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KATA PENGANTAR	

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga panduan wisata belajar Yogyakarta 

SMP Negeri 14 Depok 2011 ini dapat tersusun.	

Buku ini disusun untuk kemudahan peserta dalam mengikuti kegiatan wisata 

belajar baik sebelum, saat berlangsung dan setelah kegiatan wisata belajar Yogyakarta 

SMP Negeri 14 Depok 2011	

Buku ini berisi tentang: Tata tertib peserta, Jadwal Kegiatan, Daftar nama 

peserta dan Pembimbing, Daftar kelompok Bus/Kelompok Kamar, Tinjauan tentang 

Objek kunjungan serta Petunjuk pembuatan Laporan kegiatan setelah kembali dari 

wisata belajar Yogyakarta.	

Buku ini  terwujud karena bantuan moril dan materil dari banyak pihak, untuk 

itu perkenankan kami sampaikan terima kasih kepada : 

1.	 Kepala SMP Negeri 14 Depok 

2.	 Seluruh dewan guru dan karyawan SMP Negeri 14 Depok 

3.	 Nusantara green travel

4.	 Seluruh wali murid peserta

5.	 Panitia wisata belajar SMPN 14 Depok 2011	

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh peserta, 

buku ini masih jauh dari kesempurnaan namun harus ada, untuk itu kritik serta saran 

yang konstruktif dari siapapun pada tikdevlas@yahoo.com sangat kami harapkan 

untuk perbaikan di kemudian hari, Terima kasih yach. 					

Depok, Desember 2011		 

Panitia,



Sambutan Kepala SMP Negeri 14 Depok

Assalamualaikum Wr.Wb	

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat izin dan Karunia-

Nya kita dapat melaksanakan kegiatan wisata belajar Yogyakarta 2011 ini. 	

Anak-anaku (seluruh peserta) wisata belajar yang Bapak banggakan. Wisata 

belajar adalah kegiatan menambah ilmu pengatahuan sambil menggembirakan diri, 

caranya melalui mendengar, mellihat, mengamati, mengidentifikasi, merasakan, 

membandingkan, mencatat, memfoto,  menarik kesimpulan tentang perjalanan maupun 

obyek wisata secara langsung bersama teman-teman dan guru, yang tidak mungkin kita 

dapatkan di kelas.	

Sebisa mungkin kalian harus berbeda dengan pengunjung lainnya yang hanya 

sebagai turis saja layaknya tour lebaran, kalian sebagai turis juga sebagai peneliti. 

Galillah informasi sebanyak mungkin dalam bentuk catatan, foto, audio, video yang 

kemudian buatlah dalam bentuk file presentasi yang menarik (usahakan berlomba dengan 

kelompok lain ) berupa powerpoint dan sebagainya sesuai kemampuan kelompok kalian. 

Inilah kesempatan kalian berlatih menunjukkan kebolehan dalam membuat laporan 

kegiatan dan akhirnya diharapkan kalian mampu menghadapi sekolah yang lebih tinggi.	

Perjalanan ini sangat jauh dan melelahkan tetapi Insya Allah menyenangkan, 

tolong jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap optimal, jaga ketertiban, kesopanan, 

dan selalulah dalam kelompok. Mintalah bimbingan guru jika mengalami kesulitan, mudah-

mudahan kegiatan ini mendapat Ridha Allah SWT. Semoga kita diselamatkan dalam 

perjalanan hingga pulang kembali kerumah masing-masing dan belajar kembali di SMPN 

14 Depok menjadi lebih semangat lagi	

Yang terpenting lagi Shalat 5 waktu jangan sampai tertinggal, Insya Allah akan 

dibimbing oleh Guru Agama pada setiap sholat tersebut dan Akhirnya selamat berwisata 

belajar, tetaplah bekerjasama dengan kelompok dan tetaplah semangat 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Depok, Desember 2011					

Kepala SMPN 14 Depok					

Ttd.					

