang 

kebudayaannya. 

• Faktor sekolah: terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, disiplin peserta didik, keadaan 

gedung dan tugas rumah. 
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• Faktor kegiatan masyarakat: terdiri dari kegiatan peserta didik 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Sedangkan menurut Muhibbinsyah (2002: 139) selain faktor 

internal dan eksternal, juga terdapat faktor pendekatan belajar, yaitu 

“pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara strategi yang 

digunakan peserta didik dalam menunjang efektivitas dan efisiensi 

proses pembelajaran materi tertentu”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelas XI Tata 

Busana-A SMK negeri 4 Sukoharjo, pada bulan Oktober - November 

semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021. Dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 35 orang. Objek penelitian ini adalah materi mengenai 

desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa yang di share melalui 

aplikasi google classroom. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Sukoharjo, Kabupaten 

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah di semester 1 Tahun Ajaran 2020/2021 

bulan Oktober-November dengan menyesuaikan jadwal mata pelajaran 

Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Saya memilih sekolah ini karena 

merupakan tempat saya mengajar sehingga sudah mengetahui karakteristik 

peserta didik. Berikut ini merupakan jadwal penilitian yang dilakukan. 

 

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian  

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin,  

19 Oktober 2020 

Izin 

Penelitian 

dan 

Observasi 

Peneliti meminta izin 

melaksanakan penelitian dan 

melaksanakan observasi pra 

tindakan di SMK Negeri 4 

Sukoharjo 

2 Kamis,  

22 Oktober 2020 

Pre test Pre test dilaksanakan sebelum 

kegiatan pembelajaran. Aplikasi 

yang digunakan yaitu google form 

dengan jumlah soal 10 bentuk 

pilihan ganda.  
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3 Kamis, 

22 Oktober 2020 

Pertemuan 

pertama 

siklus I 

Kegiatan pembelajaran, 

penyampaian materi menggunakan 

aplikasi google classroom. 

4 Kamis, 

22 Oktober 2020 

Post test Post test dilaksanakan sebelum 

kegiatan pembelajaran. Aplikasi 

yang digunakan yaitu google form 

dengan jumlah soal 10 bentuk 

pilihan ganda. 

5 Senin, 

2 November 2020 

Pre test Pre test dilaksanakan sebelum 

kegiatan pembelajaran. Aplikasi 

yang digunakan yaitu google form 

dengan jumlah soal 10 bentuk 

pilihan ganda. 

6 Senin, 

2 November 2020 

Pertemuan 

pertama 

siklus II 

Kegiatan pembelajaran, 

penyampaian materi menggunakan 

aplikasi google classroom. 

7 Senin, 

2 November 2020 

Post test Post test dilaksanakan sebelum 

kegiatan pembelajaran. Aplikasi 

yang digunakan yaitu google form 

dengan jumlah soal 10 bentuk 

pilihan ganda. 

8 Selasa-Kamis 

3-5 november 

2020 

Pengolahan 

Data Hasil 

Penelitian 

Mengolah data hasil belajar peserta 

didik dan hasil observasi yang 

didapat saat penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun  teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam  

penelitian  ini adalah  tes dan observasi. 

a. Tes 

Tes  adalah  alat  untuk  memperoleh  data-data  atau 

keterangan- keterangan mengenai sejauh mana kemampuan peserta 
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didik dan juga untuk melihat   tingkat   keberhasilan   peserta didik   

dari   suatu materi   ajar   yang disampaikan. Pemberian tes dalam 

penelitian ini terbagi atas tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) 

yang berupa objek tes (pilihan ganda) cepat. Akan tetapi untuk analisis 

data yang dipergunakan hanya post test. 

b. Observsi 

Observasi digunakan untuk mengambil data mengenai kegiatan 

peserta didik dalam mengakes aplikasi google classroom. Apakah 

peserta didik aktif dalam menggunkan aplikasi tersebut.  

 

D. Deskripsi Per Siklus 

a. Siklus I 

Dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan pada pokok bahasan Desain/Prototype dan Kemasan 

Produk Barang/Jasa, maka peneliti mengembangkan rencana Penelitian 

Tindakan  Kelas  berupa  prosedur kerja yang dilaksanakan di dalam 

kelas. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 siklus yaitu masing-masing 

terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

1) Perencanaan (planning) 

- Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan isi 

kompetensi yang akan dicapai 

- Mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

- Membuat lembar pertanyaan pada soal tes siklus 1 

2) Tindakan (action) 

Tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan RPP yang telah 

disusun dengan platform Google Classroom . Langkah- langkah yang 

akan dilakukan antara lain; 

- Guru  mengunggah  materi  desain/prototype dan kemasan produk 

barang/jasa yang lebih lengkap sesuai dengan standar kompetensi 

pada materi tersebut ke dalam penugasan pada aplikasi google 

classroom. 
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- Peserta didik diminta membuat kelompok 

- Peserta didik diminta untuk berdiskusi sesuai dengan LKPD yang 

sudah di share di google classroom 

- Peserta didik memberikan tanggapan dengan mengerjakan semua 

penugasan tersebut. Selanjutnya, peserta didik mengirimkan 

(submit) tanggapan tersebut sebagai hasil respon pekerjaan dalam 

penugasan. 

- Guru menanggapi respon tersebut dan menilai hasil  respon  

peserta  didik. 

3) Pengamatan (observation) 

Pada tahap ini dilakukan observasi pembelajaran kepada 

peserta didik dengan pencatatan terhadap gejala yang terjadi di 

indikator penelitian. Mengamati apa yang menjadi kendala, sehingga 

diketahui adanya masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. 

Pengamatan yang dilakukan peneliti di sini untuk menetahui kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran menggunakan aplikasi google 

classroom dan melihat data kemajuan hasil belajar peserta didik. 

4) Refleksi (reflection) 

Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan pembelajaran pada 

siklus 1 dan pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan maka 

akan dilakukan refleksi. 

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan. Melihat seberapa jauh indikator 

keberhasilan suatu tindakan dan dampak suatu tindakan yang terjadi, 

selanjutnya merekomendasikan untuk siklus tindakan selanjutnya. 

 

b. Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap hasil perbaikan pembelajaran  

pada siklus 1, maka peneliti mengembangkan  rencana  Perbaikan  

Pembelajaran Siklus 2 berupa Perencanaan, Tindakan, Observasi dan 

Refleksi. 



29 
 

1) Perencanaan 

- Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siklus 1 dan 

merumuskan rencana perbaikan 

- Merancang pembelajaran dengan memberikan materi pra 

syarat atau  latihan soal 

2) Tindakan 

Guru melakukan tindakan serupa seperti pada kegiatan siklus 1. 

3) Observasi 

Mengamati proses perbaikan pembelajaran yang dilakukan  dan  

mencatat semua temuan terkait kesesuaian dengan RPP. 

4) Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran Siklus II, 

selanjutnya dibandingkan dengan hasil terdahulu pada siklus 1. 

Jika hasil yang diperoleh meningkat dari hasil siklus 1 maka 

penelitian ini dianggap berhasil. 

 

E. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila kriteria 

keberhasilan telah tercapai. Kriteria keberhasilan terhadap tindakan 

ditetapkan berdasarkan ketuntasan belajar yang diterapkan oleh sekolah dan 

berdasarkan pertimbangan peneliti. Adapun kriteria keberhasilan tersebut 

adalah pembelajaran dinilai berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar 

peserta didik ranah kognitif setelah dilakukan tindakan baik pada siklus I 

ataupun siklus II. Dengan ketentuan minimal 75% peserta didik dalam satu 

kelas mencapai kriteria ketuntasan minimla yang ditentukan sekolah yaitu 70.



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), yang juga dikenal dengan istilah Classroom Action Research. PTK 

merupakan salah satu penilitian yang cocok dilakukan oleh seorang guru, 

karena penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembelajaran yang 

timbul di dalam kelas guna memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan 

proses belajar mengajar yang lebih efektif.  

Data hasil penelitian yang akan dipaparkan merupakan data hasil 

rekaman tentang beberapa hal yang menyangkut pelaksanaan selama tindakan 

berlangsung, yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik materi 

desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa mata pelajaran  produk 

kreatif dan kewirausahaan melalui aplikasi google classroom kelas XI Tata 

Busana-A Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020.  

 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

Materi yang dibahas pada siklus I adalah desain/prototype. Tindakan 

siklus I dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 selama 2 jam 

pelajaran, selama pandemi 1 jam pelajaran dialokasikan 30 menit. Satu 

siklus terdiri dari empat (4) tahap yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan tahap refleksi. Penjabaran 

masing-masing tahap pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 

menentukan langkah-langkah awal bagaimana praktik pembelajaran 

daring menggunakan aplikasi google classroom dilakukan. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain:  
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a. Melakukan pertemuan dengan guru mata pelajaran Produk Kreatif 

dan Kewirausahaan, Ibu Susanti, S.Pd. untuk membicarakan 

persiapan, tindakan dan waktu kegiatan. 

b. Menentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan 

diajarkan kepada pesertadidik. 

c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

d. Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

e. Membuat daftar hadir pesertadidik selama penelitian. 

f. Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi  yang akan 

digunakan dalam siklus PTK (lampiran). 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Kegiatan pada pertemuan I dilakukan selama 2 jam pelajaran (2x30 

menit) melalui google classroom diawali dengan kegiatan 

pendahuluan selama 10 menit. Penulis yang bertindak sebagai guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran hari 

ini. 

b. Sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai, peserta didik 

diwajibkan menjawab soal pre tes sebanyak 10 soal pilihan ganda 

melalui google form selama 10 menit.  

c. Kegiatan selanjutnya adalah peserta didik mempelajari dan 

menganalisis materi yang di share guru melalui google classroom, 

dan mendiskusikan soal yang ada di LKPD.  

d. Kegiatan penutup, guru berasama peserta didik bersama-sama 

menyimpulkan materi pembelajaran dan guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.   

e. Setelah kegiatan penutup, peserta didik dipersilahkan mengerjakan 

soal post test dengan jumlah dan soal yang sama dengan pre test 

selama 10 menit melalui google form. 
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f. Pada tindakan berikutnya guru mengunduh hasil pre tes dan post 

test yang ada di google form.  

g. Adapun hasil pre test dan post tes yang dilakukan oleh peserta 

didik kelas XI Tata Busana A adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.1. Hasil Pre Test dan Post Test Siklus I 

No Nama 

Pre Test Post Test 

Nilai 

Tuntas/

Tidak 

Tuntas 

Nilai 

Tuntas/

Tidak 

Tuntas 

1 Adelia Krisna Putri Sasmita 50 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

2 Amelia Puspita Ningrum 30 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

3 Calista Anandika Eka Pertiwi 30 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

4 Devi Andriyani 40 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

5 Diana Fitri 90 Tuntas 90 Tuntas 

6 Diana Syahfitri 30 
Tidak 

Tuntas 
40 

Tidak 

Tuntas 

7 Dinda Maharani 40 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

8 Dwian Rahma 60 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

9 Elfarra Riyana Dama Yanti 30 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

10 Eriska Yuritasari 50 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

11 Erma Raditya Utami 30 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

12 Errista Septiana Putri 60 
Tidak 

Tuntas 
90 Tuntas 
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13 Farida Febri Nur Janah 60 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

14 Intan Wahyu Safitri 40 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

 

