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Produk Kerajinan Dari Bahan Lunak
PRAKARYA KERAJINAN BAHAN LUNAK
2 Siswa mampu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat , dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli
lingkungan 3 Siswa mampu memahami teknik pengolahan , prinsip perancangan dan prosedur pembuatan dan penyajian kerajinan bahan lunak 4
PENDIDIKAN SENI KERAJINAN
pembuatan produk seni kerajinan yaitu: 1) Bahan Lunak alami Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperolah dari alami sekitar dan cara
pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan Bahan alami yang kita kenal adalah tanah Tanah dapat
kita gunakan untuk bahan baku seni kerajinan yaitu
WordPress.com
Kerajinan Bahan Lunak Produk kerajinan lebih banyak memantaatkan banan- bahan tanah kulit, logam, bat", rotan dan Iain-lair-b Ada bahan bahan
kera"nan seperti limbah kertas, plastik, karet Secara umum, Jenis bahan dasar produk keralinan dapat dibaqi menjadi dua kelompok, vaitu produk
kerajinan darl bahan lunak dan produk kerajinan dari Beberapa
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak 43 Menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan limbah lunak yang sesuai dengan potensi daerah
setempat 34 Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang kreatif
dan inovatif 44 Merancang, membuat, dan menyajikan produk
Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e yang anda ...
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a produk kerajinan dari bahan lunak d produk keagamaan dari bahan lunak b produk kerajinan dari bahan kasar e produk kerajinan dari bahan
buatan c Tujuan produk kerajinan dari bahan buatan 51 Unsur yang sering disebut keindahan disebut unsur … a Ernogomis b ergonomis c Estetika d
realis ekecocokan 52
Berikut yang merupakan hasil dari kerajinan bahan tanah ...
Berikut yang merupakan hasil dari kerajinan bahan tanah liat adalah gerabah Berwujud pipa beruas dengan kekuatan struktur yang terkonsentrasi
oada permukaan dindin luar, liat namun lentur, mudah dibelah, dipotong, dan dibentukSeratnya elastis, optimal menahan beban
Membuat Berbagai Macam Kerajinan Tangan Scribd
7+ Kerajinan dari Bahan Serat Alam & Cara Membuatnya Berbagai macam-macam jenis kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan serat alam juga
melimpah dan beraneka ragam Contohnya adalah dompet, tas tempat lampu, alas meja, topi dal lain-lain Sebagian besar dalam pembuatan kerajinan
dari serat alam ini menggunakan tehnik anyaman
Kerajinan - Sugeng Rawuh....
Produk Kerajinan dari Bahan Buatan Modifikasi Kerajinan dengan Memadukan Bahan Buatan 1 Gips 2 Fiberglass 3 Lilin 4 Sabun 5 Plastik Kemasan
Produk Berdasarkan Teknik, Bahan, Alat, dan Prosedur Pembuatan Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari Bab II, peserta didik mampu: 1
menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan
Katalog Dalam Terbitan (KDT) - bsd.pendidikan.id
E Kemasan Produk Kerajinan Bahan Limbah Lunak 43 F Berkarya • menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah
lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa, • memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dari
karakteristik
Prakarya dan Kewirausahaan - bsd.pendidikan.id
A Produk Kerajinan dari Bahan Keras 1 Pengertian Kerajinan dari Bahan Keras 2 Aneka Produk Kerajinan dari Bahan Keras 3 Fungsi Produk
Kerajinan dari Bahan Keras 4 Unsur Estetika dan Ergonomis Karya Kerajinan dari Bahan Keras 5 Motif Ragam Hias Karya Kerajinan dari Bahan
Keras 6 Teknik Pembuatan Produk Kerajinan dari Bahan Keras 7
KUALITAS PRODUK KERAJINAN DITINJAU DARI KREATIVITAS …
bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras Beberapa karya produk kerajinan dari bahan lunak sangatlah banyak diantaranya adalah
kerajinan tanah liat, serat alam, kulit, bubur kertas, gips, lilin, sabun, plastisin, dan sebagainya Sedangkan karya produk kerajinan dari bahan keras
yaitu berupa keramik, mebel, dan sebagainya
SILABUS MATA PELAJARAN KETERAMPILAN
kerajinan fungsi pakai/hias dari bahan lunak alami maupun buatan dengan teknik lipat, potong dan rekat 1Praktik membuat desain dan gambar kerja
1 Praktikmembuat desain dan gambar kerja Tes tertulis Tes Tulis Ketermpil an 1 Buatlah desain produk benda fungsional/hias dari bahan lunak
dengan memilih salah satu tehnik pembuatan Standar
Buku PRAKARYA-B-7 sip
produk kerajinan dari bahan lunak secara sistematik Merencanakan pembuatan produk kerajinan bahan lunak sesuai dengan konteks daerah
setempat Membuat produk kerajinan bahan lunak sesuai dengan rancangan yang dibuatnya Untuk menyelesaikan masalah diatas anda …
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PRAKARYA …
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dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif 42 perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan
lunak yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan potensi daerah setempat (misalnya tanah liat, getah, lilin, clay …
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Produk Kerajinan dari Bahan Lunak Jumlah Pertemuan : 2 pertemuan (4 X 45’) A Kompetensi Inti 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,
Transfer Teknologi Produksi Natural Soap-Base untuk Kreasi ...
kerajinan dari bahan lunak dan keras, serta kerajinan dari limbah tekstil Produk-produk hasil kegiatan unit KDP adalah berbagai produk kerajinan
tangan, namun produk yang dihasilkan dari
KISI-KISI PENULISAN SOAL USBN - GoeroeNdeso
Karya kerajinan dari bahan serat alam, buatan, lunak, keras, fungsi hias dan fungsi pakai 1 Jenis karya kerajinan dari bahan alam, buatan dan
fungsinya 2 12Bahan, alat, teknik dan proses pembuatan karya kerajinan dari bahan alam dan buatan 3 Jenis, desain dan karakteristik kerajinan
bahan lunak dan keras Mengidentifikasi
Contoh Kerajinan Potong Sambung
Contoh Kerajinan dari Plastisin Berikut ini merupakan contoh-contoh kerajinan yang dibuat menggunakan plastisin sebagai bahan utamanya, antara
lain: 1 Kerajinan dari Plastisin, Bentuk Siput faisalshofwanblogspotcom Kerajinan yang pertama yaitu membuat bentuk siput dari plastisin Kerajinan
yang satu ini sangat unik sekali dan cocok banget
N. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PRAKARYA …
produk kerajinan dari bahan serat pada pameran kelas atau sekolah 44 Menyajikan produk kerajinan dari bahan serat pada pameran kelas atau
sekolah 35 Menganalisis jenis-jenis dan teknik pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai wilayah setempat, antara lain: jahit
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