Drs. UMAR THOYIB



Pendahuluan	
Wisata belajar adalah kegiatan menambah ilmu pengetahuan sambil 

menggembirakan diri, caranya melalui mendengar, melihat, mengamati, mengidentifikasi, 
merasakan, membandingkan, menarik kesimpulan tentang perjalanan maupun obyek 
wisata secara langsung bersama teman-teman dan guru, yang tidak mungkin kita dapatkan 
di kelas.	

Wisata belajar ini bertujuan untuk mengembangkan aspek logika, praktika, etika, 
dan estetika.

Logika : 	

Mendayagunakan kekuatan berpikir terhadap suatu permasalahan yang kita 
hadapi.(Saya sebagai apa di kelompok dan tugasnya apa, cobalah buat peta konsep 
apa yang harus dilakukan sebelum, saat kegiatan dan setelah kegiatan wisata belajar 
Yogyakarta diskusikan dengan kelompokmu).

Praktika : 	

Mendayagunakan keterampilan dalam mengamati, merasakan, merangkum, dan 
membuat laporan/bahan presentasi serta mampu mempresentasikan. (Objek apa yang 
akan ditampilkan, apanya yang akan diungkapkan, dengan apa cara pengumpulan 
datanya dan bagaimana cara membuat laporan kunjungannya serta siapa-siapa saja 
yang harus bertanggung jawab untuk membuat laporan kelompok, silakan diskusikan)

Etika :

Menerapkan tingkah laku terpuji kepada sesama dan lingkungan sekitar dan dimanapun 
kita berada. 

Estetika : 

Menghidupkan perasaan dan jiwa sehingga rasa halus kita dapat juga dirasakan oleh 
orang lain .	

Teknik pengumpulan data dan menggali informasi dalam kegiatan wisata belajar 
Yogyakarta ini hendaklah berpatokan pada 5 W (who, when, why, where, what ) Siapa 
yang berperan dalam pembangunan objek wisata, kapan dibangunnya, mengapa objek 
itu harus dibangun, dimana pembangunannya, apa yang dibangunnya. 	

Wisata belajar ini Insya Allah akan mengunjungi obyek wisata : Borobudur , 
Prambanan, Kraton Yogya, Pabrik gula Madukismo, SMSR/SMK 3 seni rupa, Malioboro, 
Pusat bakpia.	

Objek objek inilah yang kalian amati, identifikasi kemudian dibuatkan laporannya 
dan akhirnya semoga buku ini dapat membantu melancarkan kegiatan wisata belajar 
kal ian,  selamat bela jar  sambi l  berwisata dan tetaplah semangat. . .



Sekilas obyek wisata belajar 
I.	 Candi Borobudur 	

Candi Borobudur didirikan pada abad ke VIII M, oleh Wangsa Sailendra yaitu 
Wangsa dari Kerajaan Mataram Budha. Dimulai pada masa pemerintahan Raja 
Samaratungga , yang masih berupa bangunan dasar (pondasi) dan diselesaikan 
pembangunannya oleh Dewi Dyah Pramodo whardani istri raja Rakai Pikatan. Candi 
ini merupakan candi bercorak Budha karena pendirinya beragama Budha. Pada masa 
itu kerajaan mataram berkembang dua agama besar yaitu Budha dan Hindu. 	

Bila dilihat dari bentuk bangunannya, maka candi Borobudur merupakan tumpukan 
batu berbentuk bujur sangkar yang semakin keatas semakin mengecil, dengan beratus 
ratus stupa dan relief yang menghiasinya. 	

Tubuh candi Borobudur terdiri dari tiga tingkatan utama yaitu: 1. Kamadatu 
(dasar candi), 2. Rupadhatu (tubuh candi), 3. Arupadhatu (mahkota candi). Hal ini 
disesuaikan dengan kepercayaan umat Budha bahwa tingkat kehidupan manusia di 
dunia terbagi dalam 3 tingkatan: Kamadhatu artinya dunia seperti sekarang ini yang 
dipenuhi oleh nafsu angkara murka dan keserakahan, Rupadhatu artinya manusia mulai 
meninggalkan nafsu keduniawian walupun terkadang masih tergoda, Arupadhatu artinya 
manusia sudah mencapai soksa yaitu tingkat kesempurnaan terakhir yang dicapai 
manusia. 	