15 Jamilati Markhamah 60 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

16 Jihan Salsabila 40 
Tidak 

Tuntas 
60 

Tidak 

Tuntas 

17 Karisma Dwi Saputri 70 Tuntas 80 Tuntas 

18 Lia Setiyawati 60 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

19 Lisa Puspita Sari 40 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

20 Lisa Sri Utami 40 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

21 Marhamah Agil Astiti 50 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

22 Mesta Rusdiyaningrum 30 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

23 Nila Yuwita Nurnaningsih 80 Tuntas 90 Tuntas 

24 Nindy Erica Oktaviani 70 Tuntas 80 Tuntas 

25 Nungki Armelia 40 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

26 Nur Adila 40 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

27 Nurjanah 60 
Tidak 

Tuntas 
90 Tuntas 

28 Rini Sulistyo Wati 40 
Tidak 

Tuntas 
80 Tuntas 

29 Sabrina Putri Nirmala 50 
Tidak 

Tuntas 
70 Tuntas 

30 Setyawati Nur Aini 80 Tuntas 80 Tuntas 
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31 Siti Alivia Argiyanti 40 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

32 Veny Nur Ella 40 

Tidak 

Tuntas 

 

80 Tuntas 

33 Viona Anggraini 50 
Tidak 

Tuntas 
70 

Tidak 

Tuntas 

34 Wanda Kusriyanti 30 
Tidak 

Tuntas 
50 

Tidak 

Tuntas 

35 Wiwik Dwi Astuti 60 Tuntas 80 Tuntas 

Nilai tertinggi 90 90 

Nilai terendah 30 50 

Rata-rata 48,86 70 

 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I 

Nilai Ketercapaian 

Pre Test Post Test 

Jumlah 

Peserta Didik 
% 

Jumlah 

Peserta Didik 
% 

A 86 – 100 1 2% 4 11% 

B 71 – 85 2 6% 11 32% 

C 55 – 70 9 26% 12 34% 

D < 55 23 66% 8 23% 

 

Tabel 4.3 Peserta didik yang sudah dan belum mencapai KKM Siklus I 

Keterangan Jumlah 

peserta 

didik tuntas 

Jumlah 

peserta 

didik tidak 

tuntas 

% jumlah 

peserta 

didik tuntas 

% jumlah 

peserta 

didik tidak 

tuntas 

Pre test 6 29 17% 83% 

Post test 24 11 68% 32% 

 

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat data pre test, sebanyak 6 

peserta didik yang tuntas belajar dengan persentase sebesar 17% 
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sedangkan sebanyak 29 peserta didik yang tidak tuntas belajar dengan 

persentase sebesar 83%. Setelah dilakukan tindakan dengan 

pembelajaran daring menggunakan platform google classroom dan 

dilakukan post test, jumlah peserta didik yang tuntas belajar naik 

menjadi 24 peserta didik dengan persentase sebesar 68% sedangkan 11 

peserta didik masih tidak tuntas belajar dengan persentase sebesar 32%. 

Dikarenakan pada siklus I jumlah peserta didik yang tuntas belajar 

hanya 68% dari total peserta didik di kelas XI Tata Busana A, maka 

pembelajaran daring dengan aplikasi google classroom akan dilanjutkan 

ke siklus II. 

 

c. Tahap Pengamatan 

Tahap Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil 

kegiatan yang telah dideskripsikan di atas, maka diperoleh data kegiatan 

peserta didik dalam mengakses aplikasi google classroom pada mata 

pelajaran  Produk Kreatif dan Kewirausahaan materi kemasan produk 

barang/jasa pada siklus I  

 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Individu Siklus I 

No Nama 
Keterangan 

1 Adelia Krisna Putri Sasmita 
Cukup 

2 Amelia Puspita Ningrum 
Baik 

3 Calista Anandika Eka Pertiwi 
Cukup 

4 Devi Andriyani 
Cukup 

5 Diana Fitri 
Sangat baik 

6 Diana Syahfitri 
Baik 
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7 Dinda Maharani 
Baik 

8 Dwian Rahma 
Baik 

9 Elfarra Riyana Dama Yanti 
Baik 

10 Eriska Yuritasari 
Kurang 

11 Erma Raditya Utami 
Cukup 

12 Errista Septiana Putri 
Baik 

13 Farida Febri Nur Janah 
Sangat baik 

14 Intan Wahyu Safitri 
Baik 

15 Jamilati Markhamah 
Kurang 

16 Jihan Salsabila 
Kurang 

17 Karisma Dwi Saputri 
Baik 

18 Lia Setiyawati 
Sangat baik 

19 Lisa Puspita Sari 
Baik 

20 Lisa Sri Utami 
Sangat baik 

21 Marhamah Agil Astiti 
Cukup 

22 Mesta Rusdiyaningrum 
Baik 

23 Nila Yuwita Nurnaningsih 
Cukup 

24 Nindy Erica Oktaviani 
Baik 

25 Nungki Armelia 
Sangat baik 

26 Nur Adila 
Baik 

27 Nurjanah 
Baik 

28 Rini Sulistyo Wati 
Sangat baik 

29 Sabrina Putri Nirmala 
Sangat baik 

30 Setyawati Nur Aini 
Sangat baik 
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31 Siti Alivia Argiyanti 
Baik 

32 Veny Nur Ella 
Sangat baik 

33 Viona Anggraini 
Baik 

34 Wanda Kusriyanti 
Kurang 

35 Wiwik Dwi Astuti 
Sangat baik 

 

d. Tahap Refleksi 

Setelah dilaksanakan penerapan aplikasi google classroom pada 

pembelajaran daring siklus I, ternyata belum menunjukkan hasil yang 

maksimal sehingga perlu dilaksanakan tindakan selanjutnya agar 

mencapai hasil yang lebih baik lagi. Peneliti melakukan refleksi tentang 

kekurangan-kekurangan pada siklus I, refleksi dilakukan dengan 

memperhatikan hasil observasi, hasil tes dan pengamatan selama proses 

pembelajaran daring berlangsung. Dari kegiatan refeksi dapat diketahui 

permasalahan atau kendala yang dihadapi serta kelebihan dari aplikasi 

google classroom. Kendala yang ada di dalam siklus I diantaranya yaitu 

sebagai berikut:  

a. Guru maupun peserta didik masih membutuhkan penyesuaian 

dalam mengoperasikan google classroom, selain itu terdapat sedikit 

kesulitan dalam mengkondisikan peserta didik karena merupakan 

merupakan aplikasi yang baru diterapkan.  

b. Peserta didik masih kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi google classroom ini. 

c. Google clasroom memerlukan internet yang stabil, sehingga waktu 

pembelajaran terhambat karena terkendala jaringan.  

d. Adanya kendala seperti ini, guru perlu mengkondisikan peserta 

didik agar waktu yang telah dialokasikan dapat digunakan dengan 

efisien.  

e. Hasil post test siklus I menunjukkan 24 peserta didik atau 68% 

peserta didik sudah mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 
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70. Akan tetapi ketuntasan masih belum dapat mencapai kriteria 

keberhasilan pembelajaran yaitu minimal 75% peserta didik di 

dalam kelas dapat mencapai KKM. 

 Selain adanya kendala yang dihadapi pada siklus I, penerapan 

aplikasi google classroom  juga memiliki kelebihan, diantaranya 

yaitu: 

a. Aplikasi google classroom mampu meningkatkan kerjasama dan 

komunikasi karena guru dapat mengirimkan pemberitahuan peserta 

didik, dan peserta didik memiliki kesempatan untuk membrikan 

umpan balik. 

b. Diskusi di dalam kelas seperti biasanya bisa dilakukan dalam 

google classrom. Dengan membuat pertanyaan, guru memberikan 

instruksi dari pertanyaan tersebut untuk kemudian dijawab oleh 

para murid. 

c. Aplikasi google classroom memudahkan melihat tugas yang 

diberikan guru,karena bisa melihatnya pada satu halaman yang 

menyediakan laman tugas.  

 

2. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Tahap pelaksanaan siklus II meliputi : 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 

II mengacu pada hasil observasi pra siklus yang dilaksanakan pada 

pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan siklus I. Beberapa 

tahap perencanaan meliputi : 

1) Menentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan 

diajarkan kepada peserta didik. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mengacu 

pada kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

pada siklus I. 
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3) Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 

4) Membuat daftar hadir pesertadidik selama penelitian. 

5) Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi  yang akan 

digunakan dalam siklus PTK (lampiran). 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1) Kegiatan pada pertemuan II dilakukan selama 2 jam pelajaran 

(2x30 menit) melalui google classroom diawali dengan kegiatan 

pendahuluan selama 10 menit. Penulis yang bertindak sebagai guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran hari 

ini. 

2) Sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai, peserta didik 

diwajibkan menjawab soal pre tes sebanyak 10 soal pilihan ganda 

melalui google form selama 10 menit.  

3) Kegiatan selanjutnya adalah peserta didik mempelajari dan 

menganalisis materi yang di share guru melalui google classroom, 

dan mendiskusikan soal yang ada di LKPD.  

4) Kegiatan penutup, guru bersama peserta didik bersama-sama 

menyimpulkan materi pembelajaran dan guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.   

5) Setelah kegiatan penutup, peserta didik dipersilahkan mengerjakan 

soal post test dengan jumlah dan soal yang sama dengan pre test 

selama 10 menit melalui google form. 

6) Pada tindakan berikutnya guru mengunduh hasil pre tes dan post 

test yang ada di google form.  

7) Adapun hasil pre test dan post tes yang dilakukan oleh peserta 

didik kelas XI Tata Busana A adalah sebagai berikut:  

 

 

 



40 
 

Tabel 4.5. Hasil Pre Test dan Post Test Siklus II 

No Nama 

Pre Test Post Test 

Nilai 

Tuntas/

Tidak 

Tuntas 

Nilai 

Tuntas/

Tidak 

Tuntas 

1 Adelia Krisna Putri Sasmita 
60 

Tidak 

Tuntas 80 
Tuntas 

2 Amelia Puspita Ningrum 
60 

Tidak 

Tuntas 80 
Tuntas 

3 Calista Anandika Eka Pertiwi 70 Tuntas 90 
Tuntas 

4 Devi Andriyani 70 Tuntas 80 
Tuntas 

5 Diana Fitri 80 Tuntas 90 
Tuntas 

6 Diana Syahfitri 80 Tuntas 100 
Tuntas 

7 Dinda Maharani 
50 

Tidak 

Tuntas 60 

Tuntas 

8 Dwian Rahma 70 Tuntas 80 
Tuntas 

9 Elfarra Riyana Dama Yanti 
60 

Tidak 

Tuntas 70 

Tuntas 

10 Eriska Yuritasari 70 Tuntas 80 
Tuntas 

11 Erma Raditya Utami 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

12 Errista Septiana Putri 90 Tuntas 100 
Tuntas 

13 Farida Febri Nur Janah 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

14 Intan Wahyu Safitri 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

15 Jamilati Markhamah 
50 

Tidak 

Tuntas 60 

Tuntas 

16 Jihan Salsabila 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

17 Karisma Dwi Saputri 
60 

Tidak 

Tuntas 90 

Tuntas 

18 Lia Setiyawati 70 Tuntas 90 
Tuntas 

19 Lisa Puspita Sari 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

20 Lisa Sri Utami 70 Tuntas 100 
Tuntas 

21 Marhamah Agil Astiti 70 Tuntas 90 Tuntas 

22 Mesta Rusdiyaningrum 
60 

Tidak 

Tuntas 100 

Tuntas 

23 Nila Yuwita Nurnaningsih 
60 

Tidak 

Tuntas 90 

Tuntas 

24 Nindy Erica Oktaviani 70 Tuntas 90 
Tuntas 

25 Nungki Armelia 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 
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26 Nur Adila 70 Tuntas 80 
Tuntas 

