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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran 

prakarya, khususnya pada materi pelajaran kerajinan limbah kain perca dan 

mengetahui pemanfaatan limbah kain perca menjadi produk kerajinan tangan kain 

perca sarung kotak tisu dan mengetahui kualitas estetis karya kerajinan tangan 

kain perca sarung kotak tisu yang dihasilkan siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Beringin Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan sampel 20 karya kerajinan kain perca sarung kotak tisu siswa 

kelas VII yang diambil menggunakn teknik Cluster Random Sampling. Instrumen 

penelitian ini menggunakan tes membuat karya kerajinan kain perca sarung kotak 

tisu. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa 

telah menghasilkan karya kerajinan limbah kain perca berupa sarung kotak tisu. 

Secara keseluruhan tingkat kualitas estetis karya kerajinan kain perca pada kelas 

VII-1 SMP Negeri 1 Beringin Kabupaten Deli Serdang yaitu dari aspek bentuk, 

warna, ornamen/hiasan, dan nilai fungsi dikategorikan cukup baik. Dari aspek 

bentuk kerajinan secara umum memperoleh jumlah nilai rata-rata cukup baik 

karena, secara keseluruhan bentuk dari karya kerajinan sarung kotak tisu siswa 

belum tersususn secara baik dalam kesatuan yang harmonis dan bentuk yang 

sempurna. Aspek warna secara umum memperoleh nilai rata-rata cukup baik, 

karena secara keseluruhan warna dari karya kerajinan sarung kotak tisu 

siswabelum terdapat warna yang harmonis dan kesesuaian warna dengan unsur 

lain. Aspek ornamen atau hiasan secara umum memperoleh jumlah nilai rata-rata 

cukup baik, karena secara keseluruhan ornamen atau hiasan dari karya kerajinan 

sarung kotak tisu siswa tampak kurang rapi, unik, dan menarik dan harmonis 

dengan unsur lain. Dan aspek nilai fungsi secara umum memperoleh jumlah nilai 

rata-rata cukup baik, namun secara keseluruhan nilai fungsi dari karya kerajinan 

sarung kotak tisu siswa sudah memiliki nilai fungsi yang ergonomis. 
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