Di sekililing candi dapat kita temui relief (lukisan timbul/paduan  seni lukis dan 
pahat) yang menceritakan perjalanan hidup Sang Budha Sidharta Gautama sejak dia 
kecil hingga menjadi Sang Budha. untuk mendapatkan gambaran utuh perjalanan hidup 
sang Budha tersebut,  kita harus mengelilingi candi dengan cara berjalan dengan arah 
berlawanan dengan arah jarum jam dimulai dari pintu sebelah timur, dalam upacara 
disebut Pradaksina. 	

Selain tiu candi borobudur banyak memiliki patung yang berjumlah 504 buah 
mengisi setiap relum maupun stupa. Dilihat secara sepintas bentuk patung tersebut 
hampir sama hanya posisi dan bentuk tangannya saja yang berbeda disesuaikan dengan 
arah menghadap yang dimaksud yaitu: Dyani mudsa yang artinya bersemedi menghadap 
kearah barat, Abaya Mudsa yang artinya menentramkan menghadap kearah utara, 
Wara Mudsa yang artinya memberi sedekah menghadap selatan, Bhumiparsa Mudsa 
yang artinya memanggil bumi sebagai saksi menghadap timur dan Dharmacakra Mudsa 
yang artinya memutar roda dharsa berada dipusat. 	

Candi Borobudur yang berdiri megah sekarang ini merupakan hasil rekonstruksi 
(pemugaran) yang dimulai tahun 1814 oleh Raffles dan tahun 1817 bukit Borobudur 
dibersihkan dari semak belukar selanjutnya pada tahun 1900 dibentuk panitia khusus 
perencanaan penyelamatan Borobudur dan ditunjuklah Van Erp insinyur zeni angkatan 
darat untuk memulai pemugaran pertama tahun 1907. 

Berkat bantuan UNESCO Borobudur dapat diselamatkan dan di pugar sampai tahun 
1983 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. 

Demikian gambaran singkat tentang Candi Borobudur, untuk lengkapnya dapat kita 
tanyakan pada guide dan browser internet dan lainnnya misalnya bagaimana Borobudur 
ketika ada Gempa bumi Yogyakarta 2010



2. PRAMBANAN, Candi Hindu Tercantik di Dunia

Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-
10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. 
Menjulang setinggi 47 meter (5 meter lebih tinggi dari Borobudur), berdirinya 
candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu 
di tanah Jawa. Candi ini terletak 17 kilometer dari pusat kota Yogyakarta, di 
tengah area yang kini dibangun taman indah.

Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi 
ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. 
Karena tak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 
1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang 
meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk 
suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca 
kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa 
dicurangi.

Candi Prambanan memiliki 3 candi utama di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, 
Brahma, dan Siwa. Ketiga candi tersebut adalah lambang Trimurti dalam 
kepercayaan Hindu. Ketiga candi itu menghadap ke timur. Setiap candi utama 
memiliki satu candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu Nandini untuk 
Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Selain itu, masih terdapat 
2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi sudut. Sementara, halaman kedua memiliki 
224 candi.

Memasuki candi Siwa yang terletak di tengah dan bangunannya paling tinggi, 
anda akan menemui 4 buah ruangan. Satu ruangan utama berisi arca Siwa, 
sementara 3 ruangan yang lain masing-masing berisi arca Durga (istri Siwa), 
Agastya (guru Siwa), dan Ganesha (putra Siwa). Arca Durga itulah yang disebut-
sebut sebagai arca Roro Jonggrang dalam legenda yang diceritakan di atas.

Di Candi Wisnu yang terletak di sebelah utara candi Siwa, anda hanya akan 
menjumpai satu ruangan yang berisi arca Wisnu. Demikian juga Candi Brahma 
yang terletak di sebelah selatan Candi Siwa, anda juga hanya akan menemukan 
satu ruangan berisi arca Brahma.