27 Nurjanah 
60 

Tidak 

Tuntas 90 

Tuntas 

28 Rini Sulistyo Wati 
60 

Tidak 

Tuntas 90 

Tuntas 

29 Sabrina Putri Nirmala 70 Tuntas 80 
Tuntas 

30 Setyawati Nur Aini 70 Tuntas 100 
Tuntas 

31 Siti Alivia Argiyanti 80 Tuntas 90 
Tuntas 

32 Veny Nur Ella 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

33 Viona Anggraini 90 Tuntas 100 
Tuntas 

34 Wanda Kusriyanti 
60 

Tidak 

Tuntas 80 

Tuntas 

35 Wiwik Dwi Astuti 100 Tuntas 100 
Tuntas 

Nilai tertinggi 100 100 

Nilai terendah 50 60 

Rata-rata 66, 86 85,43 

 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Belajar Peserta Didik Siklus II 

Nilai Ketercapaian 

Pre Test Post Test 

Jumlah 

Peserta Didik 
% 

Jumlah 

Peserta Didik 
% 

A 86 – 100 3 9% 17 49% 

B 71 – 85 3 9% 15 43% 

C 55 – 70 27 76% 3 8% 

D < 55 2 6%   

 

Tabel 4.7 Peserta didik yang sudah dan belum mencapai KKM Siklus II 

Keterangan Jumlah 

peserta 

didik tuntas 

Jumlah 

peserta 

didik tidak 

tuntas 

% jumlah 

peserta 

didik tuntas 

% jumlah 

peserta 

didik tidak 

tuntas 

Pre test 17 18 49% 51% 

Post test 33 2 94% 6% 
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Dari kedua tabel di atas dapat dilihat data pre test, sebanyak 17 

peserta didik yang tuntas belajar dengan persentase sebesar 49% 

sedangkan sebanyak 18 peserta didik yang tidak tuntas belajar dengan 

persentase sebesar 51%. Setelah dilakukan tindakan dengan 

pembelajaran daring menggunakan platform google classroom dan 

dilakukan post test, jumlah peserta didik yang tuntas belajar naik 

menjadi 33 peserta didik dengan persentase sebesar 94%, dan peserta 

didik yang tidak tuntas sebanyak 2 orang dengan presentase 6%. 

 

c. Tahap Pengamatan 

Tahap Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil 

kegiatan yang telah dideskripsikan di atas, maka diperoleh data kegiatan 

peserta didik dalam mengakses aplikasi google classroom pada mata 

pelajaran  Produk Kreatif dan Kewirausahaan materi kemasan produk 

barang/jasa pada siklus II. 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Individu Siklus I 

No Nama 
Keterangan 

1 Adelia Krisna Putri Sasmita 
Baik 

2 Amelia Puspita Ningrum 
Baik 

3 Calista Anandika Eka Pertiwi 
Cukup 

4 Devi Andriyani 
Baik 

5 Diana Fitri 
Sangat baik 

6 Diana Syahfitri 
Baik 

7 Dinda Maharani 
Baik 

8 Dwian Rahma 
Baik 
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9 Elfarra Riyana Dama Yanti 
Baik 

10 Eriska Yuritasari 
Kurang 

11 Erma Raditya Utami 
Cukup 

12 Errista Septiana Putri 
Baik 

13 Farida Febri Nur Janah 
Sangat baik 

14 Intan Wahyu Safitri 
Baik 

15 Jamilati Markhamah 
Kurang 

16 Jihan Salsabila 
Kurang 

17 Karisma Dwi Saputri 
Baik 

18 Lia Setiyawati 
Sangat baik 

19 Lisa Puspita Sari 
Baik 

20 Lisa Sri Utami 
Sangat baik 

21 Marhamah Agil Astiti 
Cukup 

22 Mesta Rusdiyaningrum 
Baik 

23 Nila Yuwita Nurnaningsih 
Baik 

24 Nindy Erica Oktaviani 
Baik 

25 Nungki Armelia 
Sangat baik 

26 Nur Adila 
Baik 

27 Nurjanah 
Baik 

28 Rini Sulistyo Wati 
Sangat baik 

29 Sabrina Putri Nirmala 
Sangat baik 

30 Setyawati Nur Aini 
Sangat baik 
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d. Tahap Refleksi 

Setelah dilaksanakan penerapan aplikasi google classroom pada 

pembelajaran daring siklus II, ternyata sudah menunjukkan hasil yang 

maksimal. Hasil belajar yang diperoleh lebih baik dibandingkan pada 

saat pelaksanaan kegiatan pembe lajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan pada siklus I.  

Penemuan masalah dalam tindakan yaitu permasalahan dari guru 

dan peserta didik, sudah dapat diantisipasi. Adapun permasalahan yang 

muncul dai peserta didik yang partisipasinya rendah, dikarenakan 

memang terkendala jaringan. 

Hasil yang diperoleh semua peserta didik menunjukkan 

kemampuan akhir yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan 

awal sebelum tindakan dengan ditunjukkan hasil observasi terhadap 

keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

aplikasi google classroom. Dari hasil pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dan refleksi siklus II maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan tindakan pembelajaran melalui google classroom untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dapat diakhiri pada 

siklus II. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian   

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui dua siklus ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar peserta 

didik materi desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan melalui aplikasi google classroom kelas XI 

Tata Busana-A Smk Negeri 4 Sukoharjo Tahun 2020. Adapun peningkatan 

hasil belajar peserta didik berdasarkan hasil test siklus I dan siklus II sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.8 Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan Siklus II 

No Nama 

Siklus I Siklus II 

Keterangan Pre 

Test 

Post 

Test 

Pre 

Test 

Post 

Test 

1 Adelia Krisna Putri Sasmita 50 80 60 80 Tidak 

2 Amelia Puspita Ningrum 30 70 60 80 Meningkat 

3 Calista Anandika Eka Pertiwi 30 50 70 90 Meningkat 

4 Devi Andriyani 40 50 70 80 Meningkat 

5 Diana Fitri 90 90 80 90 Tidak 

6 Diana Syahfitri 30 40 80 100 Meningkat 

7 Dinda Maharani 40 70 50 60 Tidak 

8 Dwian Rahma 60 70 70 80 Meningkat 

9 Elfarra Riyana Dama Yanti 30 50 60 70 Meningkat 

10 Eriska Yuritasari 50 80 70 80 Tidak 

11 Erma Raditya Utami 30 70 60 80 Meningkat 

12 Errista Septiana Putri 60 90 90 100 Meningkat 

13 Farida Febri Nur Janah 60 70 60 80 Meningkat 

14 Intan Wahyu Safitri 40 60 60 80 Meningkat 

15 Jamilati Markhamah 60 80 50 60 Tidak 

16 Jihan Salsabila 40 60 60 80 Meningkat 

17 Karisma Dwi Saputri 70 80 60 90 Meningkat 

18 Lia Setiyawati 60 80 70 90 Meningkat 

19 Lisa Puspita Sari 40 50 60 80 Meningkat 

20 Lisa Sri Utami 40 70 70 100 Meningkat 

21 Marhamah Agil Astiti 50 80 70 90 Meningkat 

22 Mesta Rusdiyaningrum 30 50 60 100 Meningkat 

23 Nila Yuwita Nurnaningsih 80 90 60 90 Tidak 

24 Nindy Erica Oktaviani 70 80 70 90 Meningkat 

25 Nungki Armelia 40 70 60 80 Meningkat 

26 Nur Adila 40 70 70 80 Meningkat 

27 Nurjanah 60 90 60 90 Tidak 

28 Rini Sulistyo Wati 40 80 60 90 Meningkat 

29 Sabrina Putri Nirmala 50 70 70 80 Meningkat 
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30 Setyawati Nur Aini 80 80 70 100 Meningkat 

31 Siti Alivia Argiyanti 40 50 80 90 Meningkat 

32 Veny Nur Ella 40 80 60 80 Meningkat 

33 Viona Anggraini 50 70 90 100 Meningkat 

34 Wanda Kusriyanti 30 50 60 80 Meningkat 

35 Wiwik Dwi Astuti 60 80 100 100 Meningkat 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagian besar peserta didik 

mengalami peningkatan pada hasil belajarnya. Hal ini terjadi karena kegiatan 

pembelajaran melalui aplikasi google classroom. 

 

Tabel 4.9. Hasil pembelajaran Siklus I dan Siklus II  

 Siklus I Siklus II 

Rata-rata hasil belajar 67, 14 85, 43 

Ketuntasan 68% 94% 

 

 

Gambar 4.1. 

Gambar perbandingan rata-rata hasil belajar peserta didik siklus I dan siklus II 
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Gambar 4.2 

Gambar perbandingan ketuntasan belajar peserta didik siklus I dan siklus II 

 

Dari tabel dan gambar di atas diperoleh bahwa pada akhir siklus I 

dan siklus II pada penelitian ini menghasilkan kenaikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa peserta didik selama pandemi Covid 19 tetap mengikuti pembelajaran , 

yaitu proses belajar produk kreatif dan kewirausahaan dengan memanfaatkan 

aplikasi google classroom. Tes pada akhir siklus I dan silus II ini 

menghasilkan kenaikan rata-rata nilai tes. data rerata skor perolehan nilai 

peserta didik kelas XI Tata Busana A pada akhir siklus I adalah 67,14 dan 

hasil tes akhir siklus II adalah 85,43. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil tes 

akhir siklus II mengalami peningkatan dari hasil tes akhir siklus I. Target 

rata-rata nilai tes peserta didik kelas XI tata Busana A dalam penelitian ini 

adalah minimal 70 sehingga hasil rata-rata tes pada akhir siklus II telah 

melebihi batas minimal. Hasil tes pada akhir siklus I presentase ketuntasan 

sebesar 68 % sedangkan pada akhir siklus II meningkat menjadi 94%. Hal ini 

menunjukkan bahwa target presentase ketuntasan peserta didik kelas XI Tata 

Busana A dalam penelitian ini adalah minimal 70% sehingga hasil presentase 

ketuntasan peserta didik pada akhir siklus II telah melebihi nilai batas 

minimal. 

Berdasarkan aspek yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh 

mengalami peningkatan di setiap aspek sehingga dapat dikatakan bahwa 
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strategi pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI Tata Busana A pada materi 

desain/prototype dan kemasan produk barang dan jasa di SMK Negeri 4 

Sukoharjo tahun 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitan tindakan kelas pada peserta didik kelas XI Tata Busana A 

SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu :(1) perencanaa, (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Berdasarkan 

pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan mengenai konsep 

desain/prototype dan kemasan barang/jasa dengan menggunakan aplikasi 

google classroom pada peserta didik kelas XI Tata Busana A dirasa dapat 

meningkatkan hsil belajar pserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

peningkatan rata-rata hasil test siklus I sebesar 67,14 meningkat menjadi 

85,43 pada siklus II, sedangkan tingkat ketuntasan belajar yang semula 

sebesar 68% di siklus I meningkat menjadi 94% pada siklus II. Penggunaan 

aplikasi google classroom pada saat pembelajaran jarak jauh dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI Tata Busana A SMK 

Negeri 4 Sukoharjo tahun 2020. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yaitu : 

1. Bagi peserta didik 

Dengan mengetahui penggunaan google classroom memberikan dampak 

positif pada hasil belajar pada mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan, peserta didik diharapkan dapat mengoptimalkan 

penggunaan google classroom dalam pembelajaran jarak jauh sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi dan memotivasi peserta 

didik untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 
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2. Bagi guru 

Dengan mengetahui penggunaan google classroom memberikan dampak 

positif pada hasil belajar pada mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan, guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme 

yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis 

teknologi dan meningkatkan pengajaran yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Bidang Keahlian :  Pariwisata 

Program Keahlian :  Tata Busana 

Kompetensi Keahlian :  Tata Busana 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas / Semester :  XI / Gasal 

Materi Pokok :  Desain/prototype produk barang/jasa 

Durasi pembelajaran :  2 x 30 menit  

 

A. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti 

1. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara 

multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Tata Busana pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

2. Keterampilan 

a. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Tata Busana 

b. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

c. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, 
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PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
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Email : smkn4skh @yahoo.co.id, Website 
://www.smkn4sukoharjo.sch.id 

mailto:smkn1_brebes@yahoo.co.id
http://www.smkn1-brebes.sch.id/


kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif 

dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

d. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Kompetensi Dasar 

3.7  Menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk barang 

4.7  Membuat desain/prototype dan  kemasan produk barang/jasa 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan konsep desain/prototype produk barang/jasa 

2. Menganalisis tujuan dan manfaat pembuatan desain/prototype produk 

barang/jasa 

3. Menyimpulkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat 

desain/prototype produk barang/jasa 

4. Menganalisis pentingnya pembuatan desain/prototype produk barang/jasa 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan materi mengenai desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa melalui  

kegiatan pembelajaran secara daring dengan Google Classroom dengan menggunakan 

pendekatan Scientifik Learning model pembelajaran Discovery Learning peserta didik 

diharapkan dapat menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk 

barang/jasa dan membuat desain/ prototype dan kemasan produk barang/jasa dengan 

penuh tanggung jawab, bekerja sama dan bekerja keras. 

