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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Papua merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki sekitar 

250 kelompok suku bangsa dengan 300 bahasa lokal yang tersebar di seluruh 

pelosok wilayah itu. Pada umumnya masyarakat Papua hidup sederhana 

dengan memanfaatkan unsur alam sekitarnya secara tradisional. Budaya yang 

dihasilkan oleh masyarakat Papua memiliki keunikan tersendiri. Salah satu 

produk budaya yang unik dan khas tersebut adalah noken. Kerajinan ini tersebar 

di beberapa daerah seperti di Jayapura, Paniai, Wamena, Merauke, Sorong, 

Biak, Manokwari, dan Nabire. 

  

   Gambar 1.1. Peta Pesebaran Noken di Papua (     ) 

Noken merupakan kerajinan tradisional masyarakat Papua berwujud 

serupa tas bertali yang cara membawanya dikalungkan leher atau digantungkan 

pada kepala bagian dahi yang diarahkan ke punggung. Seperti tas pada 
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umumnya, noken digunakan untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari. 

Namun, noken tetaplah noken, bukan tas atau kantong, dan sebaliknya tas 

bukanlah noken. Jadi, noken merupakan kategori produk kerajinan yang khas.1 

Dewasa ini noken menjadi ikon budaya dan identitas masyarakat Papua.  

Noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan 

bagi masyarakat Papua terutama di daerah Pegunungan Puncak seperti suku 

Damal, suku Yali, suku Dani, suku Lani, suku Mee, suku Moni, suku Bauzi, dan 

beberapa suku yang lain. Semula noken dibuat oleh masyarakat Papua sebagai 

wadah atau tempat barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua umumnya 

menggunakan noken untuk membawa hasil pertanian, seperti sayuran, umbi-

umbian, dan membawa barang dagangan ke pasar. Selain itu, noken juga 

digunakan untuk membawa kayu bakar dan menggendong anak. Namun, 

sejatinya noken memiliki arti dan fungsi yang lebih luas dan mendalam, seperti 

arti sosial, ekonomi dan budaya.2 

Noken terbuat dari serat pohon, kulit kayu, rumput rawa, rotan, dan daun 

pandan yang tumbuh liar di daerah pegunungan, pedalaman, pesisir dan pulau-

pulau. Beberapa jenis pohon yang digunakan sebagai bahan baku noken antara 

lain manduan, nawa dan puma yang biasanya tumbuh di wilayah dataran dan 

pegunungan. Rotan tumbuh subur di hutan-hutan, sementara rumput dan 

pandan tumbuh di rawa-rawa. Dengan demikian, alam Papua menyediakan 

bahan dasar pembuatan noken secara melimpah.  

Pada umumnya pembuatan noken dikerjakan oleh kaum 

perempuan−biasa disebut “mama-mama”−dalam komunitas masyarakat Papua 

yang telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi selama 

ratusan tahun. Dalam perkembangannya, generasi muda Papua masa kini 

kurang berminat untuk membuat noken. Mungkin, hal tersebut karena 

pembuatan noken cukup rumit dan tidak bisa menggunakan mesin. Bila hal ini 

                                                           
1
Menurut pandangan Titus Pekei, seorang pengamat noken asal Papua. Titus Pekei adalah pendiri dan 

peneliti Yayasan Ekologi Papua; Anggota Tim Nominasi noken sebagai warisan budaya Takbenda kepada 

UNESCO; dan penulis buku Cermin Noken Papua: Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani (2011). 

2
Lihat selanjutnya uraian Bab 2. 
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terus berlangsung, noken dikhawatirkan terancam punah, karena itu pemerintah 

berkewajiban melakukan perlindungan terhadap hasil karya budaya tersebut. 

 
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bekerja 

sama dengan komunitas noken Papua dan lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat mendaftarkan noken sebagai hasil karya tradisional yang bersifat 

adiluhung kepada UNESCO. Usulan tersebut telah dibahas oleh Komite Warisan 

Budaya Takbenda yang dipimpin oleh Arley Gill, dan pada 4 Desember 2012 

UNESCO menetapkan noken sebagai warisan kebudayaan Takbenda. Dengan 

demikian, penetapan tersebut merupakan kepastian hukum yang menjamin 

pelestarian noken. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan Modul  

1.2.1 Maksud 

Modul ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pengetahuan 

dan keterampilan praktis mengenai noken kepada guru pada jenjang 

pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah atas.  

1.2.2 Tujuan 

Modul ini bertujuan agar guru mampu memahami tentang noken dan 

proses pembuatannya. 

 

1.3 Manfaat Bagi Peserta  

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu: 

a. Memahami makna penting dan fungsi noken; 

b. Mengetahui bahan baku pembuatan noken; 

c. Memahami proses pembuatan noken;  

d. Menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan tentang noken kepada 

peserta didik pada jenjang pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah 

atas. 



 8 

 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Fokus pembahasan modul ini adalah: 

a. Makna penting dan fungsi noken dari segi filosofi, sosial, budaya, dan 

ekonomi; 

b. Metode dan proses pembuatan noken; 

c. Pengembangan noken sebagai kurikulum muatan lokal untuk jenjang 

pendidikan  prasekolah hingga sekolah menengah atas.  
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BAB II 

SEKILAS TENTANG NOKEN 

 

 

2.1 Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda  

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki sekitar 250 suku dan 300 

bahasa dengan beragam warisan budaya di antaranya noken. Noken merupakan 

kerajinan tangan khas masyarakat Papua berbahan baku serat pohon atau daun 

pandan yang dirajut atau dianyam, kadang kala diwarnai dan diberi berbagai 

perhiasan. Semua suku3 di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki tradisi 

membuat noken sebagai bagian dari berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena 

itu, selain sebagai salah satu identitas budaya masing-masing suku, noken 

menjadi kebanggaan masyarakat Papua secara keseluruhan.  

Dalam bahasa daerah berbagai suku di Papua, noken disebut secara 

berbeda-beda, misalnya su menurut bahasa suku Hugula, jum dalam bahasa 

suku Dani, dan sum menurut suku Yali. Sementara, noken disebut inokenson 

atau inoken menurut suku Biak, agiya banyak diucapkan oleh suku Mee, ese 

berasal dari suku Asmat, dump sebutan dari suku Irarutu. Suku Serui 

menyebutnya dengan istilah rotang, aderi, atau kaketa, sedangkan suku 

Tabi/Sentani menyebutnya kangke atau koroboi. Pada suku Ayamaru/Maybrat, 

Ayvat, noken disebut eyu atau yuta. Suku Tehit biasa menyebut secara 

bervariasi, yaitu qya qsi, qya queri, iquiyabos. Suku Moi menyebutnya dengan 

istilah kwok, dan suku Moli dengan naya, dan beberapa sebutan lainnya.  

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti mengenai sejarah noken. 

Namun, dengan melihat berbagai kegunaan dan fungsinya dalam upacara adat 

ataupun pemakaian sehari-hari, dapat diperkirakan bahwa noken telah dikenal 

masyarakat Papua sejak kurun waktu yang lama. Berbagai informasi 

menyebutkan bahwa sejak dulu noken juga digunakan untuk berbagai keperluan 

sehari-hari, yang berukuran besar biasa untuk membawa hasil kebun, hasil laut, 

                                                           
3
Istilah suku atau suku bangsa merupakan terjemahan ethnic; jadi bersinonim.  
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kayu, bayi, hewan kecil, belanjaan, dan digantung di dalam rumah sebagai 

wadah menyimpan barang. Noken yang berukuran kecil digunakan untuk 

membawa barang pribadi antara lain uang, sirih, makanan, buku, dan lain-lain. 

Selain itu, noken juga digunakan sebagai tutup kepala atau badan.  

Dari penelitian di Papua dan Papua Barat4 diketahui bahwa noken dipakai 

dalam upacara adat atau perayaan, seperti pelengkap pelamaran gadis, upacara 

perkawinan, upacara inisiasi anak, pengangkatan kepala suku, dan 

penyimpanan harta pusaka. Saat menyambut kedatangan tamu, noken tampil 

bersama pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat setempat. Noken boleh 

dipakai oleh siapa saja, dan sering diberikan sebagai cendera mata dan tanda 

persahabatan, misalnya dalam pelamaran dan upacara perkawinan. Bahkan 

noken dipakai oleh beberapa suku sebagai pemberian untuk menciptakan 

kedamaian di antara pihak-pihak yang berselisih. Wakil Gubernur Papua Barat 

mengenang dirinya pada waktu diangkat menjadi pemuka adat di Fak Fak, 

Papua Barat, harus memakai noken kecil berisi pinang, dan lain-lain.  

Noken umumnya dipakai oleh semua kelompok usia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dalam tradisi orang Papua, anak-anak yang mulai belajar 

berjalan diberi noken kecil oleh ibunya, yang berisi makanan seperti ubi 

sehingga membentuk kebiasaan bagi anak untuk membawa keperluannya 

sendiri atau untuk membantu sesama saudara atau temannya. Untuk 

membiasakan itu, noken selalu didekatan pada anak-anak.  

Pembuatan noken dilakukan oleh wanita dewasa atau yang telah berusia 

lanjut sehingga para perajin itu opuler disebut ”mama-mama Papua.” Maka, 

dapat dipahami bahwa wanita Papua memainkan peran penting dalam 

pelestarian budaya noken, meskipun juga ditemukan kaum laki-laki yang bisa 

membuat noken anggrek, khususnya di Kampung Epouto, Kabupaten Paniai. 

Bentuk, pola dan warna noken dibuat oleh masing-masing suku di Papua. 

Hal itu menunjukkan keanekaragaman dalam budaya noken. Dengan demikian, 

                                                           
4
Uraian bagian ini berdasarkan hasil penelitian yang diadakan oleh Pusat Penelitan dan Pengembangan 

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Februari 2011. Penelitian itu melibatkan sejumlah 

responden di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk wawancara dengan pemuka setempat, antara 

lain Wakil Gubernur Papua Alex Hassegem, Wakil Gubernur Papua Barat Drs. H. Rahimin Katjong, Pastor 

Mikael Tekege di Kabupaten Paniai, dan Titus Pekei, pengamat noken.    
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seperti telah disebutkan, noken merupakan bagian identitas budaya masing-

masing suku dan juga merupakan identitas budaya masyarakat Papua secara 

keseluruhan. Noken yang dipakai seseorang dapat menunjukkan daerah 

asalnya. Pemuka masyarakat, seperti kepala suku, kadang-kadang memakai 

noken dengan pola dan hiasan khusus yang menunjukkan status sosialnya 

kepada orang yang memahami.  

 

 

Gambar 2.1. Ragam Bentuk dan Pola Noken 
 (Foto: Dede Priana) 

 

Keberlangsungan penggunaan noken pada masyarakat Papua 

mendorong tumbuhnya hubungan antara noken dengan pandangan hidup 

masyarakat Papua seperti sikap mandiri orang dan kebiasaan tolong-menolong. 

Noken juga dimaknai sebagai ”rumah berjalan” karena digunakan sebagai 

wadah bermacam kebutuhan. Selain itu, noken dianggap sebagai simbol 

kesuburan bagi kaum perempuan. 

Saat ini, pemakaian noken di kalangan masyarakat Papua, khususnya di 

Provinsi Papua dan Papua Barat, menunjukkan gejala penurunan, terutama di 
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kota-kota dan daerah yang sudah kedatangan barang dagangan dari luar 

Papua. Cukup banyak orang Papua, terutama anak-anak muda, yang lebih 

senang mengenakan pakaian dan tas dari luar Papua daripada memakai noken 

yang merupakan bagian adat mereka. Hampir seluruh pedagang di Pasar Oyeye 

di Nabire, Pasar Manokwari, dan lain-lain, hanya menjanjakan tas modern. Di 

Jayapura, hanya ditemukan beberapa perajin yang menjual noken di pinggir 

jalan. Di Pasar Manokwari yang cukup luas, di antara ratusan pedagang hanya 

ditemukan satu perajin yang menjual noken yang terbuat dari bahan kulit kayu. 

Hanya di Pasar Wamena ditemukan tempat khusus untuk berjualan noken dan 

kerajinan tradisional lainnya.  

Kenyataan memprihatinkan tersebut ditambah dengan semakin sedikitnya 

orang yang membuat noken di Provinsi Papua dan Papua Barat. Misalnya, di 

Kwadeare, Sentani Barat, hanya ada tidak lebih dari sepuluh perajin. Di Pulau 

Biak, jumlah perajin noken juga tinggal sepuluh wanita, terbagi dalam dua 

kelompok, dan sebagian di antara mereka sudah berusia lanjut. Di Desa 

Mokwam, Arfak, perajin yang aktif tinggal empat orang. Di Wamena dijumpai 

beberapa puluh perajin, terbagi dalam dua kelompok. Hanya di Epouto, Paniai, 

ditemukan masih cukup banyak perajin. Kemudian, di Sorong Selatan sudah ada 

upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung berlangsungnya 

kerajinan noken. Namun, mereka juga mengalami kesulitan dalam memasarkan 

noken hasil produksinya. 

Salah satu penyebab berkurangnya jumlah perajin noken di sebagian 

daerah di Papua adalah kesulitan mendapatkan bahan baku terutama kulit kayu. 

Di beberapa lokasi, banyak perajin beralih dari penggunaan kulit kayu―yang 

memerlukan waktu lama untuk diolah menjadi benang―ke benang plastik atau 

benang manila buatan pabrik yang lebih mudah diperoleh. Di Gaya Baru, 

Manokwari, misalnya, hampir semua perajin membuat noken dari bahan benang 

nilon atau manila. Di Wamena, terutama di luar kota, pemakai noken masih 

cukup banyak, tetapi umumnya terbuat dari benang nilon atau manila.  
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Gambar 2.2. Bahan Baku Noken, Kulit Kayu Genemon 
 (Sumber: Dewi Sri Handayani N.) 

 

Gejala lain yang tampak, saat ini noken lebih banyak dibuat untuk dijual 

alih-alih sebagai keperluan adat. Hal itu menunjukkan terjadinya pergeseran 

fungsi noken dari alat angkut dan alat simpan yang mempunyai hubungan 

dengan adat dan tradisi menjadi komoditi dagang dengan nilai ekonomi yang 

dijual kepada orang lain. Lebih jauh, hal itu menunjukkan berkurangnya 

kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya masyarakat Papua terkait 

dengan noken, terutama di kalangan generasi muda.  

