
PKWU 

(PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN) 

 

PKWU atau Prakaryadan Kewirausahaan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan pada K13. Pendidikan kewirausahaan sekarang ini diarahkan untuk menciptakan 

entrepreneur yang kreatif dan inovatif, karena itu diperkenalkan pendidikan kewirausahaan 

secara formal di sekolah merupakan langkah yang baik untuk menyiapkan lahirnya lebh 

banyaklagi wirausaha di Indonesia. 

PKWU yang dipelajari di jenjang pendidikan menengah meliputi budidaya, kerajinan, 

pengolahan dan rekayasa.  

1. BUDI DAYA  

Budidaya adalah suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan 

mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan dengan tujuan agar tetap lestari dan bisa 

memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Adapun materi budidayat untuk tingkat sekolah menegah atas adalah sebagai berikut : 

Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dan 

lingkungan tumbuhnya seperti tanah, air, udara dan cahaya matahari. Dalam budidaya 

tanaman hasil yang maksimal dapat dicapai jika tanaman dipelihara dan lingkungan tumbuh 

tanaman dapat dikendalikan dengan baik. Hasil budidaya tanaman dapat dimanfaaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagian dipasarkan sehingga usaha budidaya 

tanaman dapat menjadi mata pencaharian masyarakat.  

  

 

 

 

 

 



Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan 

sumber protein. Kebutuhan pangan sumber protein semakin hari mengalami  peningkatan 

seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Demikian 

pula budidaya ikan hias yang permintaan setiap tahunnya sangat meningkat smentara 

produksinya belum terpenuhi sehingga keadaan ini merupakan peluang yang sangat besar 

untuk wirausaha budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. 

Budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Peluang 

wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging dan petelur sangat besar karena 

kebutuhan daging dan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. 

 

2. KERAJINAN 

kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan 

fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-

benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis. 

Macam-macam kerajinan 

Kerajinan fungsi hias merupakan kerajinan yang mengutamakan fungsi hias atau 

estetika dalam proses pembuatannya. Contoh: hiasan logam, hiasan sulam, patung, 

hiasan tenun serat, hiasan lukisan kaca, hiasan janur, miniatur, dll. 

Kerajinan plastik adalah kerajinan dari bahan bekas atau bahan limbah hasil produksi 

pabrik dan rumahan yang diolah kembali menjadi suatu kerajinan yang indah dan 

kreatif dan bernilai ekonomi. 

Terangkan pengertian kerajinan dari bahan batu! ... Batu batuan tersebut dijadikan 

sebagai kerajinan seperti aksesori pelengkap busana, penghias benda, penghias 

interior dan eksterior. Teknik pengolahan batu tersebut sebagai kerajinan pertama-

tama digerinda, kemudian dirangkai. Selain itu terdapat cara pahat dan ukir 

Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya, seperti plastik kemasan minuman, 

sedotan, plastik bungkus detergen, dan plastik lembaran bekas 

potongan. Bahan lain yang digunakan adalah benang brisbane, dan retsleting 

 



Kerajinan daerah adalah suatu bentuk hasil karya kerajinan yang diproduksi atau 

dihasilkan oleh suatu daerah sebagai karakteristik budaya daerah setempat. 

Kerajinan organik adalah kerajinan yg berasal dari makhluk hidup baik itu tumbuhan 

maupun hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini contoh hasil karya kakak kelasmu 

Silahkan buka link berikut ini : 

https://youtu.be/KdAZRpuHdO0 

https://youtu.be/3-R2rjejJBY 

https://youtu.be/NP3rJAyFUzA 

https://youtu.be/0HzEhD8RdXg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KdAZRpuHdO0
https://youtu.be/3-R2rjejJBY
https://youtu.be/NP3rJAyFUzA
https://youtu.be/0HzEhD8RdXg


3. PENGOLAHAN 

Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah 

bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk 

konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak langkah dan cara yang bisa dilakukan dalam mengolah makanan sesuai dari jenis 

bahan atau makanan yang ingin dibuat. Macam-macam teknik pengolahan makanan adalah 

sebagai berikut 

• Memotong dan Mengupas 

• Pemerasan, contohnya adalah membuat jus buah 

• Pemasakan, meliputi menggoreng, merebus dan memanggang 

• Pencampuran 

• Peragian, contohnya adalah pembuatan tempe 

• Pengeringan semprot 

• Pasteurisasi (pemanasan makanan) 