 

D. Materi 

1. Konsep desain/prototype 

2. Macam-macam prototype 

3. Tujuan dan manfaat desain/prototype  

4. Tahapan desain produk 



5. Desain produk 

E. Pendekatan,  Model,  Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientifik Learning 

2. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

3. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Diskusi,Penugasan 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

A. PENDAHULUAN (10 menit) 

1. Mengkondisikan kesiapan peserta didik melalui WhatsApp (WA) Grup 10 

menit sebelum pembelajaran dimulai 

2. Guru melalui google classroom memberikan salam mengajak berdoa 

3. Peserta didik diminta mengisi form absensi melalui google form 

4. Guru memberikan motivasi agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan 

senantiasa semangat belajar walaupun pembelajarantidak tatap muka 

langsung 

5. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

B. KEGIATAN INTI (45 menit) 

Stimulus 1. Guru mengirimkan materi mengenai prototype 

melalui Google Classroom 

Identifikasi 

Masalah 

2. Peserta didik menganalisis materi yang diberikan guru 

dan diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi tersebut 

Pengumpulan 

dan Pengolahan 

Data 

3. Peserta didik mencari sumber informasi lain guna 

memperdalam materi  

4. Peserta didik  dibagi menjadi 5 kelompok 

5. Peserta didik melaksanakan diskusi kelompok melalui 

google classroom atau grup whatsapp mengenai 

tujuan dan manfaat desain/prototype, tahapan desain 

produk dan pentingnya pembuatan desain/prototype 

sesuai dengan LKPD 

Pembuktian 6. Peserta didik menyimpulkan  hasil literasi dan diskusi 

mengenai desain produk/prototype,tujuan dan manfaat 

desain/prototype, tahapan desain produk dan 



pentingnya pembuatan desain/prototype. 

Menarik 

Simpulan 

Peserta didik mengunggah kesimpulan literasi dan 

diskusi ke dalam forum  tugas kelas dari google 

classroom. 

C. PENUTUP (5 menit) 

1. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari 

pertemuan hari ini 

2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan 

berdoa 

 

G. Media, Alat dan Bahan, Sumber 

1. Media  :  WhatsApp, Google Classroom 

2. Alat   :  Laptop, Smartphone 

3. Sumber Belajar :  File power point, Modul Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan, Video Youtube 

 

H. Penilaian 

No Aspek Teknik Bentuk 

Instrumen 

1. Sikap Pengamatan aktivitas 

peserta didik pada saat proses 

pembelajaran 

Rubrik penilian 

sikap 

2. Pengetahuan Tes online (google form) Soal 

3. Keterampilan Penugasan Lembar Kerja Peserta 

didik 

Rubik penilaian 

keterampilan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Bidang Keahlian :  Pariwisata 

Program Keahlian :  Tata Busana 

Kompetensi Keahlian :  Tata Busana 

Mata Pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas / Semester :  XI / Gasal 

Materi Pokok :  Kemasan produk barang/jasa 

Durasi pembelajaran :  2 x 30 menit  

 

A. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti 

1. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara 

multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Tata Busana pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

2. Keterampilan 

a. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Tata Busana 

b. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

c. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif 
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dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

d. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta 

mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi Dasar 

3. 7 Menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk barang 

4.7  Membuat desain/prototype dan  kemasan produk barang/jasa 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan kemasan produk barang/jasa 

2. Mengklasifikasikan macam-macam kemasan produk  

3. Menganalisis arti penting kemasan bagi suatu produk 

4. Menyimpulkan cara membuat desain kemasan yang menarik 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan materi mengenai desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa melalui  

kegiatan pembelajaran secara daring dengan Google Classroom dengan menggunakan 

pendekatan Scientifik Learning model pembelajaran Discovery Learning peserta didik 

diharapkan dapat menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk 

barang/jasa dan membuat desain/ prototype dan kemasan produk barang/jasa dengan 

penuh tanggung jawab, bekerja sama dan bekerja keras. 

 

D. Materi 

1. Konsep kemasan 

2. Macam-macam kemasan 

3. Fungsi kemasan 

4. Syarat kemasan 

5. Cara membuat kemasan yang menarik 

E. Pendekatan,  Model,  Metode Pembelajaran 



1. Pendekatan  : Scientifik Learning 

2. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

3. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab, Diskusi,Penugasan 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

 

A. PENDAHULUAN (10 menit) 

 

1. Mengkondisikan kesiapan peserta didik melalui WhatsApp (WA) Grup 10 

menit sebelum pembelajaran dimulai dan memberikan salam. 

2. Guru memberikan salam mengajak berdoa 

3. Guru meminta peserta didik mengisi form absensi yang sudah dikirim di kelas 

online (google form) 

4. Guru memberikan motivasi agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan 

senantiasa semangat belajar walaupun pembelajaran tidak tatap muka langsung 

5. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai 

 

B. KEGIATAN INTI (45 menit) 

 

Stimulus 

 

1. Guru mengirimkan materi mengenai kemasan melalui 

Google Classroom 

Identifikasi 

masalah 

2. Peserta didik diminta untuk mendownload materi yang 

sudah dibagikan 

3. Peserta didik menganalisis materi yang diberikan guru 

dan diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi tersebut 

Pengumpulan dan 

pengolahan data 

4. Peserta didik dapat menambah literasi dari berbagai 

sumber, bisa dari buku atau internet 

5. Meminta peserta didik untuk membagi kelas menjadi 7 

kelompok 

6. Meminta peserta didik berdiskusi melalui google 

classroom mengenai arti penting kemasan dan bagaimana 

cara merancang atau membuat desain kemasan produk 



kreatif, sesuai dengan LKPD 

Pembuktian 7. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan  hasil 

literasi dan diskusi mengenai arti penting kemasan dan 

bagaimana cara merancang atau membuat desain 

kemasan produk kreatif 

Menarik simpulan 8. Peserta didik mengunggah kesimpulan literasi dan 

diskusi ke dalam forum  tugas kelas dari google 

classroom dan menanggapi hasil diskusi peserta didik 

yang lain serta menarik kesimpulan. 

 

C. PENUTUP (5 menit)  

1. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari 

pertemuan hari ini 

2. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas 

3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya dan 

berdoa 

 

G. Media, Alat dan Bahan, Sumber 

1. Media  :  WhatsApp, Google Classroom 

2. Alat   :  Laptop, Smartphone 

3. Sumber Belajar :  File power point, Modul Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan, Video Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Penilaian 



No Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

1. Sikap Pengamatan aktivitas 

peserta didik pada saat proses 

pembelajaran 

Rubrik penilian sikap 

2. Pengetahuan Tes online (google form) Soal 

3. Keterampilan Penugasan Lembar Kerja Peserta 

didik 

Rubik penilaian 

keterampilan 
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LEMBAR KERJA 
PESERTA DIDIK 

(LKPD) 
DESAIN / PROTOTYPE DAN KEMASAN 

PRODUK BARANG/JASA 
 
 
 

 

SMK NEGERI 4 SUKOHARJO 
 



 

 

Materi :  

Desain/ Prototype 

 

Nama Anggota Kelompok 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

 

A. IDENTITAS 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Bidang Keahlian :  Pariwisata 

Program Keahlian :  Tata Busana 

Kompetensi Keahlian :  Tata Busana 

Mata Pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas / Semester :  XI / Gasal 

Materi Pokok :  Desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

 

Kompetensi Inti 

1. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Tata Busana pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 



2. Keterampilan 

a. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur 

kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja 

Tata Busana 

b. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

c. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

d. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi Dasar 

3.4 Menganalisis konsep desain/ prototype  dan kemasan produk barang / jasa 

4.4 Membuat desain / contoh dan kemasan produk barang/jasa 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

2. Merancang desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

3. Membuat desain/ prototype dan kemasan produk barang/jasa 

 

Tujuan Pembelajaran 

Disajikan materi mengenai desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa melalui  

kegiatan pembelajaran secara daring dengan Google Classroom dengan menggunakan 

pendekatan Scientifik Learning model pembelajaran Discovery Learning dan Project 

Based Learning peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep desain/prototype dan 

kemasan produk barang/jasa dan membuat desain/ prototype dan kemasan produk 

barang/jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama dan bekerja keras. 



B. URAIAN MATERI 

 

1. Pengertian Prototipe 

Prototipe berasal dari bahasa Yunani yang berarti"bentuk primitif". Dalam (kbbi) 

prototipe diartikan sebagai model yang mual" (model asli) yang menjadi suatu 

produk.prototipe berfungsi diperbanyak dan lembar ke pasaran 

Prototipe adalah penyajian data berbasis praktik, bukan teori. Prototipe sebuah produk 

(Purwa rupa produk) merupakan bentuk dasar dari sebuah produk. 

Membuat prototipe sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting perencanaan 

pembuatan sebuah produk.mengapa demikian? karena hal ini menyangkut suatu 

produk.tentu saja hal ini akan menentukan kemajuan suatu usaha.dalam sebuah 

perusahaan, perancangan prototipe merupakan langkah yang terdapat diantara 

formalisasi dan evaluasi sebuah ide. 

2. Kategori dalam prototipe 

Kata prototipe dan model sering digunakan secara bersamaan,karena bisa dikatakan 

bahwa prototipe merupakan model suatu produk.Berikut ini merupakan kategori 

prototipe menurut fungsinya. 

a. Prototipe sebagai pembuktian teori 

Berfungsi sebagai pembuktian sebuah teori. Artinya, prototipe jenis ini berfungsi 

untuk menguji suatu desain atau teori. 

b. Prototipe bentuk 

Dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai tampilan sebuah 

produk. 

c. Prototipe visual 

Merupakan prototipe yang dibuat sesuai dengan tampilan, nuansa, material, 

penggunaan sebenarnya, hanya digunakan untuk uji akhir suatu produk prototipe 

visual sering dengan sebagai model palsu(dumy)dipameran. 

d. Prototipe fungsional 

Memiliki komponen yang hampir mirip dengan konsumen sebenarnya, tidak 

seperti prototipe visual dan prototipe bentuk. 

 



3. Manfaat prototipe 

a. Prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk 

b. Prototipe berfungsi untuk menguji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. 

c. Prototipe merupakan alat bantu dekripsi sebuah produk. 

d. Prototipe dapat membuat orang lain mengganggap serius bisnis kita. 