Anak-anak sekolah di Papua kini cenderung sibuk belajar di tempat yang 

jauh dari kampung halamannya. Hal itu merupakan salah satu faktor yang 

membuat mereka tidak sempat belajar membuat noken dari orang tuanya 

sehingga dapat mengancam kelanjutan tradisi noken. Akibat lebih lanjut dapat 

mengancam alih pengetahuan budaya noken kepada generasi muda. 

Kebanyakan perajin noken di Provinsi Papua dan Papua Barat berusia 40 tahun 

ke atas. Di beberapa sekolah ditemukan bahwa hanya sebagian kecil―kurang 

dari 20 persen―siswa di kota yang masih memiliki atau menggunakan noken 

sebagai tas sekolah; sementara siswa sekolah di kampung masih lebih banyak 
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yang menggunakan noken sebagai tas sekolah. Sejalan dengan keadaan itu, 

hanya beberapa siswa sekolah yang dapat membuat noken. Bahkan di tempat 

komunitas noken, banyak ditemukan anak-anak mereka belum bisa membuat 

noken, dan belum ada upaya terpadu untuk menularkan keterampilan 

pembuatan noken kepada mereka.  

Laju pembangunan dan modernisasi di Provinsi Papua dan Papua Barat 

serta pengaruh media modern seperti televisi, video, internet, video game dan 

sebagainya, dan pemasaran tas-tas gaya modern di hampir semua pasar di 

daerah itu juga mengakibatkan noken mulai kurang diminati oleh sebagian 

masyarakat setempat terutama generasi muda. Sementara dapat disimpulkan 

bahwa budaya (pembuatan) noken, dan terutama pewarisannya kepada 

generasi penerus, semakin berkurang bahkan terancam punah sehingga perlu 

perlindungan mendesak untuk menjaga kelestariannya. 

Sebagai warisan budaya yang terancam punah, sudah selayaknya noken 

dilindungi oleh negara. Upaya untuk melestarikan noken antara lain dengan 

melakukan identifikasi, inventarisasi (pencatatan noken sebagai warisan budaya 

takbenda), penelitian, preservasi (menjaga dan memelihara), memajukan 

(asalkan tidak tercerabut dari akar budayanya), dan menyebarluaskan budaya 

noken melalui berbagai kegiatan.  

 

2.1.1 Klasifikasi Warisan Budaya Takbenda  

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi 

Konvensi 2003 UNESCO  tentang Pelindungan Warisan Budaya 

Takbenda. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 78, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengesahan Konvensi 

untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dan sekaligus menjadi 

Negara Pihak Konvensi 2003 sejak 15 Januari 2008. Berdasarkan 

Konvensi 2003 UNESCO, terdapat tiga langkah yang dibuat untuk 

Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yaitu menyusun Daftar 

Representatif Budaya Tak-benda untuk Umat Manusia; Daftar yang 
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Memerlukan Pelindungan Mendesak; dan Register Cara-cara Terbaik 

untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.5 

a. Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda untuk Umat 

Manusia (Pasal 16 Konvensi 2003) 

1) Untuk menjamin agar warisan budaya takbenda lebih dikenal dan 

agar orang lebih menyadari keberadaanya, serta untuk merangsang 

dialog yang menghormati keanekaragaman budaya, Komite, setelah 

menerima proposal dari Negara Pihak, akan membuat, memelihara 

dan menerbitkan Daftar Representatif Warisan Budaya Tak-benda 

untuk Umat Manusia. 

2) Komite akan merancang kriteria untuk pembuatan, pemeliharaan, 

dan publikasi Daftar Representatif tersebut, dan mengajukannya 

kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuannya. 

b. Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Pelindungan 

Mendesak (Pasal 17 Konvensi 2003) 

1) Dengan maksud mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi, 

Komite akan membuat, memelihara dan menerbitkan Daftar Warisan 

Budaya Takbenda yang Memerlukan Pelindungan Mendesak dan 

akan mencantumkan warisan pada daftar tersebut atas permohonan 

Negara Pihak yang bersangkutan. 

2) Komite akan merancang kriteria untuk pembuatan, pemeliharaan 

dan publikasi Daftar tersebut, dan mengajukannya kepada Majelis 

Umum untuk mendapatkan persetujuan. 

3) Dalam keadaan yang sangat mendesak, yang kriteria objektifnya 

akan disetujui oleh Majelis Umum atas usulan Komite, Komite boleh 

mencantumkan jenis warisan yang bersangkutan pada Daftar yang 

disebut pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak 

yang bersangkutan. 

                                                           
5
Sugihartatmo, Pedoman Pegusulan dan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda. Jakarta: Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2010, hlm. 2−8. 



 16 

c. Register Cara-cara Terbaik untuk Pelindungan Warisan Budaya 

Takbenda (Pasal 18 Konvensi 2003) 

1) Berdasarkan proposal yang diajukan oleh Negara Pihak, dan 

menurut kriteria yang akan ditetapkan oleh Komite dan disetujui oleh 

Majelis Umum, Komite secara berkala akan memilih dan memajukan 

program nasional, subregional dan regional, proyek dan kegiatan 

untuk pelindungan warisan yang dinilainya paling mencerminkan 

prinsip-prinsip dan tujuan Konvensi ini, dengan mempertimbangkan 

kebutuhan khusus negara-negara berkembang. 

2) Untuk itu, Komite akan menerima, meneliti dan menyetujui 

permohonan untuk bantuan internasional dari Negera Pihak untuk 

persiapan proposal tersebut. 

3) Komite akan mendampingi pelaksanaan proyek, program dan 

kegiatan tersebut dengan menyebarluaskan cara-cara terbaik 

dengan menggunakan sarana yang akan ditentukan oleh Komite. 

Konvensi 2003 UNESCO menekankan pentingnya keterlibatan aktif 

masyarakat dalam melestarikan warisan budaya. Negara-negara yang 

telah meratifikasi Konvensi Warisan Budaya Takbenda berkomitmen 

untuk melestarikan warisan budaya dengan melakukan berbagai upaya 

seperti pelindungan, promosi dan pewarisan pengetahuan melalui 

pendidikan formal dan nonformal, penelitian dan revitalisasi, dan untuk 

meningkatkan penghormatan dan kesadaran.6  

Sangat relevan pemerintah Indonesia bersama pemangku 

kepentingan mengusulkan agar noken didaftarkan sebagai warisan 

budaya takbenda yang memerlukan pelindungan mendesak kepada 

UNESCO. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat 

bersama komunitas noken mengusulkannya melalui Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.  

 

                                                           
6
Harry Waluyo, dkk., Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Jakarta: 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kantor UNESCO Jakarta, 2009, hlm. 7 
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2.1.2 Pengusulan Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda  

Dalam Konvensi 2003 UNESCO disebutkan lima ranah (domain) 

yang masuk dalam kategori Budaya Takbenda (budaya hidup), yaitu, 

pertama, tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana 

warisan budaya tak-benda; kedua, seni pentas/pertunjukan; ketiga, adat 

istiadat, ritus, perayaan-perayaan; keempat, pengetahuan dan kebiasaan 

perilaku mengenai alam dan semesta; dan kelima, kemahiran kerajinan 

tradisional.7 Berdasarkan konvensi tersebut, noken masuk dalam ranah 

tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai 

alam dan semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional. 

Noken yang akan diusulkan ke UNESCO sebagai Warisan Budaya 

Takbenda yang memerlukan pelindungan mendesak harus memenuhi 

sejumlah syarat yang telah ditentukan oleh UNESCO. Syarat itu antara 

lain: (1) unsur budaya yang bersangkutan termasuk dalam salah satu 

atau lebih di antara lima ranah kategori budaya takbenda; (2) unsur 

budaya noken memerlukan pelindungan mendesak karena terancam 

punah walaupun sudah ada upaya  masyarakat dan pemerintah untuk 

melestarikannya, atau karena menghadapi ancaman berat sehingga akan 

terancam punah apabila tidak segera mendapatkan pelindungan; (3) 

terdapat rencana pelindungan yang memungkinkan masyarakat 

melaksanakan unsur budaya noken dan melestarikannya kepada 

generasi penerus; (4) nominasi disusun dengan mengikutsertakan 

masyarakat seluas-luasnya; serta (5) unsur budaya noken tercatat dalam 

daftar warisan budaya takbenda sesuai dengan Konvensi UNESCO. 

Pengusulan noken agar didaftarkan sebagai Warisan Budaya 

Takbenda UNESCO merupakan tindak lanjut dari rekomendasi 

Konferensi Internasional tentang Keberagaman Budaya Papua dalam 

Mozaik Budaya Indonesia di Jayapura, 8–11 November 2010, yang 

diorganisasi oleh pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi 

Papua Barat bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Republik Indonesia, UNDP Indonesia, dan Kantor UNESCO 

                                                           
7
Sugihartatmo, Ibid., hlm. 8. 
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Jakarta. Hal itu didukung oleh Titus Pekei dan Julianus Kuayo,8 bahwa 

Noken dalam beraneka bentuk dimiliki oleh semua suku di Papua dan 

merupakan salah satu ikon budaya Papua.9  

Kemudian dilakukan penelitian untuk mendukung pengusulan 

tersebut. Penelitian ini disetujui dan dibiayai oleh Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan 

Pengembangan Sumber Daya, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi 

Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, masyarakat Papua, 

Universitas Cendrawasih, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung, 

kalangan swasta, dan komunitas noken. Penelitian berlangsung pada 

5−22 Februari 2011.  

                                                           
8
Saat itu, Julianus Kuayo adalah pegawai Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.  

9
Sesuai dengan prosedur pengusulan yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat Republik Indonesia. Prosedur pengusulan antara lain:  

1) Warga Komunitas yang mempunyai minat agar unsur budayanya dipertimbangkan untuk diajukan kepada 

UNESCO dapat mengirimkan surat usulan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.  

2) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yang bertanggung jawab terhadap pelestarian kebudayaan, bersama 

jajarannya, menentukan unsur budaya atau cara pelestarian budaya yang akan diusulkan kepada UNESCO, 

mengacu kepada Dasar Pertimbangan Indonesia dalam Pengajuan Nominasi Warisan Budaya Takbenda 

kepada UNESCO.   

3) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata membentuk Tim Penelitian dan Penyusunan Berkas Nominasi Warisan 

Budaya Takbenda yang bersangkutan kepada UNESCO, dengan melibatkan unsur pemerintah (dalam hal ini 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan), pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, 

komoditas, kelompok sosial dan dalam hal tertentu perseorangan yang memiliki keahlian di bidang tertentu 

sehubungan dengan unsur budaya yang hendak dinominasikan. Riset dan penyusunan berkas nominasi, 

termasuk persiapan lampiran dokumentasinya sesuai spesifikasi UNESCO, akan dilaksanakan oleh Tim 

Penelitian dan Penyusunan Berkas Nominasi Warisan Budaya Takbenda.  

4) Sesudah rancangan berkas nominasi tersusun, berkas nominasi akan diverifikasi oleh narasumber dari 

komunitas yang bersangkutan dan pejabat pemerintah terkait, dalam sebuah sidang verifikasi yang 

diselenggarakan untuk itu. Isi berkas nominasi akan disempurnakan berdasarkan masukan dari narasumber 

yang hadir dalam sidang verifikasi tersebut. Pada penghujung acara sidang verifikasi, hadirin dimohon 

menandatangani lembaran pernyataan keikutsertaan dan persetujuan secara sadar tanpa paksaan atas isi 

berkas nominasi, dan jika dipandang perlu, juga dimohon menandatangani deklarasi saling menghormati dan 

kesediaan bekerjasama guna melestarikan unsur budaya yang bersangkutan, untuk dilampirkan deng berkas 

nominasi. 

5) Berkas yang telah disempurnakan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan semua dokumentasinya (foto, 

film, audio, peta, dsb.) disiapkan sesuai spesifikasi. 

6) Berkas ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian diajukan untuk ditandatangani 

oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku focal point nominasi warisan budaya 

takbenda Indonesia. 

7) Berkas dikirim kepada UNESCO di Paris sebelum batas waktu yang ditentukan UNESCO (31 Maret setiap 

tahun), dengan tembusan kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, dan pihak yang berkepentingan. 
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Penelitian dilakukan di empat daerah di Provinsi Papua, yaitu di 

Kota Jayapura,  Sentani di Kabupaten Jayapura, Enarotali di Kabupaten 

Paniai, Biak di Kabupaten Biak, dan Wamena di Kabupaten Jayawijaya.  

Di Provinsi Papua Barat, penelitian dilaksanakan di Kampung Mokwan, 

Arfak di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Teminabuan di 

Kabupaten Sorong Selatan. Sebanyak 311 responden dari berbagai 

kalangan mengisi kuisioner yang terdiri dari 30 pertanyaan. Pertanyaan 

yang diajukan mengacu pada format pengusulan Warisan Budaya 

Takbenda yang Memerlukan Pelindungan Mendesak. Selain itu dilakukan 

penggalian data melalui wawacara dengan informan dari berbagai wakil 

komunitas noken, pakar budaya, pejabat pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota, tokoh agama dan tokoh adat dari berbagai tempat. 

Perwakilan informan dan responden tersebut diikutsertakan dalam 

Sidang Verifikasi yang membahas berkas nominasi noken. Sidang 

Verifikasi dilaksanakan di Kota Jayapura   pada 15 Februari 2011 dan di 

Kota Sorong pada 22 Februari 2011. Dari Sidang Verifikasi tersebut, para 

narasumber telah memberikan masukan untuk penambahan dan 

penyempurnaan berkas nominasi yang telah disusun.  