• Pengepakan 

  

Ada banyak sekali contoh bahan nabati dan hewani yang bisa dijadikan olahan makanan 

atau produk lainnya. Ini dia contoh beberapa contoh bahan pangan nabati dan hewani.( 

https://youtu.be/UTSNnMd3VTY) 

 

 

https://youtu.be/UTSNnMd3VTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Sumber olahan nabati dan hewani. 

A. Bahan Pangan Nabati 

Bahan pangan nabati didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Sayuran dapat dibagi 

lagi menjadi dua kelompok yaitu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Sayuran yang 

tumbuh di iklim tropis adalah petai, cabai, jengkol, petai, kangkung, buncis, daun 

salam, sereh, ubi jalar, jahe, kunyit dan daun singkong. Sedangkan sayuran yang 

tumbuh di iklim sub tropis adalah wortel, kentang, brokoli, seledri, jamur dan 

selada.Seperti sayuran, buah-buahan juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

buah-buahan tropis dan sub tropis. Buah-buahan tropis contohnya adalah jambu 

air, jambu biji merah, sawo, kesemek, duku, belimbing, sirsak, manggis, salak dan 

rambutan. Sedangkan buah-buahan sub tropis contohnya adalah cherry, 

strawberry, plum, persik dan kiwi.  

 

 

 

 

 

 



B. Bahan Pangan Hewani 

1. Susu : Merupakan produk yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia seperti sapi, 

kambing, unta dan lainnya yang berbentuk berupa cairan 

2. Ikan: Hewan yang bangkainya halal untuk dimakan ini dapat diolah menjadi 

berbagai macam makanan 

3. Daging: Daging yang biasanya dijadikan sebagai bahan pangan adalah sapi, 

kambing, ayam yang diambil dengan cara pemotongan ternak 

4. Telur: Merupakan produk utama yang dihasilkan oleh ayam petelur. 

5. Produk Olahan dari Bahan-Bahan Di Atas: Bahan seperti susu dapat diolah lagi 

menjadi keju, krim, susu bubuk sedangkan daging dapat diolah menjadi dendeng,  

sosis dan lain-lain  

                                                           Gambar : Telur Asin 

 

 

 

  

 

 

 

C. MAKANAN TRADISIONAL 

Berbicara mengenai makanan tradisional akan berkaitan dengan rasa yang khas. Bagi masyarakat 

Indonesia umumnya amat diyakini khasiat aneka pangan tradisional, bahan bahan dari makanan 

tradisional seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temu lawak, , kacang hijau, ikan laut, ikan darat 

dan lain-lain. Bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat, 

sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan yang 

sehat. 

Dengan beragam dan bervariasi nya bahan dasar, maka dapat dihasilkan bermacam- macam jenis 

makanan tradisional yang sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang lezat dan gizi seimbang. 

 



Macam-macam makanan tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gudeg Yogya                                                                                       Geplak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Mpek mpek                                                                    Rawon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REKAYASA  

Pengertian ilmu rekayasa dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan dapat didefinisikan 

dari sumber rekayasa tersebut yang diambil dari bahasa Inggris yaitu engineering. Kemudian 

engineering atau rekayasa itu sendiri merupakan aplikasi ilmu pengetahuan (science) untuk 

menjawab persoalan praktis dalam kehidupan manusia termasuk di dalamnya kebutuhan 

komersial atau industri. 

Prakarya rekayasa mengajak peserta didik untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

(science) menjadi produk-produk rekayasa sederhana yang dapat digunakan untuk 

membantu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. 

Pada awal pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ( PKWU ) kalian diperkenalkan 

dengan teknologi transportasi. Transportasi secara prinsip adalah proses perpindahan orang 

atau barang. 

 

Peta Pikiran Tentang Alat Transportasi Barang 

 

 

 



Contoh alat transportasi dari paling sederhana . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh alat transportasi berteknologi tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