4. Menentukan konsep desain prototipe 

a. Prototipe kertas 

b. Prototipe cepat 

 

C. PETUNJUK  

1. Sebelum mengerjakan tugas,peserta didik diharapkan mempelajari materi yang sudah 

di share di google classroom 

2. Mencari dan membaca literatur lain yang bisa dicari melalui mesin pencari google 

3. Simak video yang ada di Google Classroom 

4. Buatlah 5 kelompok dengan jumlah anggota 6 orang masing-masing kelompok 

5. Diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompok mengenai permasalahan yang ada 

pada  LKPD ini 

6. Tanyakan kepada guru apabila mendapat kesulitan atau kurang jelas dalam 

mengerjakan LKPD ini 

7. Setelah selesai mengerjakan LKPD setiap kelompok akan mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

D. TUGAS / LANGKAH KEGIATAN 

1. Deskripsikan  tujuan pembuatan desain/prototype suatu produk! 

2. Deskrpsikan manfaat pembuatan desain/prototype suatu produk! 

3. Simpulkanlah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat desain/prototype 

produk! 

4. Analisislah apa pentingnya pembuatan desain/prototype suatu produk! 

 

 

 



E. PENILAIAN 

 
 
1.   Aspek yang dinilai Pengetahuan dan Keterampilan 
 

No
. 

Aspek yang dinilai Skor 

1 Jawaban Lengkap dan tepat 25 

2 Jawaban Lengkap namun kurang tepat 20 

3 Jawaban sebagian besar Tepat 15 

4 Jawaban Kurang Tepat 5 

5 Tidak menjawab 0 

 
 
2.   Aspek penilaian diskusi 
 

No Nama Kerjasama Tanggung Jawab Komunikasi Hasil Tugas 

1      

2      

3      

4      

5      

    
Keterangan Nilai dan Predikat) 
 

NILAI PREDIKAT 

91 – 100 Amat Baik 

81 – 90 Baik 

70 – 80 Cukup 

0 – 70 Kurang 

 



 

  

LEMBAR KERJA 

PESERTA DIDIK 

(LKPD) 
  
DESAIN / PROTOTYPE DA KEMASAN 

PRODUK BARANG/JASA 
 

 

SMK NEGERI 4 SUKOHARJO 
 



 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

 

 

A. IDENTITAS 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Bidang Keahlian :  Pariwisata 

Program Keahlian :  Tata Busana 

Kompetensi Keahlian :  Tata Busana 

Mata Pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan  

Kelas / Semester :  XI / Gasal 

Materi Pokok :  Desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

 

Kompetensi Inti 

1. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional lanjut, dan metakognitif secara multidisiplin sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Tata Busana pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 



2. Keterampilan 

a. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur 

kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja 

Tata Busana 

b. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

c. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

d. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di 

bawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi Dasar 

3.4 Menganalisis konsep desain/ prototype  dan kemasan produk barang / jasa 

4.4 Membuat desain / contoh dan kemasan produk barang/jasa 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menganalisis konsep desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

2. Merancang desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa 

3. Membuat desain/ prototype dan kemasan produk barang/jasa 

 

Tujuan Pembelajaran 

Disajikan materi mengenai desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa melalui  

kegiatan pembelajaran secara daring dengan Google Classroom dengan menggunakan 

pendekatan Scientifik Learning model pembelajaran Discovery Learning dan Project 

Based Learning peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep desain/prototype dan 

kemasan produk barang/jasa dan membuat desain/ prototype dan kemasan produk 

barang/jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama dan bekerja keras. 



B. URAIAN MATERI 

 

A. KEMASAN PRODUK 

1. Pengertian 

Packaging/kemasan, diartikan secara umum adalah bagian terluar yang 

membungkus suatu produk  dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan 

dan benturan-benturan, terhadap benda lain. Setiap bentuk barang  benda yang 

membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut dengan packaging/kemasan sejauh 

hal tersebut memang melindungi isinya. 

2. Macam-macam kemasan/produk 

Jenis-jenis kemasan antara lain:  

- Berdasarkan bahan yang digunakan : 

a. Kemasan fleksibel (flexible packaging) 

Kemasan fleksibel adalah keasan yang tidak keras dan tidak kaku, melainkan mudah 

dilipat dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan yang digunakan antara lain 

alumunium foil, film plastik, kertas, dan lain-lain. 

b. Kemasan rigid (rigid packaging) 

kemasan rigid atau kemasan kaku adalah kemasan yang bersifat kuat dan kukuh. 

Contoh kemasan rigid adalah botol kaca, kaleng, dan peti kayu. 

c. Kemasan semi fleksibel (semiflexible packaging) 

Kemasan semifleksibel adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan 

fleksibel dan keasan rigid. Contohnya adalah kertas karton dan kardus. 

- Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Kemasan Primer 

b. Kemasan Sekunder 

c. Kemasan Tersier dan Kuarter 

- Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi tiga jenis: 

a. Kemasan sekali pakai (Disposable) 

b.  Kemasan yang dapat dipakai berulang kali (Multi Trip) 

c.  Kemasan yang tidak dibuang (Semi Disposable) 

 



-  Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Kemasan siap pakai 

b. Kemasan siap dirakit 

3. Fungsi Kemasan Produk 

a. Fungsi Protektif  

b. Fungsi Promosional  

Sedangkan menurut Kotler (1999:228), terdapat empat fungsi kemasan sebagai satu 

alat pemasaran, yaitu: 

a. Self service 

b. Consumer offluence.  

c. Company and brand image.  

d. Inovational opportunity.  

4. Syarat-Syarat dalam membuat kemasan yang baik 

a. harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap 

bersih 

b. harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan 

penyinaran (cahaya) 

c. Mudah untuk dibuka/ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan 

distribusi. 

d. Efisien dan ekonomis khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan 

e. harus mempunyai ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar 

yang ada, mudah dibuang, dan mudah dibentuk atau dicetak. 

f. Dapat menunjukkan identitas, informasi dan penampilan produk yang jelas agar 

dapat membantu promosi atau penjualan. 

5. Faktor-faktor penting yang harus ada dalam kemasan 

a. Faktor Pengamanan 

b. Faktor Ekonomi 

c. Faktor Komunikasi 

d. Faktor Estetika 

e. Faktor Identitas 

f. Faktor Pendistribusian 



g. Faktor Ergonomi 

6. Merancang Kemasan Produk 

Dalam merancang kemasan produk ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat 

label kemasan khusunya bagi wirausahawan, yaitu : 

a. Label tidak boleh menyesatkan 

b. Memuat informasi yang diperlukan 

c. Hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk makanan adalah sebagai 

berikut : 

1) Nama produk 

2) Cap/Trade mark jika ada (merk dagang) 

3) Komposisi/daftar bahan yang digunakan 

4) Netto atau volume bersih 

5) Nama pihak produksi (nama perusahaan) 

6) Distributor atau pihak yang mengedarkan jika ada 

7) Nomor Registrasi Dinas Kesehatan yang telah teruji dan dinyatakan aman untuk 

dikonsumsi 

8) Kode produksi yang menyatakan tentang batch produksi dari produkpada saat 

pembuatan yang isinya tanggal produksi dan angka atau huruf lainnya yang 

mencirikan dengan jelas produk tersebut. 

9) Keterangan kadaluarsa. Menurut Julianti dan Nurminah (2006), keterangan 

kadaluarsa dapat ditulis : 

 Best before date : produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat 

dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang tercantum terlewati. 

 Use by date : produk tidak dapat dikonsumsi, karena berbahaya bagi 

kesehatan manusia (produk yang sangat mudah rusak oleh mikroba) setelah 

tanggal yang tercantum terlewati. 

 

 

 

 

 



C. PETUNJUK  

1. Sebelum mengerjakan tugas,peserta didik diharapkan mempelajari materi yang sudah 

di share di google classroom 

2. Mencari dan membaca literatur lain yang bisa dicari melalui mesin pencari google 

3. Simak video yang ada di Google Classroom 

4. Buatlah 7 kelompok dengan jumlah anggota 5 orang masing-masing kelompok 

5. Diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompok mengenai permasalahan yang ada 

pada  LKPD ini 

6. Tanyakan kepada guru apabila mendapat kesulitan atau kurang jelas dalam 

mengerjakan LKPD ini 

7. Setelah selesai mengerjakan LKPD setiap kelompok akan mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

 

D. TUGAS / LANGKAH KEGIATAN 

1. Analisislah apa arti penting kemasan bagi suatu produk! 

2. Simpulkanlah bagaimana cara membuat desain kemasan yang menarik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. PENILAIAN 

 
 
Pedoman penilaian diskusi 
 

No Nama Kerjasama Tanggung Jawab Komunikasi Hasil Tugas 

1      

2      

3      

4      

5      

    
Keterangan Nilai dan Predikat) 
 

NILAI PREDIKAT 

91 – 100 Amat Baik 

81 – 90 Baik 

70 – 80 Cukup 

0 – 70 Kurang 

 



 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 1 

 

 

Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Mata Pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas/ Semester : XI / 1 

Kurikulum  : 2013 

Alokasi Waktu : 30 menit 

Jumlah Soal  : 10 (Pilihan Ganda) 

 

KOMPETENSI INTI 

 KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,  operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Teknik Komputer dan Jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI4: Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi,dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik 

Komputer dan Jaringan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

  Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir,    menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

 

 

 



 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi  Pokok Indikator butir soal 
Taksonomi Jml 

soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5  

1 3.4.  Menganalisis 

konsep 

desain/contoh 

dan kemasan 

produk barang/ 

jasa 

4.4.  Membuat 

desain/contoh 

dan kemasan 

produk 

barang/jasa 

 

Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan 5  pernyataan, 

peserta didik dapat memilih  

yang termasuk jenis prototype 

   V  (HOTS) 1 PG 1 

2 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis perbedaan 

prototype dan produkasli. 

   V  (HOTS) 1 PG 2 

3 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah argumentasi, 

peserta didik dapat menetukan 

proses prototyping dengan 

tepat 

   V  (HOTS) 1 PG 3 

4 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikansebuah pernyataan, 

peserta didk dapat 

menentukan fungsi prototype 

dengan benar 

   V  (HOTS) 1 PG 4 

5 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didk dapat 

menganalisis prototype dengan 

tepat 

   V  (HOTS) 1 PG 5 

6 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan 

perserta didik dapat 

menganalisis proses proses 

   V  (HOTS) 1 PG 6 



 

 

barang/jasa prototyping dengan tepat 

7 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan 5  pernyataan, 

peserta didik dapat menyeleksi 

yang termasuk tahap desain 

produk dengan benar 

   V  (HOTS) 1 PG 7 

8 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan 

perserta didik dapat 

menganalisis metode desain 

prototype  

   V  (HOTS) 1 PG 8 

9 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan 

perserta didik dapat 

menganalisis proses 

pembuatan prototype  

   V  (HOTS) 1 PG 9 

10 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

Prototype Disajikan sebuah pernyataan 

perserta didik dapat 

menganalisis tipe prototype 

   V  (HOTS) 1 PG 10 



 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 2 

 

 

Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Mata Pelajaran : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas/ Semester : XI / 1 

Kurikulum  : 2013 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Jumlah Soal  : 10 (PG) 

 

KOMPETENSI INTI 

• KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,  operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Teknik Komputer dan Jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

• KI4: Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi,dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik 

Komputer dan Jaringan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

  Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir,    menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

 

 

 



 

No Kompetensi Dasar Indikator Materi  Pokok Indikator butir soal 
Taksonomi Jml 

soal 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5  

1 3.4.  Menganalisis 

konsep 

desain/contoh 

dan kemasan 

produk barang/ 

jasa 

4.4.  Membuat 

desain/contoh 

dan kemasan 

produk 

barang/jasa 

 

Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Kemasan produk 

barang/jasa 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis arti penting 

kemasan dengan tepat. 

   V  (HOTS) 1 PG 1 

2 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Jenis dan bentuk 

desain dan kemasan 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis jenis kemasan. 