Candi pendamping yang cukup memikat adalah Candi Garuda yang terletak 
di dekat Candi Wisnu. Candi ini menyimpan kisah tentang sosok manusia 
setengah burung yang bernama Garuda. Garuda merupakan burung mistik 
dalam mitologi Hindu yang bertubuh emas, berwajah putih, bersayap merah, 
berparuh dan bersayap mirip elang. Diperkirakan, sosok itu adalah adaptasi 
Hindu atas sosok Bennu (berarti 'terbit' atau 'bersinar', biasa diasosiasikan 
dengan Dewa Re) dalam mitologi Mesir Kuno atau Phoenix dalam mitologi Yunani 
Kuno. Garuda bisa menyelamatkan ibunya dari kutukan Aruna (kakak Garuda 
yang terlahir cacat) dengan mencuri Tirta Amerta (air suci para dewa).

Kemampuan menyelamatkan itu yang dikagumi oleh banyak orang sampai 
sekarang dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Indonesia 
menggunakannya untuk lambang negara. Konon, pencipta lambang Garuda 
Pancasila mencari inspirasi di candi ini. Negara lain yang juga menggunakannya 
untuk lambang negara adalah Thailand, dengan alasan sama tapi adaptasi 
bentuk dan kenampakan yang berbeda. Di Thailand, Garuda dikenal dengan 
istilah Krut atau Pha Krut.

Prambanan juga memiliki relief candi yang memuat kisah Ramayana. 
Menurut para ahli, relief itu mirip dengan cerita Ramayana yang diturunkan 
lewat tradisi lisan. Relief lain yang menarik adalah pohon Kalpataru yang dalam 
agama Hindu dianggap sebagai pohon kehidupan, kelestarian dan keserasian 
lingkungan. Di Prambanan, relief pohon Kalpataru digambarkan tengah mengapit 
singa. Keberadaan pohon ini membuat para ahli menganggap bahwa masyarakat 
abad ke-9 memil iki kearifan dalam mengelola l ingkungannya.

Naskah: Yunanto Wiji Utomo



3. SMSR/SMK seni rupa

Sekarang seluruh dunia terus mengarah 
ke industri kreatif juga Indonesia, tepat 
j ika berkunjung ke SMSR/SMK 3 seni 
rupa kasihan Bantul Yogyakarta tempat 
orang-orang kreatif kita akan berapresiasi 
seni, berolah karya keramik, batik tulis, 
dan cetak benda/patung/cendra mata 
teknik f iber  g lass,  kal ian akan pintar  
bagaimana memperbanyak souvenir  
pernikahan menggunakan fiberglass, 
silikon, rubber dll. Jika ingin kreatif harus 
gaul dengan orang kreatif dan mengalami 
proses kreatif. 

4. Pabrik gula Madukismo 

Di tempat ini kita melihat langsung proses 
pembuatan gula, kita terlibat dalam cara 
pengangkutan bahan pembuatan (pohon 
tebu) menggunakan alat angkut Lori (kereta) 
yang merupakan peninggalan penjajahan 
Be landa ,  k i ta  na ik  ke re ta  bersama.

5. Ma l ioboro  

Belanja malam/ lihat-lihat saja sambil 
menikmati suasana pasar malam yang tak 
pernah dilupakan, makan minum jajanan 
khas.