Sebanyak 311 wakil unsur komunitas dan pemangku kepentingan 

lainnya telah menandatangani surat pernyataan keikutsertaan dan 

persetujuan atas isi berkas yang telah disempurnakan sebelum 

diserahkan kepada Pemerintah untuk dikirim ke UNESCO. Berkas 

nominasi dilengkapi dokumentasi foto dan film 10 menit, juga dilampiri 

surat-surat dukungan dari Wakil Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua 

Barat, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yang telah 

ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Berkas nominasi tersebut kemudian dikirim ke Sekretariat ICH (Intangible 

Cultural Heritage) UNESCO di Paris pada 29 Maret 2011 dan diterima 

oleh badan itu pada 31 Maret 2011.  
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2.1.3 Penetapan Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda  

Proses penetapan noken sebagai Warisan Budaya Takbenda 

cukup rumit namun berlangsung lancar. Berkas nominasi yang diterima 

Sekretariat ICH diproses oleh Lembaga Konsultatif. Beberapa koreksi 

UNESCO terhadap berkas disampaikan kepada pemerintah Indonesia 

untuk diperbaiki. Hasil perbaikan dikirimkan kembali ke Sekretariat ICH. 

Selanjutnya berkas perbaikan diperiksa dan dievaluasi kembali oleh 

Sekretariat ICH. Akhirnya, dalam Sidang Komite Antarpemerintah Sesi 

ke-7 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Paris, noken 

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan 

Perlindungan Mendesak, pada 4 Desember 2012. 

Setelah noken terdaftar sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 

UNESCO, Indonesia akan memperoleh manfaat sesuai Konvensi 2003. 

Manfaat itu antara lain untuk: 

a. Meningkatkan citra Indonesia di forum internasional 

b. Meningkatkan kebanggaan bangsa Indonesia atas warisan budaya 

noken 

c. Mendorong upaya untuk melestarikan unsur budaya atau cara 

melestarikan budaya noken 

d. Menunjukkan kekayaaan budaya masyarakat Papua 

e. Meningkatkan perhatian para peneliti 

f. Mendapatkan perhatian badan internasional dan pemerhati 

kebudayaan internasional 

g. Meningkatkan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri 

h. Meningkatkan kesejahteraan para pembuat kerajinan warisan budaya 

noken 

i. Mengajukan permohonan bantuan Dana Konvensi 2003 untuk 

pelindungan noken. 
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Pada 8 Februari 2013, pemerintah Indonesia menerima sertifikat 

noken sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Sekretariat ICH, yang 

diserahkan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, 

Carmadi Machbub, kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, di 

Jakarta. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad 

Nuh, menyerahkan sertifikat dari UNESCO tersebut diserahkan kepada 

Gubernur Papua Barat  pada 7 April 2013. 

Setelah UNESCO menetapkan noken sebagai Warisan Budaya 

Takbenda yang memerlukan perlindungan mendesak, maka pemerintah 

Indonesia beserta pemangku kepentingan perlu memperhatikan dan 

menjalankan Rencana Aksi Pelindungan Warisan Budaya Noken yang 

meliputi: 

a. Inventarisasi warisan budaya noken 

b. Pembuatan bahan ajar noken berupa buku, CD/DVD interaktif dan 

poster 

c. Memasukkan noken ke dalam kurikulum sekolah sebagai Muatan Lokal  

d. Pelatihan noken melalui sanggar-sanggar (proyek percontohan) 

Gambar 2.3. Sertifikat Noken sebagai Warisan Budaya 
Takbenda UNESCO 

(Sumber: Reproduksi) 
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e. Revitalisasi budaya noken dalam masyarakat (kerja sama dengan 

lembaga-lembaga adat di Papua) 

f. Promosi budaya noken oleh Pemerintah Daerah. 

Lembaga penanggung jawab dalam rencana aksi tersebut adalah 

Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, para bupati 

dan wali kota di wilayah itu. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua 

dan Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota seluruh Papua 

dan Papua Barat, para kepala sekolah dan guru merupakan pelaksana 

rencana aksi tersebut. Tindakan pelestarian ini mendapatkan sumber 

dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi kedua provinsi. 

 

 

2.2  Fungsi  

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masyarakat pedalaman, 

misalnya di Paniai, Wamena, noken berfungsi sebagai tas, pakaian, dan 

penutup kepala atau topi. Noken yang berfungsi sebagai tas biasanya terbuat 

dari rajutan atau anyaman serat pohon atau daun yang kadang diwarnai dan 

diberi aneka hiasan.   

Noken berukuran besar berfungsi untuk membawa hasil kebun, hasil laut, 

kayu, hewan kecil, belanjaan, atau menggendong bayi, dan lain-lain. Noken juga 

digunakan sebagai tempat penyimpan berbagai barang atau sebagai “almari” 

makanan. Noken berukuran kecil untuk membawa barang pribadi, seperti uang, 

sirih pinang, makanan, buku bagi anak sekolah, dan lain-lain. 

Selain berfungsi sebagai tas, noken dapat digunakan sebagai pakaian. 

Kaum perempuan Papua, khususnya di daerah pedalaman, menggunakan 

noken sebagai pakaian, baik sebagai baju maupun rok. Oleh karena terbuat dari 

bahan alami, noken terasa nyaman dikenakan sebagai pakaian. Selain dipakai 

sehari-hari seperti ke pasar, kebun, atau tempat lain, noken juga dipakai sebagai 

busana perempuan Papua saat menyambut tamu dari luar daerah. Jadi, noken 

sekaligus merupakan pakaian kebesaran dalam penyambutan tamu. 
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2.3  Makna Filosofis 

Sebagai produk budaya, noken memiliki makna filosofis yang luas. Makna 

filosofis itu berupa lambang yang mencerminkan hubungan keseimbangan 

antara orang Papua dengan lingkungan fisik dan kulturalnya. 

 2.3.1 Keselarasan dengan alam, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan.  

Kehidupan masyarakat asli Papua tidak dapat dipisahkan dan 

bergantung pada alam. Alam memberikan apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memperlakukan alam secara arif dan 

berusaha untuk selalu hidup harmoni dengan alam. Sebagian besar benda 

yang mereka kenakan berasal dari alam. Pemakaian noken untuk berbagai 

keperluan hidup mereka merupakan salah satu bukti keselarasan 

hubungan antara masyarakat dengan alam.  

Noken merupakan benda yang terbuat dari bahan alami yang 

berasal dari alam sekitar, seperti  kulit, serat, dan akar pohon. Bahan alami 

mudah diperoleh dari alam sekitar dan memiliki kekuatan yang andal. Yang 

terpenting adalah apabila noken telah rusak, bahan alami tersebut akan 

kembali menyatu dengan tanah dan tidak menimbulkam dampak negatif 

seperti pemakaian bahan sintetis. Jika bangsa Eropa dan Amerika saat ini 

mulai sadar akan pentingnya penggunaan bahan alami untuk berbagai 

keperluan, maka masyarakat Papua dengan nokennya, telah 

mempraktikkan cara hidup selaras dengan alam sejak ratusan tahun lalu.  

2.3.2 Lambang kesuburan.  

Bagi perempuan Papua, noken merupakan lambang kesuburan dan 

kesehatan kandungan perempuan. Filosofi ini identik dengan bentuk dan 

sifat elastis noken yang dapat menyesuaikan dengan apa yang dibawanya 

seperti kandungan perempuan yang mengandung janin kecil hingga 

tumbuh besar dan siap dilahirkan.  

Pada masa lalu, saat menginjak usia akil-baliq, seorang gadis harus 

dapat merajut atau menganyam noken. Jadi, noken digunakan sebagai 

penanda bahwa gadis tersebut telah menginjak usia subur dan siap untuk 



 24 

disunting laki-laki. Keterampilan membuat noken harus  dikuasai oleh 

seorang gadis sebelum dia melangsungkan pernikahan. Dalam budaya 

Papua,  seorang gadis yang belum mampu membuat noken tidak akan 

dilamar oleh jejaka. Maka, keterampilan membuat noken menjadi isyarat 

dari seorang gadis untuk siap dipinang. Keterampilan membuat noken 

menjadi prasyarat bagi seorang gadis untuk melewati tahap lanjutan dalam 

siklus hidupnya. 

2.3.3 Lambang keragaman budaya 

Noken dimaknai sebagai lambang keragaman budaya masyarakat 

Papua. Semua orang Papua mengenalnya dan mengetahui ciri khas 

masing-masing daerah yang membuatnya, baik bentuk maupun bahan. 

Ukuran noken bervariasi dari kecil hingga besar. Dari sisi warna pun 

beragam, mulai yang polos sampai berwarna-warni. Ada pula noken yang 

diberi aksesoris dari bulu burung dan manik-manik, atau tanpa asesoris. 

Bahan baku pembuatan noken bermacam-macam sesuai dengan 

daerahnya. Masyarakat Papua yang tinggal di daerah pantai cenderung 

memakai bahan baku yang mudah didapat di sekitar mereka semisal daun 

pandan laut. Masyarakat di daerah ini memakai teknik pembuatan noken 

dengan cara dianyam. Sedangkan masyarakat Papua yang tinggal di 

daerah pedalaman menggunakan bahan baku dari kulit kayu, serat kayu 

ataupun akar pohon. Di daerah ini teknik pembuatan noken adalah dirajut. 

Telah disebutkan bahwa banyak istilah untuk menamai noken 

namun terdapat pemahaman yang sama terhadap makna dan fungsinya. 

Meski beragam, penetapan noken sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh 

UNESCO dalam daftar kian mempererat rasa persatuan masyarakat di 

seluruh Tanah Papua. Noken semakin menjadi identitas kultural dan 

kebanggaan bersama masyarakat di sana. 

2.3.4 Pandangan hidup 

 Noken melambangkan pandangan hidup dan jati diri masyarakat 

Papua. Masyarakat memaknai noken sebagai sebuah warisan budaya 

yang mencerminkan cita-cita kehidupan mereka di dunia ini. Dengan 



 25 

noken, masyarakat mempunyai pemahaman yang baik terhadap alam dan 

seisinya. Dalam kehidupannya, manusia Papua bercermin pada 

keberadaan sebuah noken. Secara filosofi, noken selalu diisi dengan hal-

hal yang baik, demikian pula masyarakat Papua selalu mengisi dirinya 

dengan hal-hal yang baik. Melalui keberadaan noken, masyarakat Papua 

diingatkan untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan 

alam dan memberikan yang terbaik untuk sesamanya.  

Noken juga melambangkan kemandirian seperti terlihat pada 

berbagai benda di dalamnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. “Manusia noken” adalah yang selalu bekerja keras untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian manusia noken tidak membuat 

mereka bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Dengan berbagai 

barang di dalam noken, orang Papua berbagi dengan sesama. Dalam hal 

ini, noken dimaknai sebagai “rumah berjalan” karena di dalam sebuah 

noken berbagai kebutuhan yang menjamin kelangsungan hidup dapat 

dipenuhi.  

Noken telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Papua, sifat 

lenturnya menyatu dengan tubuh pemiliknya. Noken menjadi kawan seiring 

yang tak terpisahkan dari manusia Papua. Mereka akan membawa noken 

ke manapun pergi baik ke kebun, ke pasar, bahkan ke sekolah. Kebiasaan 

tersebut sudah mendarah-daging sejak kecil. Apabila seseorang lupa 

membawa noken saat beraktivitas, terasa ada sesuatu yang kurang dalam 

dirinya. Noken menjadi simbol percaya diri dan menimbulkan keyakinan 

pembawaan.  

2.3.5 Ikatan batin.  

Noken yang dikenakan oleh seorang anak akan menimbulkan ikatan 

batin kepada orang tua dan tanah kelahirannya. Dikatakan sebagai 

pengikat batin antara anak Papua dan orang tuanya karena sang mama, 

khususnya, selalu membuatkan noken bagi anaknya. Selain itu, noken 

perlambang ikatan batin dengan tanah kelahiran karena noken terbuat dari 

bahan alami di sekitar rumah atau kampung halaman. Noken khusus 

tersebut akan selalu dipakai untuk berbagai aktivitas oleh si anak. Sering 
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kali terjadi, noken yang dibuat oleh mama Papua untuk anak mereka 

dipakai si anak sejak kecil hingga dewasa. Hal itu menumbuhkan ikatan 

batin yang kuat di antara anak dan mama mereka. 

Anak-anak Papua yang sudah beranjak dewasa dan meneruskan 

pendidikan di luar Papua biasanya memakai noken untuk menumpahkan 

kerinduan mereka pada sang mama dan tanah leluhurnya. Noken melekat 

di batin anak-anak Papua karena mereka dikenalkan  pada benda budaya 

tersebut sejak kecil. Saat anak Papua lahir ke dunia, mereka sudah 

dikenalkan pada noken sebagai gendongannya. Setelah mereka menginjak 

usia balita, mereka akan ditidurkan atau ditaruh pada noken yang diikat 

pada pohon dan diayun-ayunkan sampai tertidur pulas. Rangkaian 

peristiwa tersebut terus diingat oleh manusia noken dan menjadi kenangan 

berkesan yang dibawa sampai mati. 

 

2.4  Makna Sosial 

Noken memiliki makna sosial yang terkait dengan hubungan antara 

sesama warga masyarakat, warga dengan pemimpinnya, serta warga satu 

komunitas suku dengan warga komunitas suku lainnya. Noken dapat menjadi 

identitas sosial sebuah komunitas suku karena mencirikan asal suku seseorang. 

Orang Papua dapat dilihat asal-usul kesukuannya dengan melihat bentuk dan 

ciri khas noken yang dikenakan. Noken Asmat, misalnya, berbeda bentuk dan 

ciri khasnya dengan noken Wamena; begitu pula noken Paniai berbeda dengan 

noken dari Biak, dan sebagainya. Jadi, bentuk dan ciri khas noken ini dapat 

berfungsi sebagai ikatan sosial suatu suku di Papua. Seorang warga suatu suku 

dapat mengenali warga lainnya yang sesuku berdasarkan noken yang dibawa 

atau dikenakannya. 