   V  (HOTS) 1 PG 2 

3 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Fungsi kemasan Disajikan 5 pernyataan, peserta 

didik dapat menyeleksi yang 

termasuk fungsi kemasan 

   V  (HOTS) 1 PG 3 

4 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Jenis dan bentuk 

desain dan kemasan 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis bahan dalam 

membuat kemasan. 

   V  (HOTS) 1 PG 4 

5 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Kemasan produk 

barang/jasa 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis mengenai 

pengertian kemasan ramah 

lingkungan. 

   V  (HOTS) 1 PG 5 

6 Menganalisis konsep • Jenis dan bentuk Disajikan sebuah pernyataan,    V  (HOTS) 1 PG 6 



 

 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

desain dan kemasan peserta didik dapat 

menganalisis bahan kemasan. 

7 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Jenis dan bentuk 

desain dan kemasan 

Disajikan data tabel, peserta 

didik dapat memilih jenis dan 

contoh kemasan 

   V  (HOTS) 1 PG 7 

8 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Jenis dan bentuk 

desain dan kemasan 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat  

menganalisis jenis kemasan 

   V  (HOTS)  PG 8 

9 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Jenis dan bentuk 

desain dan kemasan 

Disajikan sebuah pernyataan, 

peserta didik dapat 

menganalisis jenis kemasan. 

   V  (HOTS) 1 PG 9 

10 Menganalisis konsep 

desain/prototype dan 

kemasan produk 

barang/jasa 

• Faktor penting 

dalam kemasan 

Disajikan sebuah argumen, 

peserta didik dapat 

menganalisis faktor yang 

penting dalam kemasan. 

   V  (HOTS) 1 PG 10 



 

1. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

 

Kunci Jawaban :  A  Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  1 

Materi: 

Prototype 
Rumusan Soal: 

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini 

 (1) Prototype visual 

(2) Prototype rancangan 

(3) Prototype bentuk 

(4) Prototype gambar 

(5) Prototype bukti teori 

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dari jenis prototype terdapat pada nomor ... 

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (4) 

C. (3), (4), (5) 

D. (1), (2), (5) 

E. (1), (3), (5) 

Indikator Soal: 

Disajikan 5  pernyataan, peserta didik dapat 

memilih  yang termasuk jenis prototype  

Level Kognitif : 

HOTS 

    Keputusan:   

  

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

  

PEMBAHASAN: 

 

Kunci Jawaban :  A 



 

2. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

 

Kunci Jawaban :   A Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  2 

Materi: 

Prototype 

Rumusan Soal: 

2. Terdapat empat kategori prototype, salah satunya adalah prototype  fungsional. Prototype ini 

memiliki komponen yang hampir mirip dengan komponen sebenarnya.  Tetapi ada beberapa hal 

yang menjadi perbedaan antara prototype fungsional dengan produk asli. Perbedaan tersebut dilihat 

dari faktor ... 

A. Biaya 

B. Fungsi 

C. Warna 

D. Bentuk 

E. Kegunaan 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik 

dapat menganalisis perbedaan prototype 

dan produkasli. 

 

Level Kognitif :   

HOTS 

    Keputusan:    

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  A 

 

 

 

 

 

 



3. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban :   E Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  3 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 
 

3. Prototype merupakan hasil dari pengembangan sebuah Prototype. Untuk membuat Prototyping ini, 

sebagai tahap awal harus membuat desain-desain yang kemudian dipilih dan ditetapkan menjadi 

suatu desain untuk dibuat Prototypingnya. Proses dimana kita memilih bahan yang digunakan 

termasuk dalam tahapan ... 

A. Pendesainan 

B. Persiapan bahan 

C. Pengumpulan ide  

D. Pemilihan material 

E. Perumusan aspek fisik 

 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah argumentasi, peserta didik 

dapat menetukan proses prototyping 

dengan tepat  

Level Kognitif :   

HOTS  

    Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  E 

 

 

 

 

 



4. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu              :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa  

Kunci Jawaban :   A Buku Sumber : 

 

.  Nomor Soal        :  4 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 

 

4. Produsen merupakan seseorang yang memproduksi suatu barang. Sebelum adanya kegiatan 

produksi, biasanya produsen akan membuat satu contoh yang biasa dikenal dengan prototype. 

Berikut ini yang merupakan fungsi dari prototype adalah ... 

A. Sebagai alat uji 

B. Untuk melihat total biaya 

C. Untuk menarik konsumen 

D. Untuk melihat keuntungan 

E. Untuk mengukur kemungkinan kerugian 

 

 

 

 

Indikator Soal: 

Disajikansebuah pernyataan, peserta didk 

dapat menentukan fungsi prototype dengan 

benar    

 

Level Kognitif :  HOTS 

    Keputusan:   

  

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  A 

 

 



5. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban :   B Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  5 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 

 

5. Model produk yang pertama yang akan dibuat atau produk sementara ini memperlihatkan bentuk 

serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi maka model produk 

diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian model produk tersebut, apabila lulus uji 

coba mungkin memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan serta 

sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain produk. Model produk tersebut biasa kita sebut 

dengan .... 

A. Protobot 

B. Prototype 

C. Tikus putih 

D. Barang uji coba 

E. Kelinci percobaan 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didk 

dapat menganalisis prototype dengan tepat  

 

Level Kognitif :   

HOTS 

    Keputusan:   

 

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

PEMBAHASAN: 

 

Kunci Jawaban :  B 

 

 

 

 



 

6. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

 

Kunci Jawaban :   A Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  6 

Materi: 

Prototype 
Rumusan Soal: 

6. Dalam pembuatan produk, selalu diawali dengan pembuatan prototype terlebih dahulu. Biaya 

produksi yang dikeluarkan akan berbeda dengan biaya produk aslinya. Biaya prototype yang lebih 

besar daripada produk akhir, dikarenakan oleh ... 

A. Percobaan 

B. Serangkaian tes 

C. Inefisiensi bahan 

D. Kemasan para produsen 

E. Tidak mendatangkan keuntungan 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan perserta didik 

dapat menganalisis proses proses 

prototyping dengan tepat 

Level Kognitif : 

HOTS 

    Keputusan:   

  

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

  

PEMBAHASAN: 

 

Kunci Jawaban :  A 

 

 

 

 



7. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

 

Kunci Jawaban :   E Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  7 

Materi: 

Prototype 

Rumusan Soal: 

7. Perhatikan daftar berikut ini! 

1) Perancangan Detail 

2) Perumusan Aspek-Aspek Fisik  

3) Mengumpulkan ide 

4) Pendesaianan 

5) Perancangan Tingkat Sistem 

Yang termasuk ke dalam tahap desain produk adalah ... 

A. 2) dan 3) 

B. 4) dan 5) 

C. 4) dan 1) 

D. 5) dan 2) 

E. 3), 2) dan 4) 

 

Indikator Soal: 

Disajikan 5  pernyataan, peserta didik dapat 

menyeleksi yang termasuk tahap desain 

produk dengan benar  

Level Kognitif :   

HOTS 

    Keputusan:    

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  A 

 

 

 

 



 

 

8. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban :   A Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  8 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 
 

8. Sebelum kegiatan menentukan konsep pembuatan prototype desain produk, kita harus mengetahui 

metode-metode dalam konsep desain prototype. Yang diharapkan dari pembuatan prototype kertas 

adalah ... 

A. Diskusi 

B. Hasil uji 

C. Desain akhir 

D. Timbal balik 

E. Produksi akhir  

 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan perserta didik 

dapat menganalisis metode desain 

prototype 

Level Kognitif :   

HOTS  

    Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  E 

 

 

 

 



 

9. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu              :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa  

Kunci Jawaban :   B Buku Sumber : 

 

.  Nomor Soal        :  9 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 

 

9. Pembuatan prototype bisa dilakukan dengan beberapa apliaksi. Berikut ini merupakan contoh 

aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat prototype 3D adalah ... 

A. Paint 

B. Auto CAD 

C. Corel Draw 

D. Adobe Indesign 

E. Micrososft Word 

 

 

 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan perserta didik 

dapat menganalisis proses pembuatan 

prototype  

 

Level Kognitif :  HOTS 

    Keputusan:   

  

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

PEMBAHASAN: 

 

 

Kunci Jawaban :  A 

 

 



10. KARTU SOAL PILIHAN GANDA 

 

KARTU SOAL PILIHAN GANDA SOAL  EVALUASI 1 

Jenis Sekolah             :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :   15  menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan 

kemasan produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban :   B Buku Sumber : 

 

 Nomor Soal        :  10 

Materi: 

 Prototype 

Rumusan Soal: 

 

10. Esensi dasar prototype dapat berupa rancangan industri dari konsep, membuat prototype rancangan, 

ataupun pengembangan software. Dalam klasifikasi prototype suatu produk yang bersifat 

nontangible adalah ...   

A. Fisik 

B. Analitik 

C. Tiga dimensi 

D. Dimensi kedua 

E. Dimensi pertama 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan perserta didik 

dapat menganalisis tipe prototype  

Level Kognitif :   

HOTS 

    Keputusan:   

 

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

PEMBAHASAN: 

 

Kunci Jawaban :  B 

 

 

 

 



1. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: E 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 1 

Materi: 

• Kemasan produk barang/jasa 

Rumusan Soal: 

1. Kemasan merupakan bagian terluar dari suatu produk. Para ahli mengatakan bahwa kemasan 

mempunyai arti penting bagi suatu produk. Salah satu alasan utama dalam melakukan 

pengemasan adalah .... 

A. Produk yang dikemas dapat lebih awet 

B. Agar dapat dikemas menjadi produk utuh 

C. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi 

D. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan 

E. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis arti penting kemasan dengan tepat. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa  

Kunci Jawaban: C 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal:  2 

Materi: 

Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

2. Kemasan dibuat dengan menyesuaikan dengan produk di dalamnya. Terdapat berbagai 

macam bahan yang digunakan, baik yang sifatnya fleksibel, semi fleksibel maupun rigid. 

berikut ini contoh kemasan yang bersifat kaku adalah …. 

A. Plastik dan Kertas 

B. Botol dan Kertas 

C. Kayu dan Logam 

D. Botol Plastik dan Gelas 

E. Botol dan logam 

 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis jenis kemasan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: E 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 3 

Materi: 

• Fungsi kemasan 

Rumusan Soal: 

3. (1) Melindungi dan mengawetkan produk 

(2) Meningkatkan efisiensi  

(3) Sebagai identitas produk 

(4) Mengurangi kerugian  

(5) Agar terlihat berkualitas  

Secara umum kemasan yang termasuk fungsi kemasan adalah ... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. (1) dan (5) 

 

Indikator Soal: 

Disajikan 5 pernyataan, peserta didik dapat 

menyeleksi yang termasuk fungsi kemasan 

Level Kognitif:  C4 Menyeleksi 

 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 



 

4. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: B 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 4 

Materi: 

• Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

4. Banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat kemasan. Semua disesuaikan dengan 

karakter produk. Bahan yang cocok digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti 

mentega, margarine, daging dan kopi adalah….. 

A. Kertas minyak 

B. Kertas Glasin 

C. Kertas Perkamen 

D. Kertas Lilin 

E. Kertas Tyvek 

1.  

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis bahan dalam membuat kemasan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: B 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 1 

Materi: 

• Kemasan produk barang/jasa 

Rumusan Soal: 

5. Beberapa ahli memiliki pendapat sendiri dalam mengartikan suatu kemasan. Salah satu 

istilah yang digunakan untuk kemasan yang ramah lingkungan adalah. ... 

A. As little design as possible 

B. Anvironmentally friendly 

C. Long lasting 

D. Makes a product understandable 

E. Aestetic 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis mengenai pengertian kemasan 

ramah lingkungan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa  

Kunci Jawaban: D 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal:  2 

Materi: 

Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

6. Terdapat beberapa syarat mengenai kemasan yang baik. Salah satunya adalah kemasan harus  

tahan terhadap suhu yang tinggi. Untuk syarat tersebut kemasan umumnya terbuat dari. ... 