6. Kraton Yogya 

Melihat langsung miniatur kerajaan 
Yogyakarta, mengidentifikasi perilaku 
kehidupan kraton yang penuh historis, magis 
serta museum artefak peninggalan sejarah. 
Keraton Yogya didirikan oleh 
Hamungkubuwono akibat adanya perjanjian 
Gianti 1755 yang membagi kerajaan 
mataram islam menjadi dua yaitu kesultanan 
Yogyakarta dan kesultanan Surakarta (solo) 
dipimpin oleh Pakubuwono yang selanjutnya 
pada tahun 1757 dibuat lagi perjanjian 
Salatiga yang menetapkan berdirinya 
Mangkunegara dengan rajanya Pangeran 
Adipati Mangkunegara I. Sehingga Kerajaan 
Mataram Islam terpecah menjadi tiga 
kesultanan yaitu: Surakarta, Yogyakarta, 
dan Mangkunegara. Kerajaan Mataram 
dibagi atas daerah Kutanegara (pusat 
pemerintahan), tempat tinggal raja dan 
pejabat daerah, Negara Agung (sekitar pusat 
tempat tinggal para bangsawan) dan daerah 
Mancanegara yaitu daerah yang wajib 
menyerahkan pajak dan pasisiran.

7. Pusat Bakpia 

Beli oleh-oleh buat mak-bapak/ papa-mama dan 
orang terdekatmu, karena kasih sayang beliaulah 
kita bisa berangkat.

Borobudur

Prambanan

Kraton Yogya

PG Madukismo

Malioboro

SMK3/SMSR



Tata tertib wisata belajar Yogyakarta SMPN 14 Depok
I  Umum

1.	 Peserta wisata belajar adalah siswa siswi kelas 8 yang terdaftar sebagai

        peserta  yang mendapat izin dari orang tua/wali murid.

2.	 Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan Panitia

         pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab selama dalam perjalanan

         maupun di penginapan dan obyek wisata.

3.	 Menjaga nama baik Sekolah, nama baik keluarga, nama baik diri sendiri.

4.	 Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan yang membahayakan

         bagi diri sendiri, maupun orang lain misalnya senjata tajam, pisau dapur,

         cutter, pisau beneran/mainan, minuman keras, obat-obatan terlarang,

         rokok dan sejenisnya.

II.	 Pakaian 

1.	 Di Kraton Yogya gunakan seragam batik dan untuk tempat lainnya,

        Bebas, rapi, sopan dan sekali-kali gunakanlah  kaos seragam wisata

         belajar Yogyakarta 2011 di tempat yang nanti kita sepakati bersama.

III.	 Dalam perjalanan

1.	 Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan dengan tertib sesuai

        daftar nama pada Busnya masing-masing.

2.	 Peserta tidak boleh pindah Bus apalagi pergi tanpa izin pembimbing.

3.	 Tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

4.	 Menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan, dalam kendaraan dan

         boleh menegur temannya jika mengganggu ketertiban dan keamanan.

IV.	 Di tempat kunjungan (obyek wisata)

1.	 Aktif, mencatat, mengamati, memotret, mendengar penjelasan guide,

         (bagi bagilah  tugas oleh ketua kelompok siapa sebagai apa dan apa

         tugasnya dan buatlah  ringkasan di penginapan).

2.	 Tidak mencoret coret benda-benda yang berada di sekitaar kita dan

         lingkungan kita, jadilah pelajar yang baik seperti harapan orang tua dan

         guru serta para pendiri bangsa Indonesia tercinta.

3.	 Selalu tampak sopan dan santun sehingga orang lain sangat merasakan

        kesantunan tersebut.



V. TEMPAT PENGINAPAN
1. Peserta menempati ruang/kamar yang telah ditentukan oleh panitia/ petugas.
2. Dilarang saling mengunjungi ruang penginapan kecuali dalam keadaan
    mendesak dan penting.
3. Dilarang merokok, melihat, membawa, menggunakan obat terlarang, 
    minuman keras, senjata tajam, senjata api, bom, petasan, dan benda lain
    yang membahayakan.

VI. Peserta DILARANG
1. Membawa/ menggunakan senjata tajam sekali/ api, obat- obatan terlarang,
    rokok, minuman keras, serta benda-benda lain yang apabila digunakan
    dapat membahayakan keselamatan jiwa.
2. Membawa Play Station (PS) / game
3. Memisahkan diri dari rombongan.
4. Memakai perhiasan atau benda berharga secara berlebihan. 
5. Berpindah- pindah bus tanpa izin dari guru pembimbing.
6.  Merusak/ mencoret- coret fasilitas umum dalam bentuk apapun dan
   dimanapun berada.