Selain sebagai identitas dan ikatan sosial, noken merupakan benda 

budaya yang memiliki makna sebagai penanda pelapisan sosial dalam 

masyarakat Papua. Sebagai penanda status sosial, noken berfungsi mengatur 

hubungan warga masyarakat antara pemimpin dan yang dipimpin. Kedudukan 

sosial seseorang dapat dilihat dari noken yang dikenakan. Noken yang 
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dikenakan kepala suku, misalnya, berbeda dengan noken yang dikenakan oleh 

warga biasa. Seseorang yang telah menggunakan noken kepala suku harus 

dapat berperilaku layaknya seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan 

berlaku adil bagi masyarakatnya. Sebaliknya, warga masyarakat umumnya akan 

menggunakan noken untuk kalangan rakyat biasa sesuai dengan kedudukan 

mereka dalam suatu komunitas suku. Seorang warga biasa tidak mungkin 

mengenakan noken yang seharusnya dipakai oleh kepala suku. Hal itu 

menunjukkan ada pemahaman yang baik pada warga masyarakat mengenai 

kedudukan sosial seseorang melalui simbolisasi noken. 

Noken dapat pula dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan tolong-

menolong karena seseorang yang memiliki sesuatu dalam noken itu dapat 

membagikannya kepada sesama yang memerlukan. Sebagai simbol sosial 

untuk berbagi dengan sesama, noken sekaligus mengandung makna pengakuan 

atas hak milik seseorang. Masyarakat Papua sangat menghargai hak milik 

seseorang dan bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang menjadi hak 

milik orang lain, termasuk terhadap benda-benda yang terdapat di dalam noken. 

Walau terlihat jelas oleh orang lain, benda-benda dalam noken tetap aman di 

tangan pemiliknya. Artinya, orang Papua sangat menghargai hak milik bahkan 

ikut menjaga kepemilikan orang lain dengan tidak menginginkan barang milik 

orang lain. Noken mengingatkan mereka akan pentingnya penghargaan 

terhadap kejujuran dan pengakuan atas kepemilikan suatu barang. 

Makna sosial noken yang lain adalah sebagai penghormatan yang tinggi 

dari seseorang kepada lainnya. Noken digunakan sebagai benda pemberian 

atau kenang-kenangan kepada seseorang yang dianggap istimewa dan berjasa 

bagi pemberi. Tamu yang datang ke Papua biasa mendapat kalungan noken 

sebagai wujud penghormatan. Tamu tersebut dipandang sebagai “raja” bagi 

masyarakat Papua sehingga benda budaya yang sepadan dan pantas untuk 

menghormati kedatangannya adalah noken. Dengan memberikan noken, orang 

Papua mengidentifikasikan diri sebagai tuan rumah yang menyambut 

kedatangan tamu dengan penuh penghormatan dan keakraban. 

Secara sosiologis, noken memperkuat interaksi sosial di antara kaum 

perempuan―para mama―Papua pembuat noken. Di beberapa daerah, banyak 
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dijumpai para mama membuat noken bersama di suatu tempat. Hal itu 

sebetulnya untuk mengusir rasa malas dan bosan apabila dikerjakan secara 

sendiri-sendiri. Dengan bekerja bersama maka satu sama lain saling 

memberikan semangat apabila rasa bosan mulai datang sehingga pekerjaan 

membuat sebuah noken terselesaikan. Dalam kegiatan ini, berbagai percakapan 

bermunculan, mulai dari hal-hal yang ringan hingga keluhan mengenai suatu 

masalah. Sering kali berbagai masalah kehidupan perempuan Papua 

terpecahkan ketika mereka bersama-sama membuat noken. 

 

2.5  Makna Budaya  

Noken merupakan warisan nenek moyang yang memiliki makna budaya 

mendalam bagi masyarakat Papua. Sedemikian pentingnya makna budaya 

noken bagi masyarakat Papua sehingga mereka berusaha melestarikannya 

melalui berbagai aktivitas seperti peminangan gadis, upacara perkawinan, 

inisiasi, pengangkatan kepala suku, dan sebagainya. Dalam peminangan gadis 

dan upacara perkawinan, noken berperan istimewa sebagai salah satu benda 

hantaran atau mas kawin. Noken dipakai sebagai tempat menaruh kain timor 

yang juga merupakan syarat wajib dalam upacara perkawinan khususnya di 

Papua Barat. 

Noken menjadi simbol kedewasaan pada upacara inisiasi yaitu upacara 

adat yang dilakukan dalam pergantian tingkat pada siklus hidup manusia. 

Misalnya dari status anak-anak menuju status orang dewasa. Di beberapa 

daerah seperti di Kabupaten Paniai, noken menjadi syarat bagi seorang anak 

perempuan ataupun laki-laki untuk dapat diakui adat sebagai seorang dewasa. 

Bagi anak perempuan yang sudah diakui menginjak dewasa, dia dapat 

melangsungkan perkawinan. Bagi anak laki-laki yang sudah berstatus dewasa 

berhak mengikuti musyawarah atau rapat adat.  

Noken juga merupakan benda adat prasyarat wajib dalam upacara 

penobatan kepala suku. Pada acara penobatan kepala suku, tetua adat 

mengenakan noken kepada kepala suku terpilih yang akan terus memakainya. 

Noken yang dikenakan oleh kepala suku memiliki ciri khas yang berbeda dari 

noken yang dipakai oleh rakyat kebanyakan. Dengan demikian, noken dapat 

dimaknai sebagai simbol kepemimpinan yang mengandung kewajiban dan 
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tanggung jawab kepala suku tersebut. Dalam satu hal, misalnya dalam upacara 

adat, kepala suku mendapat keistimewaan, namun dalam hal lain tanggung 

jawab kepala suku juga sangat besar seperti pada saat terjadi konflik antarsuku. 

Sebagai warisan budaya, noken merupakan benda pusaka yang dapat 

disejajarkan dengan benda pusaka warisan turun-temurun lainnya, seperti  

tanah, rumah, binatang, gading, kain timor, dan sebagainya. Noken sebagai 

benda pusaka berbeda dengan noken yang dipakai sehari-hari. Noken jenis ini 

hanya dipakai bila dalam upacara tertentu. Selain sebagai benda pusaka, noken 

pun berfungsi sebagai tempat penyimpan benda pusaka lainnya, misalnya kulit 

biya, kain timor, manik-manik, dan lain-lain. Noken ini dibuat secara khusus oleh 

mama Papua dengan kualitas jenis yang baik dan tahan lama dibanding lainnya. 

Sebagai penyimpan benda pusaka, noken jenis ini tidak dipergunakan dalam 

kegiatan sehari-hari. 

Masyarakat Papua terdiri dari beratus-ratus suku yang mendiami suatu 

lokasi yang terkadang berdekatan satu dengan lainnya. Perbedaan suku 

tersebut sering menyebabkan pertentangan atau konflik antarsuku yang 

berbeda. Dalam suatu konflik, biasanya terdapat kesepakatan tidak tertulis di 

antara kedua belah pihak bahwa untuk mengakhiri konflik perlu diadakan 

sebuah upacara perdamaian. Konflik antarsuku akan terus terjadi apabila mata 

rantai penyebab konflik, misalnya pembunuhan, belum terputus. Balas dendam 

akan terus terjadi apabila belum ada upacara adat. Untuk melaksanakan 

upacara perdamaian, noken bersama babi dan kulit biya merupakan benda adat 

yang harus disediakan sebagai prasyarat. Apabila ketiga benda tersebut sudah 

lengkap, upacara perdamaian dianggap sah dan kedua suku yang bertikai akan 

berdamai. Dengan demikian noken berfungsi sebagai penyeimbang dan 

penyelaras hubungan komunitas suku di Papua. Budaya perdamaian yang 

disimbolkan, salah satunya dengan noken ini, akan dijaga dengan kesungguhan 

oleh kedua belah pihak yang bertikai.  
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2.6  Makna Ekonomi 

Noken memiliki makna ekonomis bagi masyarakat Papua. Dengan noken 

orang Papua dapat memastikan terjaganya persediaan makanan dalam 

keluarganya. Noken juga mengingatkan orang Papua untuk selalu menyediakan 

bahan makanan yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika bahan 

makanan mulai menipis, mereka harus mengisi kembali nokennya sehingga 

dapat menjadi semacam “sistem peringatan dini” akan kelangsungan hidup 

mereka. Ubi, petatas, sagu, merupakan bahan makanan yang selalu tersedia 

dalam noken-noken yang tergantung di dapur rumah tangga masyarakat Papua. 

Noken juga memiliki daya jual cukup tinggi sehingga menjadi “tabungan” 

bagi mama-mama Papua ketika mereka harus menyediakan uang untuk 

keperluan mendesak seperti menyekolahkan anak atau mengirimkan sejumlah 

uang kepada anak yang sedang menuntut ilmu di luar Papua. Pada zaman dulu, 

noken bahkan berfungsi sebagai alat tukar atau barter, apabila ada warga yang 

membutuhkan barang tertentu dapat memperolehnya dengan cara menukarkan 

sebuah noken. Sebagai benda adat, noken juga memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi karena selalu dibutuhkan oleh masyarakat Papua pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.4. Berbagai kreasi Noken yang memiliki nilai jual tinggi 
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RANGKUMAN 

Upaya pemerintah dan masyarakat Papua untuk menetapakan noken sebagai 
Warisan Budaya Takbenda tidaklah mudah. Banyak tahapan, proses dan persyaratan 
yang harus dipenuhi baik secara teknis maupun administratif. Setelah melalui proses 
panjang dan rumit yang memakan waktu lebih dari dua tahun, akhirnya noken 
ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda yang memerlukan 
perlindungan mendesak pada 4 Desember 2012. Penetapan itu menunjukkan bahwa 
dunia telah mengakui noken sebagai salah satu identitas budaya masyarakat Papua yang 
perlu dijaga kelestariannya.   

Dilihat dari bentuknya, noken tampak sederhana, berupa tas atau kantong yang 
dirajut atau dianyam dengan bahan baku serat pohon atau daun. Namun, dilihat dari 
tradisi budaya masyarakat Papua, noken memiliki makna dan fungsi yang mendalam. 
Secara filosofis, noken memiliki makna keselarasan dengan alam, kearifan lokal, dan 
konservasi lingkungan; lambang kesuburan; lambang keragaman budaya; pandangan 
hidup; dan ikatan batin. Dalam tradisi budaya, noken memiliki peran pada perayaan 
perkawinan, peralihan status dari anak-anak menjadi orang dewasa, penobatan suku, 
benda pusaka, dan benda adat. Dalam kehidupan sosial, noken memiliki fungsi 
memperkuat ikatan sosial antarsuku, lambang stratifikasi sosial, lambang kejujuran, dan 
kenang-kenangan. Selain itu, noken juga memiliki fungsi ekonomi yaitu tempat untuk 
selalu menyediakan bahan makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari, dan bahkan 
berfungsi sebagai alat tukar atau barter.  

Upaya untuk menjaga kelestarian noken tentunya tidak berhenti pada penetapan 
sebagai Warisan Budaya Takbenda. Penetapan itu justru merupakan langkah awal bagi 
masyarakat Papua khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, untuk tetap 
menjaga, melindungi, dan mengembangkan noken. Noken yang secara praktis tak 
ubahnya dengan tas atau kantong dalam perkembangannya banyak mengalami 
persaingan karena banyak tas modern dalam berbagai bentuk dan bahan yang mungkin 
lebih menarik bagi banyak orang. Selain itu, jumlah perajin noken yang semakin 
berkurang dan bahan baku yang semakin sulit dicari merupakan ancaman bagi 
kepunahan noken.  

Setelah mempelajari modul ini para pembaca diharapkan semakin menyadari dan 
tergugah untuk mempertahankan noken dari ancaman kepunahan sehingga noken bisa 
tetap lestari.   

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Apa saja arti penting noken sehingga layak menjadi Warisan Budaya Takbenda?  
2. Bagaimana proses pengusulan dan penetapan noken menjadi Warisan Budaya 

Takbenda? 
3. Apa saja makna dan fungsi noken dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua?  
4. Apa masalah yang dihadapi dalam pelestarian noken dan bagaimana pemecahannya?  
5. Apa saja yang perlu ditindaklanjuti agar noken terjaga kelestariannya dan bisa 

dipertahankan sebagai Warisan Budaya Takbenda? 
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BAB III 

PEMBUATAN NOKEN  

 

 

Pembuatan  noken selalu dilakukan oleh perempuan. Noken identik dengan 

perempuan yang terampil dan mahir membuat noken dan biasanya disebut dengan  

mama mama noken. Noken yang disebut wadah atau tempat akan menentukan 

status diri prempuan dan menentukan status kedudukan dalam komunitas suku 

bangsa itu sendiri. Adapula bapak yang mampu membuat noken, beberapa di 

antaranya ialah  yang ahli membuat noken dari anggrek di suku Mee di sebut bapak 

noken Anggrek dari Meuwo-dide (daerah persebaran orang Mee) tanah Papua. 

Perajin noken perempuan maupun laki-laki tidak banyak. Mama-mama noken pada 

umumnyabelum bisa membaca dan menulis tetapi sudah sangat terampil membuat 

kerajinan tangan noken. Banyak pula yang sudah lanjut usia, sementara tidak  

banyak generasi penerus yang mampu menghasilkan noken seperti yang dibuat 

mama mama noken. Maka perlu dibuat pelatihan noken untuk generasi muda agar 

noken dapat diwarisi oleh pemuda pemudi masa ini hingga kehidupan mendatang. 

 

3.1  Bahan Baku 

 Pemilihan bahan untuk membuat noken diambil sesuai kebutuhan dan 

kearifan rakyat Papua. Bahan pun sangat beragam dan disesuaikan dengan letak 

geografis dan alam setempat. Bahan yang dihasilkan pun sangat berbeda dan 

potensi sumber daya alam yang dihasilkan pun beragam berbeda. Di bawah ini 

beberapa contoh bahan alam yang digunakan sebagai bahan baku noken: 

 

 

 

 

 

   

 

 

            Gbr. 3.1 Pohon genemon/melinjo                           Gbr. 3.2  Pohon mahkota dewa 
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Gbr. 3.3  Pohon Beringin                                   Gbr. 3.4 Pohon Yonkori 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gbr. 3.4 Rumput Rawa                                       Gbr. 3.5 Pohon Pandan (Pandanus)  

 

 

 

 

 

 

 

                        Gbr. 3.6  Pohon Rotan                                    Gbr. 3.7. Pohon Anggrek 

 

Noken dibuat dari bahan alam seperti kulit kayu, serat pohon, rumput rawa, 

daun pandan, rotan dan anggrek. Pemilihan sumber daya alam tersebut sesuai 
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dengan keadaan alam, ketersediannya, dan kearifan komunitas pembuatnya di 

berbagai wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat. Bahan alam yang khas dan 

berada di tanah Papua ini merupakan ciri  asal muasal produk noken. Dapat pula 

dikatakan bahwa di balik pemilihan dan pengambilan bahan baku alami itu ada 

tujuan masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya lokal.  