A. Kaca 

B. Plastik 

C. Karet 

D. Logam dan gelas 

E. Tanah liat 

 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis bahan kemasan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: A 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 3 

Materi: 

• Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

7. Perhatikan tabel berikut 

 

Tabel A B 

1 Rigid Kaleng susu 

2 Fleksibel Kardus 

3 Semi Fleksibel Daun 

Dari data di atas, pasangan yang paling tepat adalah ... 

A. A1, B1 

B. A1, B2 

C. A2, B2 

D. A2, B1 

E. A3, B3 

 

Indikator Soal: 

Disajikan data tabel, peserta didik dapat memilih 

jenis dan contoh kemasan 

Level Kognitif:  C4 Memilih 

 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 

 



 

8. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: C 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 4 

Materi: 

• Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

8. Apabila kalian perhatikan lingkungan sekitar, dapat kita lihat apabila kita membeli gas, kita 

hanya menukar tabung gas yang kosong dengan tabung gas baru yang sudah terisi. Jadi 

kemasan gas yang kosong tidak akan dibuang, akan tetapi dikembalikan kepada agen penjual. 

Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan, bahwa tabung gas merupakan contoh dari 

kemasan ... 

A. Rigid 

B. Fleksibel 

C. Multi Trip 

D. Disposable 

E. Semi fleksible 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat  

menganalisis jenis kemasan 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: D Buku Sumber: 

 
Nomor Soal: 3 

Materi: 

• Jenis dan bentuk desain dan kemasan 

Rumusan Soal: 

9. Apabila dilihat dari struktur isinya, kemasan dibagi menjadi tiga, yaitu kemasan primer, 

sekunder dan tersier. Berikut ini yang termasuk dari kemasan sekunder adalah ... 

    

 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat 

menganalisis jenis kemasan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

 

Keputusan:   

 Diterima tanpa perbaikan  Penelaah Soal, 

 

 
 Diterima dengan perbaikan 

 Ditolak 

    

 

 

 

 

 



 

10. KARTU SOAL URAIAN 

 

KARTU SOAL URAIAN EVALUASI 2 

Jenis Sekolah            :  Kejuruan 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Bahan Kelas  :  XI 

Kurikulum  :  2013 

 

Penyusun   :  Natalia Fajar P., S.Pd. 

Satuan Kerja          :  SMKN 4 Sukoharjo 

Alokasi Waktu             :  1 menit 

Tahun Pelajaran          :  2020/2021 

Kompetensi yang diuji: 

Menganalisis konsep desain/contoh dan kemasan 

produk barang/ jasa 

Kunci Jawaban: B 

 

Buku Sumber: 

 

_ Nomor Soal: 4 

Materi: 

• Faktor penting dalam kemasan 

Rumusan Soal: 

10. Dalam membuat kemasan, biasanya produsen akan memperhatikan daya tarik visual. 

Langkah yang dilakukan antara lain menggunakan warna, bentu, merek/logo, ilustrasi, huruf 

yang menarik. Sehingga diharapkan kemasan tersebut akan mampu mendorong konsumen 

membeli produknya. Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa konsumen berpedoman 

pada faktor ... 

A. Identitas 

B. Estetiska 

C. Ekonomi 

D. Ergonomi 

E. Komunikasi 

 

Indikator Soal: 

Disajikan sebuah argumen, peserta didik dapat 

menganalisis faktor yang penting dalam kemasan. 

Level Kognitif:  C4 Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL EVALUASI 1 

 

1. Perhatikan pernyataan di bawah ini 

 (1) Prototype visual 

(2) Prototype rancangan 

(3) Prototype bentuk 

(4) Prototype gambar 

(5) Prototype bukti teori 

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dari jenis prototype terdapat pada nomor ... 

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (4) 

C. (3), (4), (5) 

D. (1), (2), (5) 

E. (1), (3), (5) 

 

2. Terdapat empat kategori prototype, salah satunya adalah prototype  fungsional. Prototype ini 

memiliki komponen yang hampir mirip dengan komponen sebenarnya.  Tetapi ada beberapa 

hal yang menjadi perbedaan antara prototype fungsional dengan produk asli. Perbedaan 

tersebut dilihat dari faktor ... 

A. Biaya 

B. Fungsi 

C. Warna 

D. Bentuk 

E. Kegunaan 

 

3. Prototype merupakan hasil dari pengembangan sebuah Prototype. Untuk membuat 

Prototyping ini, sebagai tahap awal harus membuat desain-desain yang kemudian dipilih dan 

ditetapkan menjadi suatu desain untuk dibuat Prototypingnya. Proses dimana kita memilih 

bahan yang digunakan termasuk dalam tahapan ... 

A. Pendesainan 

B. Persiapan bahan 



C. Pengumpulan ide  

D. Pemilihan material 

E. Perumusan aspek fisik 

 

4. Produsen merupakan seseorang yang memproduksi suatu barang. Sebelum adanya kegiatan 

produksi, biasanya produsen akan membuat satu contoh yang biasa dikenal dengan 

prototype. Berikut ini yang merupakan fungsi dari prototype adalah ... 

A. Sebagai alat uji 

B. Untuk melihat total biaya 

C. Untuk menarik konsumen 

D. Untuk melihat keuntungan 

E. Untuk mengukur kemungkinan kerugian 

 

5. Model produk yang pertama yang akan dibuat atau produk sementara ini memperlihatkan 

bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi maka 

model produk diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian model produk 

tersebut, apabila lulus uji coba mungkin memberikan gambaran mengenai perubahan-

perubahan yang perlu dilakukan serta sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain 

produk. Model produk tersebut biasa kita sebut dengan .... 

A. Protobot 

B. Prototype 

C. Tikus putih 

D. Barang uji coba 

E. Kelinci Percobaan 

 

6. Dalam pembuatan produk, selalu diawali dengan pembuatan prototype terlebih dahulu. 

Biaya produksi yang dikeluarkan akan berbeda dengan biaya produk aslinya. Biaya 

prototype yang lebih besar daripada produk akhir, dikarenakan oleh ... 

A. Percobaan 

B. Serangkaian tes 

C. Inefisiensi bahan 



D. Kemasan para produsen 

E. Tidak mendatangkan keuntungan 

 

7. Perhatikan daftar berikut ini! 

1) Perancangan Detail 

2) Perumusan Aspek-Aspek Fisik  

3) Mengumpulkan ide 

4) Pendesaianan 

5) Perancangan Tingkat Sistem 

Yang termasuk ke dalam tahap desain produk adalah ... 

A. 2) dan 3) 

B. 4) dan 5) 

C. 4) dan 1) 

D. 5) dan 2) 

E. 3), 2) dan 4) 

 

8. Sebelum kegiatan menentukan konsep pembuatan prototype desain produk, kita harus 

mengetahui metode-metode dalam konsep desain prototype. Yang diharapkan dari 

pembuatan prototype kertas adalah ... 

A. Diskusi 

B. Hasil uji 

C. Desain akhir 

D. Timbal balik 

E. Produksi akhir  

 

9. Pembuatan prototype bisa dilakukan dengan beberapa apliaksi. Berikut ini merupakan 

contoh aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat prototype 3D adalah ... 

A. Paint 

B. Auto CAD 

C. Corel Draw 

D. Adobe Indesign 



E. Micrososft Word 

10. Esensi dasar prototype dapat berupa rancangan industri dari konsep, membuat prototype 

rancangan, ataupun pengembangan software. Dalam klasifikasi prototype suatu produk yang 

bersifat nontangible adalah ...   

A. Fisik 

B. Analitik 

C. Tiga dimensi 

D. Dimensi kedua 

E. Dimensi pertama 



SOAL EVALUASI 2 

1. Kemasan merupakan bagian terluar dari suatu produk. Para ahli mengatakan bahwa kemasan 

mempunyai arti penting bagi suatu produk. Salah satu alasan utama dalam melakukan 

pengemasan adalah .... 

A. Produk yang dikemas dapat lebih awet 

B. Agar dapat dikemas menjadi produk utuh 

C. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi 

D. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan 

E. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu 

2. Kemasan dibuat dengan menyesuaikan dengan produk di dalamnya. Terdapat berbagai 

macam bahan yang digunakan, baik yang sifatnya fleksibel, semi fleksibel maupun rigid. 

berikut ini contoh kemasan yang bersifat kaku adalah …. 

A. Plastik dan Kertas 

B. Botol dan Kertas 

C. Kayu dan Logam 

D. Botol Plastik dan Gelas 

E. Botol dan logam 

3. (1) Melindungi dan mengawetkan produk 

(2) Meningkatkan efisiensi  

(3) Sebagai identitas produk 

(4) Mengurangi kerugian  

(5) Agar terlihat berkualitas  

Secara umum kemasan yang termasuk fungsi kemasan adalah ... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. (1) dan (5) 

4. Banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat kemasan. Semua disesuaikan dengan 

karakter produk. Bahan yang cocok digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti 

mentega, margarine, daging dan kopi adalah….. 

A. Kertas minyak 

B. Kertas Glasin 

C. Kertas Perkamen 

D. Kertas Lilin 

E. Kertas Tyvek 

5. Beberapa ahli memiliki pendapat sendiri dalam mengartikan suatu kemasan. Salah satu 

istilah yang digunakan untuk kemasan yang ramah lingkungan adalah. ... 

A. As little design as possible 

B. Anvironmentally friendly 

C. Long lasting 

D. Makes a product understandable 

E. Aestetic 

 



6. Terdapat beberapa syarat mengenai 

tahan terhadap suhu yang tinggi

A. Kaca 

B. Plastik 

C. Karet 

D. Logam dan gelas 

E. Tanah liat 

7. Perhatikan tabel berikut 

 

Tabel A 

1 Rigid

2 Fleksibel

3 Semi Fleksibel

Dari data di atas, pasangan yang paling tepat adalah ...

A. A1, B1 

B. A1, B2 

C. A2, B2 

D. A2, B1 

E. A3, B3 

8. Apabila kalian perhatikan lingkungan sekitar, dapat 

hanya menukar tabung gas yang kosong dengan tabung gas baru yang sudah terisi. Jadi 

kemasan gas yang kosong tidak akan dibuang, akan tetapi dikembalikan kepada agen 

penjual. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulk

dari kemasan ... 

A. Rigid 

B. Fleksibel 

C. Multi Trip 

D. Disposable 

E. Semi fleksible 

9. Apabila dilihat dari struktur isinya, kemasan dibagi menjadi tiga, yaitu kemasan primer, 

sekunder dan tersier. Berikut ini yang termasuk dari ke

A. 

B.  

C. 

D. 

Terdapat beberapa syarat mengenai kemasan yang baik. Salah satunya adalah kemasan harus 

tinggi. Untuk syarat tersebut kemasan umumnya terbuat

B 

Rigid Kaleng susu 

Fleksibel Kardus 

Semi Fleksibel Daun 

Dari data di atas, pasangan yang paling tepat adalah ... 

Apabila kalian perhatikan lingkungan sekitar, dapat kita lihat apabila kita membeli gas, kita 

hanya menukar tabung gas yang kosong dengan tabung gas baru yang sudah terisi. Jadi 

kemasan gas yang kosong tidak akan dibuang, akan tetapi dikembalikan kepada agen 

penjual. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan, bahwa tabung gas merupakan contoh 

Apabila dilihat dari struktur isinya, kemasan dibagi menjadi tiga, yaitu kemasan primer, 

sekunder dan tersier. Berikut ini yang termasuk dari kemasan sekunder adalah ...