VII. SANKSI DAN HUKUMAN
1. Jika terbukti melanggar tata tertib berupa teguran, peringatan keras, dan
    hukuman khusus sesuai kadar pelanggaran.
2. Bentuk- bentuk tata tertib ini akan dicatat dalam buku catatan
    pelanggaran siswa yang selalu tersimpan di BP-BK. 
3. Peserta yang sengaja/ tidak sengaja merusak fasilitas  
    umum harus mengganti kerusakan tersebut maka berhati-hatilah.
4. Bagi peserta yang melakukan pelanggaran berulang kali/
    melakukan pelanggaran berat maka tidak Dianggap sebagai peserta wisata
    belajar (dipulangkan) dan harus mengganti dengan kegiatan lain 
    misalnya ke kantor kelurahannya masing-masing serta membuat laporannya.

BENDA/ BARANG YANG HARUS DIBAWA OLEH PESERTA
1. Perlengkapan ibadah Sholat 5 waktu
2. Pakaian disesuaikan dengan lamanya waktu wisata belajar
3. Perlengkapan mandi (sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan shampo)
4. Obat- obatan pribadi (bagi yang mempunyai penyakit khusus)
5. Jaket/ Sweater dipersiapkan untuk perjalanan malam hari dalam bus.
6. Makanan ringan untuk pribadi selama perjalanan.
7. Menyiapkan uang receh untuk ditukarkan ke toilet saat perlu sekali.
8. Alat tulis dan rekam gambar/sound (Jika ada) untuk pengumpulan data.
9. Jika ada (kamera digital, Handphone, yang dapat membantu komunikasi,
    dan untuk keperluan seperti foto.
10. Tolak angin cair dan uang kerokan jika memang sering masuk angin
11. Jas Hujan tipis bagus dan bermutu buat jaga hujan dan penampilan



LEMBAR KREATIVITAS SISWA

LKS IPS :
Jawablah LKS ini pada Lembar Jawab Ulangan Harian (ada di koperasi sekolah).

*) dikerjakan oleh kelompokmu, tulis nama dan kelas.

1. Di manakah alamat Candi Borobudur?
2. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti...........
3. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan peninggalan dari agama......
4. Keraton Yogyakarta tepatnya berada di wilayah kabupaten………
5. Sebutkan 5 bangunan di Kraton Yogyakarta!
6. Masyarakat Yogyakarta mayoritas bermata pencaharian sebagai……..
7. Sebutkan hasil- hasil produksi oleh-oleh khas dari Yogyakarta!
8. Uraikan menurut pengamatanmu, bagaimana generasi muda di Yogyakarta 
    mewarisi budaya (proses Enkulturisasi budaya) leluhur yang ada!
9. Sebutkan budaya dari Yogyakarta yang merupakan hasil dari akulturasi 
    dengan budaya islam!
10. Ceritakan secara singkat apa yang dapat kalian lihat di objek wisata   
      Malioboro
11. Jelaskan perbedaan ciri khas bentuk Candi Borobudur dengan Candi  
      Prambanan
12. Relief Borobudur mengkisahkan tentang apa ?
13. Relief Prambanan mengkisahkan tentang apa ?
14. Candi Prambanan bangunan peninggalan agama ?
15. Dimanakah alamat Candi Prambanan ?

Catatan : Agar jawabannya benar dan berkualitas, carilah informasi seluas- 
               luasnya di Objek wisata dan sumber lain yang revelan, kemudian 
pindahkan pada kertas lembar jawaban yang ada di koperasi sekolah.