Dalam metode dan proses pembuatan noken kita mengenal bahan baku 

noken alami. Dalam mengolah bahan alam menjadi bahan baku maka diperlukan 

persiapan, pemilihan, penebangan, pengupasan, pembersihan dan  pewarnaan. 

Seluruh proses pengolahan dilakukan secara manual dengan alat bantu sederhana 

seperti pisau, dan tali. Proses pengolahan bahan alam yang lain dilakukan di 

lingkungan rumah, kecuali penebangan pohon dan pengupasan kulit kayu yang 

dilakukan langsung di hutan,  

 Dari bahan alam yang di dapat tersebut banyak dihasilkan produk noken yang 

berbagai macam bentuknya. Berbagai hasil noken dari bahan alam yang ada di 

tanah Papua diantaranya seperti pada gambar di bawah ini : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 3.8. Noken rajut dan anyaman 
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Gbr. 3.9. Noken anyaman 

 

Gbr. 3.10. Noken anggrek rajut ketat maupun jaring  

 

Noken anggrek adalah warna dasar dari tangkai pohon anggrek dengan 

warna alami yaitu warna kuning, hitam dan coklat. Warna alam bukan di warnai 

tetapi memang sudah tumbuh dan diambil oleh perajin pada habitatnya dan 

diprosesnya. Warna asli antara kuning,hitam dan coklat adalah warna alami sejak 

ditumbuh hingga oleh perajin ambil dan proses untuk mrmbuat noken anggrek rajut 

jaring maupun noken anggrek ketat seperti gambar 3.10 diatas. 

 

3.1.1. Jenis dan Pengolahan Bahan Baku 

a. Kulit Kayu  

Tanah Papua kaya akan berbagai jenis pepohonan. Kulitnya merupakan bahan 

baku noken anyaman yang populer. Hampir semua jenis kulit kayu dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku noken, namun masyarakat Papua tidak ambil 

sembarang pohon tetapi mengikuti kebiasaan leluhur mereka sambil 

mempertahankan nilai budayanya. Biasanya, pohon dipilih yang masih berumur 

muda yaitu 1−3 tahun karena mudah diproses. Kulit kayu berbagai jenis pohon 
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banyak tumbuh di hutan-hutan Papua. Penebangan atau pemotongan kayu 

dilakukan dengan parang dan kapak.  

 Bahan kulit kayu atau serat pohon berasal dari pohon yang tumbuh di hutan. 

Kulit kayu memiliki serat yang juga disebut serat kayu diambil dengan cara 

memisahkan kulit, dari batang pohonnya. Cara yang biasa dilakukan oleh perajin 

adalah dengan menggunakan tangan dan beberapa alat bantu sederhana. Kulit kayu 

yang dipilih adalah berbagai jenis kulit yang diperoleh dari kayu lunak atau sumber 

serat pohon yang masih muda agar mudah di kupas/kuliti dan mudah keringkan.  

 Proses pengolahan bahan baku dari kulit kayu adalah ;  

a. Pemilihan batang pohon.  

Pohon yang dipilih adalah pohon yang berusia muda sekitar 1-3 tahun, supaya 

tidak sulit untuk melepaskan kulit dari batang pohonnya dan melepaskan serat 

dari kulit batangnya. Pohon yang sudah besar dan tua jarang dipakai tetapi kalau 

bahan puma bebi (serat puma atau gnemon), damiyo bebi (serat damiyo) bisa 

dipakai karena meskipun besar dan sudah berusia tetapi masih tergolong muda 

sehingga tidak lengket saat pengupasan kulit.  

b. Tebang pohon. 

Penebangan pohon dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dengan  

parang dan kapak dan tidak menggunakan mesin. Namun perlu diperhatikan jarak 

antar pohon satu dengan lainnya, sehingga penebangan tidak menjadikan hutan 

nampak gundul di satu lokasi saja, melainkan perlu dipertimbangkan 

kemungkinan akan tumbuh tanaman muda baru. Cara lain yang bijak adalah 

dengan menebang satu pohon tetapi dengan menggantinya menanam satu pohon 

juga di lokasi yang sama.  

c. Bersihkan ranting, daun, dan potong bagian pucuk pohon. 

Serat yang baik terdapat pada bagian batang pohon bagian tengah, sehingga 

ranting-ranting tidak diperlukan. Oleh sebab itu ranting, daun, dan pucuk pohon 

perlu dibersihkan dari batangnya agar mudah mengulitinya. Untuk mudahnya 

batang pohon dipotong menjadi beberpaa bagian dan dibelah. 

d. Pisahkan kulit kayu dari batang pohon. 

Batang pohon yang sudah dibelah dikuliti dengan menggunakan pisau. Batang 

pohon dibersihkan dari kotoran yang melekat. Pisahkan kulit kayu dari ujung 

batang dengan menggunakan tangan. Batang pohon yang tidak terpakai dapat 

dijadikan kayu bakar. 
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Gbr.3.10  Kayu dari pohon genemon, yang diambil kulit dalamnya 

 

Serat Pohon 

 Serat pohon merupakan sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang yang terdapat 

pada kulit kayu. Biasanya diambil dari batang pohon yang masih muda sehingga kulitnya 

mudah dikupas dan dibeset seratnya dengan tangan ataupun dengan peralatan sederhana 

seperti pisau. Serat pohon merupakan bahan baku noken dengan teknik pintal. Bahan baku 

serat dihasilkan dengan dua cara yaitu dari batang pohon dan dari kulit kayu.  

 

Proses pengolahan bahan baku dari serat pohon adalah ; 

a. Pemilihan batang pohon. 

Batang pohon yang dipilih yang memiliki serat kayu seperti pohon genemon, mahkota 

dewa, beringin dan sebagainya. Usia pohon muda sekitar 6 bulan hingga 2 tahun, 

sedangkan pohon tua sekitar 2 sampai 10 tahun. 

b. Pemukulan batang pohon. 

Batang pohon dipukul-pukul terlebih dulu untuk memudahkan pemisahan kulitnya. 

Setelah pisahkan dari batang mudah pun kulit luar dan isinya pun mulai kuliti agar 

memisahkan antara yang akan gunakan dan tidak digunakan sebagai bahan baku noken. 

Ada pula batang pohon muda dikuliti pakai pisau hingga ke tulang pohon dan serat tetap 

melekat pada batang pohon muda tersebut. Serat pohon yang lekat pada batang pohon atau 

ranting itu dikeringkan terlebih dulu, seperti yang dilakukan oleh suku Arfak dan suku 

Mee di Meuwo. Setelah keringkan mudah patahkan dan pisahkan serat pohon di batang 

pohon dan di suku Mee sebut Oba bebi atau serat Oba.  

c. Perendaman kulit kayu dan serat pohon  
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Kulit kayu yang ada serat pohon dipisahkan dari batang pohon. Untuk memudahkan 

pengambilan serat, dilakukan perendaman dalam air. Jika serat masih keras membutuhkan 

waktu seharian dan jika lunak hanya membutuhkan waktu  perendaman hingga 3-4 jam. 

d. Pengeringan serat pohon 

Serat pohon yang sudah dapat dipisahkan dari batang pohon lalu dijemur agar kering. 

Pengeringan dilakukan dengan dua cara yaitu;  diatas tungku api rumah dan panas sinar 

matahari. Tetapi pengrajin banyak mengguankan tungku api rumah agar mudah dipisahkan  

serat pohonnya. Serat pohon yang sudah kering dapat diurai agar menjadi benang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   Gbr.3.12 Kayu dari pohon genemon, yang diambil seratnya 

 

b. Rumput Rawa      

Sesuai dengan sebutannya, rumput rawa tumbuh di tanah berair, seperti 

tanah lumpur, tanah basah rawa, dan tanah berair lumpur, bahasa daerah ada yang 

menyebut ikiya. Rumput ini tumbuh liar dan merupakan bahan baku noken 

anyaman. Umumnya berlokasi di pinggiran sungai, kali, telaga, dan danau, terutama 

di Wakeitei sekitar Danau Tigi, Kali Mugoudide dan Enagotadi di sekitar Danau 

Paniai, serta sepanjang rawa-rawa berair di Merauke, Provinsi Papua; juga 

beberapa sungai atau kali kecil dan rawa-rawa di daerah suku Tehit, suku Imeko di 

Sorong Selatan, Papua Barat.  

Rumput rawa yang dipilih adalah yang masih muda karena lentur dan kuat, 

sedangkan rumput yang tua kaku dan getas. Pengolahan rumput rawa tidak 

menggunakan peralatan karena mudah dicabut dan dibelah pakai tangan perajin. 

Waktu  pengupasan bahan baku kulit kayu dilakukan pada siang hari. Tempat 

pengupasannya, kadang lakukan di hutan, bekas kebun/ladang tempat bahan baku 

itu ambil dan kadang pengupasan dilakukan rumah. Bahan baku ini sangat mudah 
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diperoleh, namun kini mulai berkurang dan langka karena warga sekitar melakukan 

pembakaran rumput itu pada musim kemarau, dan memakan waktu cukup lama 

untuk tumbuh kembali. 

 Proses pengolahan rumput rawa yaitu ; 

a. Pemilihan rumput rawa 

Rumput rawa yang muda dicabut dengan menggunakan tangan. Jika sulit dicabut 

berarti rumput sudah tua dan tidak boleh dipotong dengan pisau/parang karena 

akan merusak pertumbuhan rumput baru. Bahan rumput yang sudah tua tidak 

digunakan karena kualitas noken yang menggunakan rumput rawa tua tidak tahan 

lama dan mudah rusak, benang pintal rumput rawa tua mudah patah karena 

keras. 

b. Pembelahan rumput rawa 

Pada rumput yang berdaun besar biasanya dibelah terlebih dahulu. Bagian daun 

rumput yang nampak besar  biasanya digunakan sebagai bahan baku anyaman, 

sedangkan yang kecil dan tipis akan dipintal untuk dijadikan tali sebagai bahan 

baku noken rajutan. 

c. Penjemuran rumput rawa  

Rumput rawa yang sudah dicabut dibawa pulang dan dijemur di halaman 

menggunakan sinar matahari hingga kering.  Setelah kering rumput rawa dapat 

digunakan untuk bahan baku pembuatan noken. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gbr.3.12  Rumput rawa yang diambil tangkai rumputnya 

  

 

c. Daun Pandan 

Daun pandan banyak tumbuh baik di tanah kering maupun basah. Daun pandan 

ada beberapa jenis dan selalu gunakan untuk atap rumah dan untuk koba-koba, ada 

pula yang digunakan sebagai payung saat hujan, serta  dapat dibuat  noken. Perajin 
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noken akan memilih dan mengambil daun yang sudah tua karena keras dan kuat, 

sedangkan daun yang masih muda tidak boleh diambil karena masih lembek dan 

tidak tahan lama bila dibuat sebagai bahan baku noken. Kriteria pemilihan daun 

pandan ini sekaligus menjadi cara orang Papua memelihara kelestarian lingkungan. 

Selain sebagai bahan baku noken anyaman, daun pandan juga dimanfaatkan untuk 

dijadikan dompet, payung, dan atap rumah. 

 Proses pengolahan daun pandan yaitu ; 

a. Pemilihan daun pandan 

Daun pandan berbeda dengan rumput rawa, jika rumput rawa harus mengambnil 

daun yang muda, sedangkan daun pandan justru harus diambil yang tua agar 

lebih kuat dan tahan lama. Daun pandan diambil dengan cara dipotong dengan 

parang atau gunting besar. Daun pandan dibawa pulang ke rumah untuk 

diproses. 

b. Pembelahan daun pandan 

Daun pandan dapat dibelah belah menggunakan pisau tipis mengikuti urat daun 

dengan bentuk memanjang. Daun dibelah belah dengan ukuran yang 

samadengan mengguankan pisau tipis, ada pula yang sudah mengguanakan 

alat tertentu agar memiliki ukuran yang sama. 

c. Penjemuran daun pandan 

Daun pandan yang sudah dibelah-belah dijemur menggunakan sinar 

matahari langsung hingga kering. Stelah kering daun pandan dapat dibuat noken 

dengan teknik anyaman. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

     Gbr.3.13  Daun pandan yang diambil daunnya 
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d. Rotan Hutan 

Rotan banyak digunakan sebagai bahan baku anyaman. Di berbagai daerah 

rotan sudah berkembang dengan berbagai bentuk yang beraneka ragam. Noken 

anyaman dari bahan abku rotan tidak hanya terbatas pada bentuk tas saja 

melainkan sudah pada berbagai bentuk sesuai kebutuhan masayarakat papua 

sehari-hari. Dalam hal ini rotan sudah berfungsi lebih luas. 

Perajin noken memanfaatkan rotan hutan yang masih muda ataupun yang 

sudah tua untuk keperluan yang berbeda. Rotan muda digunakan sebagai tali 

pengikat keranjang yang disebut aram, sedangkan rotan tua untuk penyangga 

noken. Pemakaian rotan hutan sebagai bahan baku noken ini banyak dilakukan 

masyarakat di Pulau Yapen Timur.  

Proses pengolahan rotan hutan yaitu ; 

a. Pemilihan rotan hutan 

Rotan diambil dan dipilih di hutan. Rotan dengan usia muda dan usia tua sama-

sama memiliki manfaat. Para pengrajin rotan dapat mengambil rotan sesuai 

dengan fungsi yang ingin dibuat. Rotan dibersihakn terlebih dahulu dari pelepah 

yang berduri, setelah itu dipotong menggunakan parang atau kapak dan 

dikumpulkan untuk dibawa ke rumah. 

b. Perawatan rotan agar terhindar dari jamur 

Rrotan yang sudah dibaawa ke rumah diolah dengan cara diawetkan agar 

terhindar dari jamur  Blue Stain. Secara garis besar terdapat dua proses 

perawatan bahan baku rotan:    

-  Pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang /besar.  

- Pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. 

c. Pengeringan rotan 

Rotan yang sudah dilakukan perawatan, dikeringkan dengan sinar matahari. 

Selanjutnya rotan dapat diolah menjadi belahan yang dapat dianyam. 

 

 

 

 

 

Gbr.3.14  Rotan hutan yang diambil utuhan dan kupasan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Stain&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
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3.1.2 Pewarnaan Bahan Baku 

 Pewarnaan bahan baku noken dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pada 

saat pemintalan  maupun pada saat bahan baku diolah. Pewarnaan yang digunakan 

adalah pewarna alam dan buatan. Prinsipnya memberi warna pada produk noken  

dilakukan sebelum noken selesai terbentuk. Secara tradisional mewarnai benang 

pintalan dengan pewarna alam menggunakan tangan sering dilakukan oleh mama 

mama noken, hal ini dilakukan agar lebih mudah. Warna-warna yang digunakan 

disesuaikan dengan selera atau  kesukaan mama-mama pembuatan noken. Mereka 

tidak memiliki desain tersendiri untuk menentukan warna pada noken. Oleh sebab 

itu mama mama noken kesulitan membuat motif pada noken rajut jika menggunakan 

cara yang tradisional seperti ini. Maka motif yang didapat pada noken rajut 

cenderung garis-garis yang dibedakan dengan warna saja tidak ada yang lain. 

 Warna yang digunakan merupakan warna yang disesuaikan dengan kearifan 

lokal masyarakat Papua. Yang paling dominan adalah warna merah, putih, hitam, 

kuning, dan coklat. Warna-warna ini sangat akrab dengan alam dan kehidupan 

masyarakat Papua dan Papau Barat. Masing-masing suku di Papua dan Papua 

Barat memiliki ciri khas terhadap pewarnaan pada noken. 

Proses pewarnaan menggunakan bahan pewarna alam atau buatan dilakukan 

dengan dua cara; 

     

 Cara Pertama : 

 Bahan baku yang siap digunakan untuk rajutan noken dan anyaman noken 

dicelup/direndam dalam larutan pewarna alam yang sudah disiapkan. Biarkan 

hingga semalam agar waran menyerap sempurna. 

 Bahan baku tersebut diangkat dan ditirskan hingga kering. Setelah kering 

dapat dilakukan pembuatan noken. 

      Cara Kedua : 

 Bahan baku yang sudah siap dipintal dan dianyam dapat dibuat noken. Pada 

saat bagian-bagian tertentu akan diberi warna, maka perajin noken 

mengoleskan warna yang diinginkan pada bahan baku pintal atau anyam, 

setelah itu baru dilajutkan merajut atau menganyam kembali, begitu 
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seterusnya hingga warna yang diinginkan sudah semua dapat diberikan pada 

noken. 

 Proses pengeringan dilakukan dengan cara diangin-anginkan saja, biasanya 

pewarna dengan cara oles ini akan cepat kering saat pembuatan noken. 

Namun teknik warna seperti ini kadang tidak kuat dan mudah luntur. 

 

Diperlukan sebuah penelitian dari komunitas noken untuk mengembangkan 

pewarnaan baik alam dan buatan yang dapat mempertahankan kualitas dari noken  

itu sendiri agar tampak kuat, tahan lama dan warna tidak mudah luntur.  

 

a. Pewarna alam 

 Bahan pewarnaan alam berasal dari alam berupa buah, daun, tanah dan 

akar. Pewarna alam dan pengolahannya yang biasa digunakan oleh pengrajin 

terdiri dari : 

- Warna merah 

Warna merah dihasilkan dari pohon di hutan yang emmiliki biji merah, 

beberapa suku menyebutnya dengan anma Yonggo Ibu. Biji merah yonggo ibu 

diolah dengan cara ditumbuk hingga keluar air berwana merah, lalu diberi 

penetap warna air arang dan getah pohonnya agar warna merah tidak 

berubah warna. 

- Warna putih 

Warna putih dihasilkan dari kerang biya berasal dari laut. Kerang biya juga 

diolah dengan cara ditumbuk dan bubuk putih yang dihasilkan juga diberi air 

getah pohon agar warna putih tahan lama. 

- Warna hitam 

Warna hitam diambil dari warna arang itu sendiri. Arang yang digunakan dari 

pohon pinus atau yonkori. Cara pengolahannya juga ditumbuk dan bubuk 

hitamnya dapat langsung dipakai untuk mewarnai.  

- Warna coklat 

Warna coklat diambil dari tanah. Tanah yang berwana coklat direndam dalam 

air, endapannya yang halus dicampur dengan air getah pohon dan dapat 

digunakan untuk mewarnai. 

- Warna kuning 
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Warna kuning didapatkan dari kunyit. Kunyit diolah dengan cara ditumbuk dan 

sari pati kunyit yang amsih kental dan berwarna kuning diberi air getah pohon 

agar tidak mudah luntur. 

- Warna hijau 

Warna hijau diperoleh dari daun nerica. Daun nerica diolah dnegan cara 

ditumbuk, air daunnnya yang berwarna hijau dapat diberi air getah agar tahan 

lama. 

- Warna Ungu 

Warna ungu biasa dipakai mama mama noken dari bunga ungu, namun 

sekarang sudah menggunakan bahan dari obat sariawan yang mudah didapat 

dan warnanyakuat dan  tahan lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 3.15. Noken anggrek bukan di warnai tetapi warna alam diolah dari tangkai 

pohon anggrek. 
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Gbr.3.16. Diwarnai di benang pintal tangan yang sudah siap rajut 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gbr. 3.17. Warna alami coklat dan hitam 

b. Pewarna buatan 

Bahan pewarna buatan yang biasa digunakan oleh pengrajin noken biasanya 

mengambil dari warna yang dibuat oleh pabrik. Ada beberapa pengrajin yang 

memanfaatkan pewarna tinta stempel atau spidol untuk memberi warna pada 

noken. Ada pula yang telah menggunakan wantex atau pewarna tekstil untuk 

merendam bahan baku noken. Tentunya noken yang menggunakan warna 

buatan lebih tahan lama dan tidak mudah luntur dibanding dengan warna alam. 

Seperti pada benang pintal yang sekarang sudah dilakukan untuk membuat 

noken dari bahan sintetis.   
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3.2. Teknik Pembuatan Noken 

 

Noken bagi masyarakat Papua mencerminkan hubungan yang harmonis 

dengan alam lingkungan. Hal itu juga terkait dengan teknik pembuatan noken yang 

menyesuaikan dengan alam lingkungan dimana masyarakat tersebut tinggal. 

Masyarakat yang tinggal di daerah pantai lebih mengenal teknik pembuatan noken 

dengan cara dianyam, atau teknik anyam. Hal itu disebabkan bahan baku yang 

banyak dijumpai di daerah pantai adalah daun pandan, kulit pohon yang lebih 

cocok dibuat noken dengan cara dianyam. Sebaliknya, masyarakat di daerah 

pedalaman Papua lebih mengenal teknik pembuatan noken dengan cara dirajut 

karena bahan baku yang tersedia di pedalaman Papua lebih banyak berupa serat 

pohon dan kulit kayu yang teknik pembuatannya lebih cocok memakai teknik rajut. 

Pengetahuan tentang teknik pembuatan noken ini diperoleh oleh masyarakat 

Papua secara turun temurun dari nenek moyang mereka. 

 

3.2.1. Teknik Anyaman 

 

Teknik anyaman adalah mengatur bilah; potongan lembaran dari daun pandan 

atau rumput rawa, bambu, rotan, dan sebagainya dengan cara  tindih-menindih dan 

silang-menyilang. Pembuatan anyaman dilakukan dengan tangan. Teknik anyaman 

itu dipertahankan sebagai salah satu cara pembuatan noken dari masa lampau 

hingga kini. Pewarnaan pada anyaman noken dilakukan sebelum bilah dianyam. 

Pekerjaan menganyam dilakukan pada siang hari, di rumah atau di sanggar noken, 

dan aktifitas ini dimanfaatkan sebagai pengisi waktu senggang.  

 

a. Desain dan Motif Noken 

  Desain anyaman noken lebih dominan dibuat dalam bentuk tas, namun ada 

pula yang dibuat dalam bentuk berbagai peralatan rumah tangga lainnya seperti 

wadah-wadah. Anyaman noken sudah banyak dibuat perajin noken dengan 

berbagai motif khas Papua dan hiasan yang menarik. Motif yang biasa dibuat 

adalah geometris seperti segiempat, segitiga, meander, swastika, dan garis vertikal 

maupun horisontal.  
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Dengan adanya permintaan tentunya motif-motif pada noken anyaman akan terus 

berkembang. Sedangkan pemilihan warna pada umumnya selaras dengan kearifan 

lokal masyarakat Papua yaitu merah, putih, hitam, dan hijau serta warna asli daun 

pandan atau rumput rawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gbr. 3.17. Produk noken anyam dari rumput rawa dan daun pandan 

 

b. Proses Pembuatan  

 

Proses pembuatan noken dengan teknik anyaman dilakukan menggunakan 

tangan dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Siapkan bahan baku berupa daun pandan, kulit kayu dan rumput rawa serta 

rotan, hal ini disesuaikan dengan kearifan komunitas noken di setiap suku 

bangsanya.  

2. Bahan baku ini dipilah-pilah menjadi bagian lembaran-lembaran yang sedang 

dan kecil hingga siap dianyam.  

3. Buat keranga noken yang dimulai dari pondasi atau dasar. Anyaman dilakukan 

dengan cara saling tindih dan menyilang antara satu bagian dengan bagian 

lainnya. Untuk motif dapat dilakukan secara langsung dianyam dengan 

dengan menggunakan bilah yang sudah diwarnai. 

4. Selanjutnya membuat bentuknya yang tegak lurus, agar terbentuk wadah 

seperti tas.  

5. Dapat pula dibuat tutup tas/wadahnya dengan cara yang sama. 

6. Buat tali untuk tas noken dengan cara yang sama. 

7. Beri hiasan yang menarik dengan berbagai rumbai dari bahan baku yang 

digunakan. 

 

Di bawah ini diberikan gambaran tentang proses pembuatan noken  dengan 

teknik anyaman : 

  

 

 

                Gbr. 3.18. Proses pembuatan noken teknik anyaman dengan motif dan warna 
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Gbr. 3.19. Proses pembuatan noken teknik anyaman tanpa diberi motif/warna 

 

 

3.2.2. Teknik Rajutan 

 

 Teknik rajutan adalah teknik menyirat atau menjalin benang sehingga 

berbentuk jaring-jaring atau menyerupai jala. Dalam proses rajutan perlu disiapkan 

benang. Benang yang terbuat dari bahan serat pohon harus melalui proses 

pemintalan terlebih dahulu baru bisa dirajut. Pemintalan yang dilakukan secara 

konvensional oleh masyarakat Papua pengrajin noken adalah dengan menggunakan 

tangan dan alas paha mereka. Mama-mama noken dapat memintal serat pohon 

yang sudah diurai menjadi lembaran tipis dan panjang tadi menjadi benang pintalan 

dengan dibantu abu sekam agar tangan tidak licin atau tetap kasat.  

 

a. Desain dan Motif Noken 

  Desain rajutan noken lebih dominan dibuat dalam bentuk tas. Namun tidak 

seperti anyaman noken, noken dengan teknik rajutan banyak dibuat dalam bentuk 

pakaian, topi, wadah hp, dompet, ikat kepala/pinggang dan masih bnayak lagi. 

Membuat motif pada noken rajutan tidak semudah dengan teknik anyaman, 

sehingga motif yang muncul masih banyak berupa garis-garis pembeda warna saja. 

Meskipun demikian hal ini merupakan motif khas dari noken Papua. Yang menarik 

pada noken teknik rajut adalah hiasannya. Berbagai hiasan yang dikenakan 

membuat noken teknik rajut menjadi unik dan banyak digemari. Beberapa hiasan 

yang sering digunakan adalah berupa bulu burung, gigi hewan, kerang, aneka kain 

perca, benang warna-warni, manik-manik, biji-bijian, dan rumbai dari sisa bahan 
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bakunya. Dengan adanya keinginan penggemar noken untuk mengembangkan motif 

dan warna tentunya motif-motif pada noken rajut akan terus berkembang. 

Sedangkan pemilihan warna pada umumnya selaras dengan kearifan lokal 

masyarakat Papua yaitu merah, putih, hitam, dan hijau serta warna asli serta pohon 

itu sendiri. Selain itu juga digunakan pengembangan warna lainnya seperti ungu, 

orange, dan biru. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     Gbr. 3. 20. Aneka noken teknik rajutan 

 

b. Proses Pembuatan 

Proses pembuatan noken dengan teknik rajutan dilakukan menggunakan tangan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Siapkan bahan baku berupa serat pohon atau rumput rawa. Jenis pohon 

disesuaikan dengan kearifan komunitas noken di setiap suku bangsanya. 

2. Bahan baku ini dipilah-pilah menjadi bagian lembaran-lembaran yang sedang 

dan kecil hingga siap dipintal menjadi benang.  
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3. Buat keranga noken yang dimulai dari pondasi atau dasar. Rajutan dilakukan 

dengan cara membuat pola angka 888 menggunakan jarum yang dibuat 

sendiri untuk mmeudahkan merajut. Untuk motif berupa garis-garis dapat 

dilakukan secara langsung diwarnai pada benang pintalan saat merajut. 

Batang anggrek yang berwarna warni sperti kuning, hitam dapat menjadi 

pewarna dari noken. Batang anggrek sudah memiliki warna yang khas dan 

tidak mudah luntur, batang ini dapat melapisi benang pintalan agar noken 

menjadi lebih indah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gbr. 3.21. Tumbuhan Anggrek sebagai warna noken dan mempercantik penampilan noken rajut. 

 

4. Selanjutnya membuat bentuknya yang tegak lurus ke atas, agar terbentuk 

wadah seperti tas.  

5. Buat tali untuk tas noken dengan cara yang sama. 

6. Beri hiasan yang menarik dengan berbagai hiasan dari bahan lainnya seperti 

bulu burung, kerang, gigi hewan, benang, kain perca, manik-manik, dsb. 

