
 

 

TUGAS 3 PRAKARYA 

 SEKOLAH                             : SMPN 2 PADANG PANJANG 

 KELAS/SMESTER                 : 9/1 

 SUB MATERI                         : Bahan kerajinan kaca. 

 ALOKAS WAKTU                  ; 1 x pertemuan ( 2 jam pelajaran ) 

 

 RANGKUMAN MATERI ; 

 a. Kerajinan Kaca 

1). Bahan Pembuatan Lukis Kaca 

Bahan pembuatan lukis kaca; a. kaca, b. cat, dan c. pengencer cat 

2). Alat Pembuatan Lukis Kaca 

Pena, Kertas rancangan, Pisau kertas, Kuas, Meja dan Lap 

3). Produk Kerajinan Lukis Kaca 

Gajah di atas awan. Pemandangan sunrise, Bunga pada botol. Bunga pada jendela kaca 

4). Proses Pembuatan Lukis Kaca 

 Membuat gambar sebagai pola. 

 Menebalkan gambar dengan spidol. 

 Gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. 

 Memberi warna pada gambar dengan cat. 

 Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. 

 Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. 

 

 



 

 

b. Kerajinan Logam 

1). Bahan Pembuatan Kerajinan Logam: a. kaleng lembaran, b. cat warna, dan c. lem power 

2). Alat Pembuatan Kerajinan Logam: a. gunting kaleng, b.cetakan, dan c. kuas 

3). Produk Kerajinan Logam: a. bros, b. hiasan gajah, dan c. teko dan cangkir 

4). Proses Pembuatan Kerajinan Logam 

 Kaleng lembaran digunting sesuai pola. 

 Kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukulpukul. 

 Kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. 

 Selipkan kaca dan patri bagian pinggir. 

 Buat tutupnya. Lukis wadah dengan cat sesuai selera. 

TUGAS : 

1.Buatlah lukisan pada kaca dengan panjang kaca 30 cm dan lebar 20 cm  

Lukisan boleh terserah mana yang kamu suka sesuai dengan selera mu ! 

Kamu boleh mengumpulkan 2 minggu atau tanggal 5 Agustus sampai tgl 21 Agustus 

Bagi siswa yang tidak mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  

Siswa tersebut diberi nilai nol ( 0 )  

Lukisan terkumpul dengan sudah diberi bingkai  

2. Tugas 1 bagi yang belum sempurna dan belum ibuk nilai dikumpulkan tanggal 7 Agustus ! 

*SELAMAT BEKERJA* 

 

 