LKS BahasaIndonesia :
(TugasIndividu/ bukan tugas kelompok)	

Buatlah tulisan / cerita pendek sebuah pengalaman menarikmu sepanjang 
empat paragraph, ketika melakukan Wisata Belajar ke Yogyakarta 
denganmemperhatikan :
a. Ketepatan tanda baca dan huruf kapital.
b. Penggunaan bahasa baku.
c. Keefektifan kalimat.
d. Keterpaduan paragraf. 
e. Tema tulisan sesuai perjalanan wisata

Buatlah pada kertas folio bergaris atau boleh print out komputer (MS. Word) 
dan kumpulkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia  (masing- 
masing kelasmu). Jika ingin tambah menarik, sertakan juga foto yang 
mengilustrasikan perjalanan kalian.



LKS SENI BUDAYA

Tuliskan nama dan alamat SMK 3/ SMSR SeniRupa (Harus lengkap jika dikirimkan surat 
lewat pos/ email, surat tersebut sampai ke SMSR/SMK 3 Kasihan Bantul.

Buatlah deskripsi / penjelasan Proses berkarya sampai karya jadi, meliputi : Nama/ jenis 
karya yang kalian praktekkan, Bahan dan alat, Teknik pembuatan, warna, motif, tekstur, 
ukuran, fungsi karya, perkiraan harga jual, untuk golongan usia., laki- laki/ perempuan.

Buatlah dalam bentuk file, pilih salah satu atau semua yang akan diungkapkan : Power 
point teknik slide master, autoplay, word, excel, slide show, flash, video, dan sebagainya 
yang menurut KELOMPOK kalian paling dikuasai.

Maksudnya?
Diskusikan oleh kelompok mau pilih apa? Power point atau software apa untuk membuat 
presentasi. Jika Power point yang menjadi pilihan, langkahnya sebagai berikut :
1. Slide 1 :tulis judulnya, misalnya : Wisata belajar Yogya SMPN 14 Depok 2011-2012, 
    Berkreasi Keramik dengan tanah liat, Batik Tulis atau Fiber glass *) pilih satu atau 
    semua
2. Slide 2 :Oleh : (Tulisnama- nama kelompokmu dan kelasnya)
3. Slide 3 :Bahan pembuat keramik	

Tuliskan namanya dan tampilkan fotonya serta penjelasan sifat dan karakter bahan.
4. Slide 4 :Alat yang digunakan	

Tuliskan namanya dan foto- fotonya.
5. Slide 5 :Teknik pembuatan (lengkapi fotonya)
6. Slide 6 : Finishing (pengeringan/ bakar/ oven/ glasuur dsb.)
7. Atau atur sendiri slidenya berapa perlunya dsb yang penting menarik dan jelas

Buatlah semenarik mungkin dan lengkapi Powerpoint mu dengan animasi yang menarik.

Jika tugasnya membatik, Fiberglass, dan teknik tampilannya.

Jika kalian sudah menguasai Power point Slide Master, software Proshow, Flash MX, 
atau Ulead Video Studio silakan pilih yang terbaik, pokoknya enak dilihat, enak didengar, 
mudah dipahami/ komunikatif.
Kumpulkan berupa file CD/ Flashdisk yang akan dicopykan langsung ke folder di Komputer 
Panitia.
(Nanti akan dijelaskan)

CATATAN:
Kalian boleh menjelaskan semua objek, beberapa objek,  dalam laporan hasil kunjungan 
dalam bentuk file pilih sesuai kemampuan kelompok:
a. Ms Word
b. Power point
c. Proshow
d. Video
e. Auto play
f. Silakan gunakan yang lain yang penting digitall



PENJELASAN TUGAS

Setelah saya kembali dari WisataBelajar Yogyakarta tugasnya 
apasaja sih, ada berapa jenis tugasnya? Mana yang tugas Individu dan 
mana sajasih yang tugas kelompok?

1. LKS IPS
Dikerjakan secara berkelompok dan dikerjakan pada Kertas Lembar Jawaban 
yang ada di Koperasi SMPN 14 Depok. Kumpulkan kepada Panitia Wisata Belajar.

2. LKS Bahasa Indonesia
Dikerjakan secara sendiri- sendiri bukan kelompok karena tugasnya membuat 
karangan pengalaman pribadi perjalanan wisata. Dikerjakan pada kertas folio 
bergaris atau ketik computer MS. Word (print outnya). Dikumpulkan ke guru 
mata pelajaran Bahasa Indonesianya masing- masing.