Di bawah ini diberikan gambaran tentang proses pembuatan noken  dengan 

teknik rajutan : 

 

 

 

 

 

 

                           Gbr. 3.22. Proses pemintalan benang dari serat pohon. 
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                Gbr. 3.23. Bapak perajin noken anggrek merajut noken 
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Gbr. 3.24. Proses pembuatan noken teknik rajutan 

 

Kepemilikan noken khusus yang dihiasi empat warna manik-manik di suku 

Sentani dan noken anggrek di suku Mee menentukan posisi dirinya di dalam suku 

bangsa Sentani di Jayapura, dan  Tonawi di suku Mee. Noken memperjelas posisi 

seorang Ondoafi maupun Tonawi dalam komunitas adatnya sebagai pimpinan 

komunitas adat. Posisi diri pun memperkuat spesialisasi kerja dalam sehari-hari di 

dalam komunitas adat suku bangsa Mee. Seorang Tonawi berarti ia murah hati, 

dermawan, mampu mengatasi persoalan, mampu memperkerjaan orang untuk 

membuat kebun, dan beternak serta berbisnis. Kemampuan ini mempengaruhi 

bagaimana ia dapat mengatasi masalah dalam kehidupan diri, keluarga dan sesama 

di sekitarnya tanpa membatasi atau membeda-bedakan.  
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                                     Gbr. 3.25. Noken Ondoafi dari suku Sentani      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                        Gbr. 3.26. Noken Anggrek dari suku Mee 
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Pertanyaan untuk Diskusi 

1. Apa saja bahan alam yang menghasilkan noken dan dimana dapat diambil?  
2. Bagaimana bahan alam itu diproses? 
3. Siapa saja perajin kerajinan tangan noken? dan kapan memproses bahan alam utnuk 

pembuatan noken dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua?  
4. Bagaimana proses pembuatan noken teknik anyaman dan teknik rajutan?   
5. Mengapa harus lakukan tindakan pelindungan dan pengembangan noken?  

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 
  
 Metode dan proses pembuatan noken rajutan atau anyaman adalah salah satu bentuk 

mempertahankan dan melestarikan warisan budaya leluhur orang Papua. Pada dasarnya, 
modul muatan lokal noken sebagai metode pembuatan noken dan dinilai pendekatan awal 
sebelum mengenal kedua teknik pembuatan noken yakni teknik rajutan dan teknik 
anyaman guna mempermudah memahami bahan baku noken dan akhirnya memproses 
untuk merajut dan menganyam noken multifungsi tas rajutan dan anyaman kerajinan 
tangan masyarakat Papua.    

  
 Teknik anyaman adalah mengatur bilah; potongan lembaran dari daun pandan atau 

rumput rawa, bambu, rotan, dan sebagainya dengan cara  tindih-menindih dan silang-
menyilang.  
 Teknik rajutan adalah teknik menyirat atau menjalin benang sehingga berbentuk jaring-
jaring atau menyerupai jala. 
 
Desain noken, baik anyaman maupun rajutan dibuat dalam bentuk yang dominan yaitu tas, 
namun berkembang pula bentuk lainnya seperti topi, baju, ikat kepala, ikat pinggang, 
wada-wadah dan lain sebagainya. Sedangkan motif noken memiliki ciri khas dari daerah 
Papua yaitu garis-garis dan geometris seperti persegiempat, segitiga, meander, swastika, 
dan lainnya. 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM  

MUATAN LOKAL NOKEN  

 

 

Noken merupakan salah satu kerajinan suku bangsa di Provinsi Papua dan 

Papua Barat yang memiliki makna mendalam, fungsi sosial, ekonomi dan budaya, 

serta sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan bagi 

masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, generasi muda Papua kurang 

berminat untuk membuat dan melestarikan pohon yang seratnya digunakan sebagai 

bahan pembuatan noken. Pada tanggal 4 Desember 2012 Noken diakui oleh 

UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang memerlukan perlindungan 

mendesak, sehingga Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan dan menjalankan 

Rencana Aksi Perlindungan Warisan Budaya Noken. Salah satunya dengan cara 

memasukkan Noken dalam Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) di seluruh sekolah 

Provinsi Papua dan Papua Barat mulai jenjang PAUD (formal), SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/MA dan SMK/MAK. Bab ini akan dipaparkan pengembangan kurikulum 

muatan lokal yang meliputi prinsip dan tahapan pengembangan. Selanjutnya, 

disajikan model kurikulum muatan lokal Noken jenjang (formal), SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/MA dan SMK/MAK. Model kurikulum muatan lokal ini juga dilengkapi 

contoh silabus dan RPP PAUD (formal), SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan 

SMK/MAK dengan harapan setiap guru mata pelajaran muatan lokal Noken 

selanjutnya dapat menyusunnya menggunakan contoh itu.        

 

4.1 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan muatan lokal merupakan 

bahan kajian untuk membentuk pemahaman para peserta didik terhadap potensi 

di daerah tempat tinggalnya.  
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Adapun, dalam pasal 77N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap 

satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan 

keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap 

satuan pendidikan. Sebagai bahan kajian maupun pelajaran muatan lokal 

bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan 

dalam hal mengenal lingkungan alam, sosial dan budaya, memiliki kemampuan 

keterampilan dan pengetahuan mengenai daerahnya/lingkungan 

masyarakatnya, dan  memiliki sikap/perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

berlaku didaerahnya, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat, serta 

melestarikannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun 

nasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai dokumen perencanaan 

pembelajaran maka dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal ada hal-hal 

yang perlu diperhatikan dan dipahami, yaitu  definisi, prinsip pengembangan dan 

tahap pengembangan. 

 

4.1.1 Definisi  

Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi 

muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang 

dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap 

potensi di daerah tempat tinggalnya. (Permendikbud No.81A tahun 2013) 

 

4.1.2 Prinsip Pengembangan  

Pengembangan kurikulum muatan lokal perlu memperhatikan beberapa 

prinsip agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi serta peluang yang ada di tempat atau daerah masing-masing 

kelompok sasaran. Adapun prinsip pengembangan kurikulum muatan lokal 

sebagai berikut: 
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a. Utuh  

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan 

pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup. Maka 

kurikulum yang dikembangkan harus mengantisipasi dan 

mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dan mengimbangi arus perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

b. Kontekstual  

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan 

budaya, potensi, dan masalah daerah. Oleh karenanya, dalam 

menyusun kurikulum muatan lokal sebaiknya diawali dengan analisis 

konteks dengan melakukan pantauan, kunjungan atau pengamatan 

yang cermat untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik budaya, 

sosial dan ekonomi subyek sasaran yang merupakan prioritas untuk 

pengembangan muatan lokal. 

c. Terpadu  

Pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan 

pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.  

Hendaknya kurikulum muatan lokal yang dikembangkan harus 

didasarkan pada penyiapan kemampuan peserta didik secara integrasi 

melalui kerjasama yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait, 

termasuk lembaga pemerintah, nonpemerintah, bahkan organisasi 

berbasis masyarakat yang telah ada.  

d. Apresiatif  

Hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk 

pertunjukkan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan 

pendidikan dan daerah. Diharapkan dengan adanya penyusunan 

kurikulum muatan lokal nantinya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk 

aktifitas pengembangan dengan menggunakan media lokal dan metode 

yang ramah pada kondisi lokal (termasuk memodifikasi budaya lokal). 
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e. Fleksibel  

Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan 

waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

bagi satuan pendidikan melakukan penyesuaian dengan kondisi 

lingkungan, budaya dan kehidupan masyarakat.  

f.  Pendidikan Sepanjang Hayat  

Pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, 

tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-

menerus. Sebaiknya memprogramkan kegiatan/merancang kurikulum 

muatan lokal secara berkelanjutan. Maksudnya dengan merancang 

kurikulum/kegiatan yang berkelanjutan akan terlihat peningkatan 

pengembangan potensi budaya lokal daerah setempat.  

          g. Manfaat  

Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan 

mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global. 

Kurikulum muatan lokal yang dikembangkan harus memuat atau 

berisikan hal-hal yang perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan, serta memperhatikan nilai-nilai budaya yang berlaku agar 

bermanfaat. 

 

4.1.3 Tahap Pengembangan  

Pengembangan kurikulum muatan lokal secara garis besar terdiri dari dua 

tahap yaitu; a) identifikasi, dan b) pengembangan kurikulum.  Jabaran dari 

masing-masing tahap sebagai berikut : 

a. Identifikasi  

Identifikasi merupakan tahap awal dari kegiatan pengembangan yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran, masalah, potensi dan 

kebutuhan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan pada masyarakat 
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di lingkungan satuan pendidikan sasaran.  Kegiatan yang dilakukan 

pada identifikasi tediri dari 5 tahap yaitu : (1) analisis konteks, (2) 

penentuan bahan kajian muatan lokal, (3) Menentukan jenis muatan 

lokal yang akan dikembangkan, (4) identifikasi masalah dan kebutuhan 

sasaran, (5) identifikasi tantangan dan peluang, dan (6) pemetaan dan 

klasifikasi kompetensi yang dikembangkan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan atau digali dalam masing-masing tahap kegiatan identifikasi 

sebagai berikut :  

1) Analisis Konteks  

• Identifikasi ragam sosial, budaya, ekonomi, kondisi geografis dari 

masyarakat di lingkungan satuan pendidikan dan aspek lain yang 

relevan.  

• Elaborasi kekhususan/keunikan masing-masing kelompok sosial 

yang ada di masyarakat lingkungan satuan pendidikan. Hal ini 

diarahkan untuk melihat secara mendalam relasi pada masing-

masing aspek sosial yang menonjol. Misalnya dalam budaya lokal, 

apa muatan lokal yang bersifat pengembangan potensi jiwa usaha 

dan kecakapannya.  

• Elaborasi ikatan-ikatan sosial dalam bentuk nilai atau institusi 

(misalnya bagaimana pandangan/nilai sosial yang berlaku di 

daerah setempat, maupun keselarasan dengan alam dan kearifan 

lokal, dan lain-lain).  

2) Penentuan Bahan Kajian Muatan Lokal  

Penentuan bahan kajian muatan lokal dilakukan dengan mendata dan 

mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat 

sebagai bahan kajian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan satuan 

pendidikan.  

3) Menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan.  

Jenis muatan lokal meliputi empat rumpun muatan lokal yang 

merupakan persinggungan antara budaya lokal (dimensi sosio-
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budaya-politik), kewirausahaan, pra-vokasional (dimensi ekonomi), 

pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik).  

4) Identifkasi Masalah dan Kebutuhan   

• Masalah yang dimaksudkan adalah kondisi dan hambatan yang 

dihadapi satuan pendidikan dalam kaitannya dengan kesesuaian 

tingkat perkembangan peserta didik. Penentuan masalah ini dapat 

dilakukan dengan melakukan wawacara, penyebaran kuesioner, 

Focus Group Discussion (FGD/ diskusi terfokus) dengan 

pemangku kepentingan secara partisipatif tentang hambatan, 

potensi, keunggulan dan kebutuhan yang sesuai.  

• Kebutuhan satuan pendidikan adalah hal-hal yang diperlukan oleh 

satuan pendidikan dalam membangun dan mengembangkan 

potensi dan keunggulan lokal masyarakat disekitarnya. 

5) Identifikasi Tantangan dan Peluang  

• Peluang yang dimaksudkan  dapat  berupa kegiatan, kesempatan 

dan hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan  

sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki baik 

secara individu maupun kelompok.  

• Tantangan yang dimaksudkan adalah apa yang dapat dilakukan 

untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan dalam mengisi dan memanfaatkan peluang yang ada 

bagi satuan pendidikan.  

• Peluang dan tantangan bagi satuan pendidikan mencakup bidang 

ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan lingkungan hidup atau 

disesuaikan dengan bidang pengembangan yang akan dilakukan. 

6) Pemetaan dan Klasifikasi Kompetensi yang Dikembangkan  

• Bila telah terpetakan kompetensi, kemampuan, masalah dan 

kebutuhan dari satuan pendidikan, selanjutnya dilakukan 

pengelompokan tentang kompetensi dan kemampuan yang dapat 
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dan perlu dikembangkan, dan memenuhi kebutuhan satuan 

pendidikan.  

• Pengelompokan ini  merupakan dasar untuk merumuskan 

kompetensi atau kemampuan yang akan dikembangkan atau 

hendak dicapai pada satuan pendidikan.  

 

b. Pengembangan Kurikulum  

Kurikulum muatan lokal paling tidak berisikan tentang Standar 

Perkembangan (PAUD formal), dan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK) yang hendak dicapai 

melalui kegiatan pengembangan pemahaman pengetahuan, 

pengalaman dari praktek pengetahuan yang perlu diperoleh peserta 

didik dari materi kegiatan pembelajaran sehingga terbentuk sikap 

spiritual dan sosial. Adapun tahapan yang dapat dilakukan adalah (1) 

merumuskan aspek-aspek bahan kajian, (2) merumuskan standar 

perkembangan atau kompetensi dasar dengan mengacu pada 

Kompetensi Inti yang telah ditetapkan secara nasional, (3) menentukan 

ruang lingkup materi, (4) menetapkan tujuan mata pelajaran. Langkah-

langkah dalam tahap pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Aspek-Aspek Bahan Kajian 

Hasil identifikasi yang telah diperoleh dari tahap pertama, selanjutnya 

menjadi acuan untuk merumuskan kurikulum. Untuk itu, langkah awal 

dari tahap ini adalah menetapkan aspek-aspek dari bahan kajian 

muatan lokal yang menaungi semua kajian dari jenjang PAUD, 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Aspek-aspek ini 

ditetapkan dari awal agar bahan kajian dapat dibelajarkan secara 

berkelanjutan dan menghindari tumpang tindih antar kelas.  

