SANDAL BATIK DARI KAIN BATIK ATAU PERCA KARYA SISWA KELAS X
Membuat sandal kamar/hotel dengan menggunakan kain batik atau kain perca. Sandal kamar ini
diperuntukkan untuk dalam ruangan. Proses pembuatan sandal dari bahan batik membutuhkan :
Lama pembuatan
: 3x pertemuan dengan 2jam pelajaran @pertemuan
Waktu
: masing masing kelas berbeda.
Misal : x mipa2, mulai 16 febuari – 2 maret
Bahan dan alat yang perlukan :
1. Kain batik/perca
2. Spon ( alas batik/perca dan alas bawah)
3. Kertas karton
4. Benang nilon
5. Jarum jahit
6. Gunting
7. Lem uhu/aibon/castol
8. Garisan/meteran
Langkah-langkah pembuatannya :
1. Buat pola sandal dari kertas karton dengan ukuran sesuai yang diinginkan
2. Siapkan spon, kemudiana ukur pola sebanyak 4 lembar ( dua pasang)
3. Siapkan kain batik dan letakkan pola diatas kain, potong sesuai dengan pola dan lebihkan
2-3 cm untuk lipatan
4. Buatkan talinya dengan spon yang telah di lapisi kain sesuai ukuran yang diinginkan
5. Spon., kain batik yang telah berbentuk sandak disatukan (dilem) dan tali sandal dipasang
dengan cara disisipkan pada lapisan spon
6. Jahit keliling supaya kuat menggunakan benang nilon (bisa dijahit tangan/mesin)

Persiapan alat dan bahan dan proses

Hasil Jadi

TAS/DOMPET DARI BUNGKUS KEMASAN KREASI DARI SISWA KELAS XI
Sampah plastik setiap hari dibuang oleh siswa yang ada disekolah, dalam rangka pmemanfaatkan
bungkus kemasan atau plastik, siswa diminta untuk mengkreasikan bungkus plastik menjadi
barang yang lebih berharga. Pembuatan tas/dompet dari bungkus kemasan membutuhkan :
Lama pembuatan
: 6x pertemuan dengan 2jam pelajaran @pertemuan
Waktu
: masing masing kelas berbeda.
Misal : xi ipa2 mulai dari 6 Februari – 13 Maret 2018
Bahan dan alat yang perlukan :
1. Bungkus kopi/ minumaninstan atau detergen
2. Penggaris
3. Gunting
4. Jarum dan benang jahit
5. Furing atau kain polos
6. Resletting
Langkah-langkah pembuatannya :
1. Siapkan bungkus kemasan misal (kopi instan)/ lalu buang bagian atas dan bawah hingga
kedua sisi terbuka
2. Cuci bersi semua bungkus kopi lalu jemur hingga kering atau lap dengan kain
3. Potong bungkus kopi menjadi 2 bagian sama. Lipat sebagian kedalam pada ujung atas
dan bawah hingga lebarnya sama.
4. Buat 500 lipatan dari 250 bungkus atau sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan
5. Anyam keempat lipatan membentuk baling-baling
6. Gabungkan baling-baling yang sudah terbentuk satu persatu dan jangan lupa buat sudut
tegak vertikal agar bisa dianyam kearah atas. Bila proses ini diabaikan maka anyaman
hanya akan berbentuk seperti tikar
7. Buat tali tas dengan lipatan yang tersisa membentuk segitiga. Lalu gabungkan segitiga
yang satu dengan yang lain (sebelum segitiga pertama ditutup dengan jahitan, masukkan
dulu segitiga kedua, baru dijahit seperti mata rantai). Jika ingin lebih mudah, gunakan tali
kur atau sejenisnya untuk tali tas.
8. Setelah tali siap, jahit pada keranjang tas sesuai letak yang diinginkan.
9. Lapisi bagian dalam tas dengan furing agak tebal atau kain polos agar lubang-lubangnya
tertutupi. Lalu pasang ritsleting

Persiapan alat bahan dan proses

Hasil Jadi

RUMAH ADAT DARI STIK ES KRIM BEKAS KREASI SISWA KELAS XI
Dalam rangka mengenalkan siswa dengan kebudayaan yang ada diindonesia dan
pemanfaatan stik es krim, kami membuat rumah adat dari stik es krim. Pembuatan rumah
adat membutuhkan :
Lama pembuatan
: 6x pertemuan dengan 2jam pelajaran @pertemuan
Waktu
: masing masing kelas berbeda.
Misal : xi ipa2 mulai dari 5 Februari – 12 Maret 2017
Bahan dan alat yang perlukan :
1. Stik es krim bekas
2. Lem tembak
3. Gambar rumah adat