3. LKS SENI BUDAYA
Dikerjakan sebagai tugas kelompok, gunakan Powerpoint slide master atau 
flash mx atau ulied video studio atau Proshow sesuai kemampuan kelompok. 
Jika dalam kelompok tidak ada yang mampu buatlah dalam file Microsoft Word.

4. SETIAP KELOMPOK HARUS
Mengumpulkan file presentasi berupa file. 
Pilihsalahsatu :
    MS. Word, Excel, Powerpoint slide master, Proshow, dll.

Isinya : BUAT DALAM SATU FILE

Semua objek wisata dibuatkan cuplikannya dan setiap cuplikan ada judul dan 
penjelasannya apalagi jika ada foto-foto objek dan peserta (Kelompok).

Jika kelompok belum mengerti cara pembuatan laporan berupa file presentasi, 
nanti setiap perwakilan kelompok akan dilatih singkat, tepat dan jitu oleh panitia 
pada waktu yang nanti ditentukan setelah kembali dari Yogyakarta.

Selamat berwisata Yogyakarta, selamat menggali informasi, selamat membuat 
file presentasi dan selamat berlatih mempresentasikannya. Ingat ini sangat 
penting untuk keterampilan dasar/ kemudahan kita melanjutkan kesekolah 
yang lebih tinggi yang sangat ketat dalam persaingan.

Buatlah File presentasi kamu :menarik, jelas/ komunikatif dan benar, 
sehingga teman- temanmu yang tidak ikut wisata belajar ini, ketika menyaksikan 
tugas karya kalian, tanpa kita ceritakan pun mereka dapat merasakannya.  
dan akan kita simpan di komputer perpustakaan SMPN 14 Depok



PETUNJUK SHALAT JAMAK/ QASAR

1.  Shalat Jamak Qasar artinya menggabungkan waktu shalat dalam satu waktu,    dengan
      cara meringkas   jumlah rakaatnya ( 4 rakaat menjadi 2 rakaat)
2.  Jenis shalat yang dapat di Jamak Qasar : 
     Shalat Dzuhur dengan Ashar (atau sebaliknya).
 Shalat Magrib dengan Isya (atau sebaliknya).

3.  Contohnya :
      Kita berangkat dari Depok ke Yogyakarta dengan istirahat di Daerah X tiba pukul 12.00
      WIB, Dari  daerah X pukul 12.30 WIB. Sampai Yogyakarta pukul 22.00. WIB
      Maka cara pelaksanaan Shalat Jamak Qasar (Dzuhur Ashar) di daerah X.

Caranya :
Kita melaksanakan Shalat Dzuhur 2 rakaat dengan membaca niat :

Saya niat shalat dzuhur jamak qasar beserta ashar dua rakaat karena Allah Ta’ala

Sesudah itu langsung shalat ashar dengan niat :

Saya niat shalat ashar jamak qasar ke-waktu dzuhur 2 rakaat karena Allah ta’ala

Kemudian tatkala sampai di Yogyakarta (+ pukul 23.00 WIB) kita Shalat Isya
Dengan niat :

Saya niat shalat isyaJ amak Qasar beserta shalat magrib dua rakaat karena Allah ta’ala

Sesudah itu Shalat Magrib 3 rakaat dengan niat :

Saya niat Shalat magrib dijamak kewaktu isya 3 rakaat  karena Allah Ta’ala

Ketahuilah :
Shalat itu ada caranya, ada waktunya dan ada tempatnya.
Caranya berjamaah, waktunya di awal waktu dan tempatnya di Masjid. Shalat itu lebih baik dari apapun, 
maka jangan sampai kita meninggalkan shalat 5 waktu. Karena shalatlah yang akan menolong kita di yaumil 
akhir nanti, tetaplah ingat kepada yang menciptakan kita meskipun sambil wisata belajar dan sesibuk
apapun.Terima kasih.
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