 

 

 

yang baik. Salah satunya adalah kemasan harus  

terbuat dari. ... 

kita lihat apabila kita membeli gas, kita 

hanya menukar tabung gas yang kosong dengan tabung gas baru yang sudah terisi. Jadi 

kemasan gas yang kosong tidak akan dibuang, akan tetapi dikembalikan kepada agen 

an, bahwa tabung gas merupakan contoh 

Apabila dilihat dari struktur isinya, kemasan dibagi menjadi tiga, yaitu kemasan primer, 

n sekunder adalah ... 



 

 

10. Dalam membuat kemasan, biasanya produsen akan memperhatikan daya tarik visual. 

Langkah yang dilakukan antara lain menggunakan warna, bentu, merek/logo, ilustrasi, huruf 

yang menarik. Sehingga diharapkan kemasan tersebut akan mampu mendorong konsumen 

membeli produknya. Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa konsumen berpedoman 

pada faktor ... 

A. Identitas 

B. Estetiska 

C. Ekonomi 

D. Ergonomi 

E. Komunikasi 

 

 

E.  



 
 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

a. Instrumen Penilaian Peserta Didik 
 

Lembar Observasi Peserta Didik 
 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo 

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas  :   XI Tata Busana A 

Materi Pokok : Desain/Prototype dan Kemasan Produk 

Barang/Jasa 

 

 

 Hari/tanggal : Kamis/22 Oktober 2020 

 Siklus : I (satu) 

 Nama Guru : Natalia Fajar Pratiwi 

Pre Test/Post Test 

No. 

Absen 
NamaPesertaDidik 

Nilai 

A B C D 

1.      

2.      

3.      

dst.      
 

Keterangan : 

Berilah Tanda () pada peserta didik yang mendapatkan nilai A, B, C, atau D, pada 

kolom-kolom yang sudah disediakan sesuai kriteria yang ada dibawah ini : 
 

Kriteria penilaian : 

Ketercapaian Nilai Keterangan 

86 – 100 A Sangat Baik 

71 – 85 B Baik 

55 – 70 C Cukup 

< 55 D Kurang 
 

Dari format diatas, penulis akan menganalisis ketercapaian siswa terhadap materi peran 

pasar dalam perekonomian. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Belajar Peserta Didik 
 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 4 Sukoharjo  

Mata Pelajaran :  Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas  :   XI Tata Busana A 

Materi Pokok : Desain/Prototype dan Kemasan Produk 

Barang/Jasa 

 

 

 Hari/tanggal : Kamis/22 Oktober 2020 

 Siklus : I (satu) 

 Nama Guru : Natalia Fajar Pratiwi 

Pre Test/Post Test 

Nilai Ketercapaian 
Jumlah Peserta 

Didik 
% Keterangan 

A 86 – 100    

B 71 – 85    

C 55 – 70    

D < 55    

 

Keterangan  : 

- Untuk mengisi kolom jumlah peserta didik; dihitung dari jumlah peserta didik yang 

mendapatkan nilai-nilai menurut kategori diatas. 

- Untuk menghitung presentase, dapat dicari dengan menghitungpeserta didik yang 

mendapatkan nilai tertentu, dibagi jumlah peserta didik dalam kelas kali 100. 

  



 
 

b. Lembar Observasi Kegiatan Peserta Didik 

Lembar Observasi dalam mengakses Aplikasi Google Classroom 

Nama : …………………. 

Kelas : …………………. 

Siklus : …………………. 
 

No. Pernyataan 
Jawaban Nilai 

Ya Tidak SB B C K 

1. 

Melakukan akses ke dalam 

platform google classroom tepat 

waktu. 

  

    

2. 
Melakukan pengisian daftar 

hadir yang ada di google form. 
  

    

3. 
Mengerjakan pre-test sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 
  

    

4.  

Melakukan download media 

pembelajaran yang ada di 

platform google classroom. 

  

    

5. 

Mengerjakan LKPD yang ada di 

platform google classroom 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

  

    

6. 

Aktif dalam forum diskusi yang 

dilakukan melalui grup whatsapp 

atau platform google classroom 

  

    

7. 

Menyimpulkan diskusi 

kelompok melalui grup 

whatsapp atau google classroom 

  

    

8. 
Menuliskan hasil diskusi pada 

platform google classroom 
  

    

9. 

Mengerjakan post-test yang ada 

di google form sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

  

    

10. 

Bertanya atau berkomentar pada 

platform google classroom 

terkait dengan KBM. 

  

    

  

Keterangan : 

SB = Sangat baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang 

 

 

 

 



 
 

c. Lembar Observasi Untuk Guru 

Nama Guru : Natalia Fajar Pratiwi 

Bidang Studi  : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

No Aspek Yang Diobservasi Skala Catatan 

1  Keterampilan membuka pelajaran. 1  2  3  4   

2  Keterampilan menarik perhatian dan 

memotivasi siswa. 

1  2  3  4   

3  Kedalaman dan keluasan materi (termasuk 

tidak ada miskonsepsi). 

1  2  3  4   

4  Kelengkapan materi (kebulatan konsep). 1  2  3  4   

5  Kebenaran konsep/prosedur. 1  2  3  4   

6  Keterampilan menggunakan metode, 

model, dan pendekatan pembelajaran. 

1  2  3  4   

7  Menerapkanpembelajaran yang mendidik 

dengan pendekatan Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

berbasis platform revolusi industri 4.0 

1  2  3  4   

8  Keterampilan mengembangkan variasi 

interaksi. 

1  2  3  4   

9  Keterampilan mengelola kelas. 1  2  3  4   

10  Keterampilan memanfaatkan waktu. 1  2  3  4   

11  Keterampilan mengorganisasi sumber 

belajar dan/atau bahan ajar. 

1  2  3  4   

12  Kemampuan menggunakan teknologi 

informasi dalam pembelajaran. 

1  2  3  4   

13  Keterampilan menggunakan media 

pembelajaran. 

1  2  3  4   

14  Mengintegrasikankemampuan critical 

thinking, creative thinking, reflective 

thinking,dan decision making ke dalam 

kegiatan belajarmelalui inquiry based 

activities. 

1  2  3  4   

15  Volume dan intonasi suara. 1  2  3  4   

16  Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

lisan dan tulis (sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan). 

1  2  3  4   

17  Kemampuan mengembangkan cara 

berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

1  2  3  4   

18  Kemampuan menggunakan 

analogi/metafora. 

1  2  3  4   

19  Kemampuan penggunaan komunikasi 

nonverbal (gestur). 

1  2  3  4   



 
 

No Aspek Yang Diobservasi Skala Catatan 

20  Kemampuan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. 

1  2  3  4   

21  Kesantunan berpakaian dan/atau 

berpenampilan. 

1  2  3  4   

22  Keterampilan melakukan penilaian proses. 1  2  3  4   

23  Keterampilan melakukan penilaian hasil 

belajar berbasis HOTS. 

1  2  3  4   

24  Kemampuan memberikan penguatan 

(reinforcement) dan punishment. 

1  2  3  4   

25 Keterampilan menutup pelajaran. 1  2  3  4   

Jumlah Nilai      

 

Keterangan:      Sukoharjo, 22 Oktober 2020 

Nilai maks 25 x 4 = 100    Penilai, 

 

 

 

 Susanti, S.Pd. 

Predikat:      NIP. 19700704 200701 2 012 

Nilai Predikat 
86 - 100 Amat Baik ( A) 

70 - 85 Baik (B) 

< 70 Kurang (K) 

 

 











Lembar Observasi dalam mengakses Aplikasi Google Classroom 

Nama : Adelia Krisna Putri Sasmita 

Kelas : XI Tata Busana A 
 

No. Pernyataan 
Jawaban Nilai 

Ya Tidak SB B C K 

1. 

Melakukan akses ke dalam 

platform google classroom tepat 

waktu. 

V    V  

2. 
Melakukan pengisian daftar 

hadir yang ada di google form. 
V   V   

3. 
Mengerjakan pre-test sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 
V    V  

4.  

Melakukan download media 

pembelajaran yang ada di 

platform google classroom. 

V   V   

5. 

Mengerjakan LKPD yang ada di 

platform google classroom 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

V    V  

6. 

Aktif dalam forum diskusi yang 

dilakukan melalui grup whatsapp 

atau platform google classroom 

V    V  

7. 

Menyimpulkan diskusi 

kelompok melalui grup 

whatsapp atau google classroom 

V    V  

8. 
Menuliskan hasil diskusi pada 

platform google classroom 
V    V  

9. 

Mengerjakan post-test yang ada 

di google form sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

V    V  

10. 

Bertanya atau berkomentar pada 

platform google classroom 

terkait dengan KBM. 

V    V  

  

Keterangan : 

SB = Sangat baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang 

 

 

 

 

 

 



Lembar Observasi dalam mengakses Aplikasi Google Classroom 

Nama : Dinda Maharani 

Kelas : XI Tata Busana A 

Siklus : 1 
 

No. Pernyataan 
Jawaban Nilai 

Ya Tidak SB B C K 

1. 

Melakukan akses ke dalam 

platform google classroom tepat 

waktu. 

V  V    

2. 
Melakukan pengisian daftar 

hadir yang ada di google form. 
V   V   

3. 
Mengerjakan pre-test sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 
V   V   

4.  

Melakukan download media 

pembelajaran yang ada di 

platform google classroom. 

V   V   

5. 

Mengerjakan LKPD yang ada di 

platform google classroom 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

V   V   

6. 

Aktif dalam forum diskusi yang 

dilakukan melalui grup whatsapp 

atau platform google classroom 

V   V   

7. 

Menyimpulkan diskusi 

kelompok melalui grup 

whatsapp atau google classroom 

V   V   

8. 
Menuliskan hasil diskusi pada 

platform google classroom 
V   V   

9. 

Mengerjakan post-test yang ada 

di google form sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

V   V   

10. 

Bertanya atau berkomentar pada 

platform google classroom 

terkait dengan KBM. 

V    V  

  

Keterangan : 

SB = Sangat baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang 

 

 

 

 

 



Lembar Observasi dalam mengakses Aplikasi Google Classroom 

Nama : Farida Febri Nurjanah 

Kelas : XI Tata Busana A 

Siklus : 1 
 

No. Pernyataan 
Jawaban Nilai 

Ya Tidak SB B C K 

1. 

Melakukan akses ke dalam 

platform google classroom tepat 

waktu. 

V  V    

2. 
Melakukan pengisian daftar 

hadir yang ada di google form. 
V  V    

3. 
Mengerjakan pre-test sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 
V  V    

4.  

Melakukan download media 

pembelajaran yang ada di 

platform google classroom. 

V  V    

5. 

Mengerjakan LKPD yang ada di 

platform google classroom 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

V  V    

6. 

Aktif dalam forum diskusi yang 

dilakukan melalui grup whatsapp 

atau platform google classroom 

V  V    

7. 

Menyimpulkan diskusi 

kelompok melalui grup 

whatsapp atau google classroom 

V   V   

8. 
Menuliskan hasil diskusi pada 

platform google classroom 
V   V   

9. 

Mengerjakan post-test yang ada 

di google form sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

V  V    

10. 

Bertanya atau berkomentar pada 

platform google classroom 

terkait dengan KBM. 

V  V    

  

Keterangan : 

SB = Sangat baik, B = Baik, C = Cukup, K = Kurang 

 

 

 

 

 





Lampiran 12  

DOKUMENTASI 

 

         

            

 

Proses pembelajaran menggunakan Google Classroom 

 

 

 

 



 

Tampilan awal Google Classroom 

 

 

Tampilan peserta didik di Google Classroom 



 

Observer bergabung di Google Classroom  

 

 

             

 

( Observer ) 



        

 

 

Tampilan Google Classroom pada saat pembelajaran 
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