2) Merumuskan Standar Perkembangan (PAUD formal) dan 

Kompetensi Dasar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK)  
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Standar Perkembangan (PAUD formal) dan Kompetensi Dasar 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK) merupakan kemampuan 

yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan sesuai dengan 

kebutuhan satuan pendidikan yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya.  Bila kemampuan tersebut dimiliki maka satuan 

pendidikan telah dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang 

diharapkan. Perumusan standar perkembangan ataupun kompetensi 

dasar dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta 

didik secara fisik dan psikis. Dekat secara fisik berarti bahwa terdapat 

dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik, 

sedangkan dekat secara psikis berarti bahwa bahan kajian tersebut 

mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencerna informasi 

sesuai dengan usia peserta didik. Kemampuan yang dirumuskan 

dalam standar perkembangan dan kompetensi dasar masih umum 

sifatnya, sehingga perlu dijabarkan kedalam beberapa pengalaman 

pembelajaran, yang sesungguhnya merupakan tahapan kemampuan 

dan atau beberapa kemampuan sebagai dasar untuk mencapai 

standar perkembangan/ kompetensi yang telah ditetapkan. 

3) Menentukan Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dapat ditetapkan dengan merangkum 

penyebaran aspek-aspek bahan kajian di tingkat kelas yang 

bersangkutan. Materi yang ditetapkan mengikuti aspek-aspek bahan 

kajian. Penetapan materi di setiap tingkat kelas bisa mengusung 

tema tertentu untuk memudahkan pengorganisasian materinya.      

4) Menetapkan Tujuan  

Tujuan mata pelajaran dirumuskan dengan berpedoman pada misi 

kurikulum muatan lokal, yaitu meningkatkan potensi dan keunggulan 

lokalitas serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Mengacu pada misi kurikulum muatan lokal ini, maka satuan 

pendidikan dalam menetapkan tujuan memperhatikan prinsip 

pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan mata pelajaran muatan 
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lokal hendaknya bukan hanya memberikan pengetahuan sebagai 

pengetahuan saja, tetapi pengetahuan itu wajib dipraktekkan agar 

peserta didik memiliki keterampilan. Dari praktek pengetahuan ini, 

akan terbentuk sikap spiritual dan sosial yang ditampilkan oleh 

peserta didik.  

 

4.1.4  Pelaksanaan dan Evaluasi Kurikulum 

Pengembangan kurikulum tidak berhenti sampai sebatas 

dokumen, namun dokumen kurikulum yang sudah dihasilkan dapat 

dilaksanakan di kelas.  Setelah pelaksanaan di kelas tim pengembang 

kurikulum sekolah akan mendapatkan data mengenai kesesuaian antara 

dokumen yang direncanakan dengan pelaksanaannya.  Data-data ini 

selanjutnya dikaji untuk keperluan keberlanjutan pengembangan 

kurikulum yang dikenal sebagai evaluasi.   

Evaluasi kurikulum yang telah dikembangkan senantiasa 

dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kesesuaian kurikulum 

dengan masalah, kebutuhan dan perkembangan perilaku serta orientasi 

hidup masyarakat sasaran. Kajian dan perubahan serta pengembangan 

dilakukan berkait dengan bahan/materi, strategi dan metode 

penerapannya di lapangan. Kapan dan bagaimana evaluasi untuk 

pemtahiran kurikulum dilakukan rinciannya sebgai berikut: 

1. Evaluasi terhadap kurikulum yang telah dikembangkan perlu 

dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh masukan bagi 

kurikulum yang sedang dilaksanakan. Perbaikan yang dilakukan 

sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi  yang dapat berupa perbaikan 

terhadap pelaksanaan maupun perbiakan terhadap bahan kurikulum.  

2. Kegiatan evaluasi untuk pemutahiran kurikulum dilakukan melalui 

kajian tentang kesenjangan kurikulum dengan kenyataan, kebutuhan, 

masalah dan tuntutan peserta didik.  
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3. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berdampak terhadap 

perubahan perilaku dan orientasi hidup peserta didik juga perlu 

menjadi perhatian dalam rangka pemutahiran kurikulum yang telah 

dibuat.  Karena dengan memperhaikan perubahan ini akan 

memberikan masukan dalam pemutahiran terhadap sistem, strategi, 

dan metode serta pendekatan pelaksanaan kurikulum. 

Secara terinci tahapan pengembangan kurikulum muatan lokal dan 

evaluasi kurikulum seperti  dijelaskan  di atas  dapat digambarkan pada 

bagan alur sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Alur Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal 
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4.2. Model Kurikulum Muatan Lokal  (Mulok) Noken  

Muatan lokal (Mulok) merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi 

daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya menjadi bagian dari mata 

pelajaran wajib kelompok B di Kurikulum Nasional, yaitu mata pelajaran Seni 

Budaya, Prakarya, dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, 

baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Substansi muatan lokal ditentukan 

oleh daerah ataupun satuan pendidikan, diwujudkan dalam bentuk Kompetensi 

Dasar (KD) dan silabus. Oleh karena itu, daerah atau satuan pendidikan harus 

mengembangkan KD mulok yang diselenggarakan sebagai suplemen dari mata 

pelajaran kelompok B di Kurikulum Nasional dan/atau mata pelajaran yang 

berdiri sendiri sebagai mata pelajaran pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah. Pengembangan KD harus didasarkan pada Kompetensi Inti (KI) dan 

proses pengembangannya mengikuti pedoman pengembangan Muatan Lokal 

dari Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. 

Model Kurikulum Mulok Noken  dikembangkan berdasarkan acuan 

Standar Isi Kurikulum yang digunakan saat ini dan tahapan usia perkembangan 

mental manusia. Oleh karenanya, acuan pengembangan Kurikulum Mulok 

Noken yang digunakan berdasarkan pada Standar Isi Kurikulum 2013 untuk 

jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Kompetensi Inti untuk 

Kurikulum Mulok Noken ditetapkan menggunakan Kompetensi Inti kelas II 

SD/MI, kelas V SD/MI, kelas VIII SMP/MTs dan kelas XI SMA/MA/SMK/MAK. 

Alasan penetapan ini adalah karena tidak dikembangkan Kurikulum  Mulok 

Noken untuk setiap kelas. Oleh karena itu, diambil median dari rentang kelas di 

setiap jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan model Kurikulum 

Mulok PAUD formal mengacu pada Standar Perkembangan Kurikulum 2009, 

karena masih menggunakan Kurikulum 2009.  

Model Kurikulum Mulok Noken untuk PAUD akan lebih difokuskan pada 

anak usia 4 s.d 6 tahun (TK-A & TK-B) yang merupakan tahap usia bermain. 

Pada jenjang pendidikan SD/MI dibagi dua rentang  kelas yaitu SD/MI kelas 

rendah (kelas 1-3) dan kelas tinggi (kelas 4-6). Di usia SD ini dikenal juga 
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dengan masa usia sekolah, dimana pada kelas rendah (kelas 1-3) peserta didik 

berada pada masa awal belajar bergaul dan belajar berdasarkan pengalaman 

langsung dan holistik dengan bermain dan bernyanyi agar menjadi lebih 

bermakna. Pada SD kelas tinggi (kelas 4-6) peserta didik mulai dapat belajar 

hal-hal yang bersifat abstrak yang dikaitkan dengan unsur konseptual, baik intra 

maupun antar bidang studi, serta mulai belajar mandiri yang bersifat 

keterampilan dasar untuk menolong dirinya sendiri.  

Adapun pada tahapan usia remaja 13 s.d 18 tahun yang dalam 

pendidikan diklasifikasikan menjadi dua rentang jenjang pendidikan yaitu 

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs merupakan 

masa menemukan jati diri sebagai individu yang terpisah dari keluarga, belajar 

menjadi bagian lingkup sosial dan memberikan persiapan keterampilan rumah 

tangga. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MI merupakan masa 

individu mulai bersifat idealis sehingga sangat tepat jika mempersiapkan peserta 

didik dengan berbagai peranan sosial, memberikan landasan nilai-nilai budaya, 

memperkuat penyesuaian diri, dan mengembangkan hubungan sosial dengan 

memberikan keterampilan yang bernilai ekonomi. 

Tahap identifikasi pengembangan kurikulum mulok Noken dilaksanakan 

dengan melakukan identifikasi sasaran tingkat kelas setiap jenjang pendidikan 

yang akan mendapatkan pembelajaran bahan kajian muatan lokal. Jenis mulok 

Noken merupakan  persinggungan antara budaya lokal (dimensi sosio-budaya-

politik), kewirausahaan, pra-vokasional (dimensi ekonomi), pendidikan 

lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik). Setelah itu, 

mengidentifikasi masalah, kebutuhan, tantangan dan peluang bahan kajian 

mulok Noken. Dari hasil identifikasi diperoleh peta kompetensi yang akan 

dikembangkan dalam mulok Noken.   

Setelah tahap identifikasi, pengembangan kurikulum diawali dengan 

merumuskan aspek-aspek bahan kajian Noken, yaitu filosofi, daya cipta dan 

karsa, dan perubahan sosial budaya. Aspek-aspek itu menaungi setiap jenjang 

dalam mengembangkan kompetensi dasar. Kompetensi Inti dari tingkat kelas 

yang telah ditentukan seperti disebutkan di atas menjadi acuan untuk 

mengembangkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang telah 
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dikembangkan menjadi dasar untuk menetapkan ruang lingkup materi dan 

merumuskan tujuan mulok Noken setiap jenjangnya. Berikut dipaparkan model 

Kurikulum Muatan Lokat Noken PAUD fomal, SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/MA/SMK/MAK. Setiap model kurikulum memuat rasional, tujuan dan ruang 

lingkup materi. 

 

4.2.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  

          a. Rasional 

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia 

yang mempunyai hak dan kewajiban ikut memelihara dan 

mempertahankan serta mengembangkan nilai budaya dan tradisi 

bangsa dan negara. Noken sebagai warisan budaya masyarakat Papua 

menjadi penting untuk dipertahankan karena sarat dengan nilai-nilai 

peradaban manusia. 

Noken sebagai mata pelajaran muatan lokal di tingkat PAUD formal 

merupakan upaya strategis di bidang pendidikan dalam mempersiapkan 

dan menumbuhkan rasa cinta akan budaya tradisi sebagai identitas 

bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. PAUD formal sebagai unit 

sosial yang pertama dikenal anak akan sangat tepat jika mulai 

diperkenalkan dan disosialisasikan nilai-nilai sosial dan budaya sejak 

dini.  

Adapun, mata pelajaran Muatan Lokal Noken di PAUD formal lebih 

bersifat mengenalkan melalui berbagai aktivitas bermain sambil belajar. 

Pengetahuan dan keterampilan tentang Noken dikenalkan melalui 

contoh dan teladan pembiasaan sehari-hari. Dengan pendekatan 

bermain sambil belajar, baik melalui kegiatan bercerita, bernyanyi, 

menggambar maupun berkreasi motorik halus pengetahuan dan 

keterampilan  tentang keragaman bentuk motif, warna noken, maupun 

tradisi penggunaan noken dapat dikenalkan dalam pembelajaran, 

penerapan pembiasaan, serta melalui contoh dan teladan oleh pendidik. 

Dengan menyediakan lingkungan belajar PAUD yang kondusif dengan 



 69 

tradisi kehidupan lokal dan pengetahuan kebudayaan Papua yang 

berlaku di masyarakat maka peserta didik akan memiliki rasa bangga 

dan cinta terhadap budaya bangsanya. 

 

b. Tujuan 

1. Mengenalkan pengetahuan noken melalui berbagai aktivitas bermain 

sambil belajar (seperti kegiatan bercerita, kunjungan ke tempat 

kerajinan dan berkarya) sebagai usaha melestarikan warisan budaya 

sejak dini.  

2. Menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air terhadap warisan 

budaya melalui penerapan  pembiasaan penanaman nilai-nilai 

keagamaan dan budaya tradisi setempat  

 

c.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kurikulum muatan lokal Noken untuk PAUD formal, 

yaitu manfaat Noken kebutuhan sehari-hari, pembuatan Noken dari 

bahan sederhana dengan menggunakan bahan buatan (kertas, tali, pita, 

sedotan), dan menghargai keragaman serta mengapresiasi Noken 

sebagai warisan budaya ditengah perubahan sosial budaya.  Lingkup 

materi muatan lokal Noken untuk PAUD formal dapat dipetakan seperti 

tabel berikut:  

ASPEK PAUD (formal) 

Filosofi Manfaat noken untuk kebutuhan sehari-hari 

Daya cipta dan karsa Pembuatan noken dari bahan sederhana  

Perubahan sosial 

budaya 

 Menghargai keragaman noken 

 Mengapresiasi dengan mencoba memperagakan 
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c. Lingkup Perkembangan dan Tingkat Pencapaian Perkembangan 

PAUD (Formal) 

LINGKUP 
PERKEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN 

I. Nilai-nilai Agama 
dan Moral 

1. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk 
berdasarkan cerita dongeng 
(menyimpan/menggunakan noken sesuai 
fungsinya). 

2. Memahami perilaku mulia (menghargai 
keberagaman noken yang dimiliki teman). 

3. Mengenal ritual penggunaan noken pada upacara 
adat/keagamaan  

II. Fisik 
A. Motorik Kasar 

 

 
1. Melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, dan 

kepala dalam menirukan  cara pemakaian dan 
pembuatan noken  

2. Melakukan permainan fisik dengan aturan  
(Memperagakan pemakaian noken pada suatu  
pertunjukan atau situasi lainnya) 

B. Motorik 
Halus 

 

1. Menggunting pola motif noken dan 
menempelkannya secara tepat pada media yang 
disediakan  

2. Mengekspresikan diri dengan berkarya 
seni/menggambar sesuai gagasan anak  dan 
petunjuk guru   

3. Membuat warna alam untuk noken 
4. Berkreasi noken anyam sederhana dari kertas 

dengan teknik tempel (sesuai idenya sendiri, 
ataupun petunjuk guru) 
 

C. Kesehatan 
Fisik 

1. Membiasakan melakukan kegiatan kebersihan diri 
setelah bekerja maupun membuat noken. 
 

III. Kognitif 
A. Pengetahuan 

Umum dan 
Sains 

 
 

 
1. Mengenal  manfaat noken daerah setempat 

melalui mendengarkan dongeng 
2. Mengklasifikasi noken berdasarkan fungsinya  
3. Menghargai noken yang ada di wilayah setempat 

dengan peragaan 
4. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif 

dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika 
bahan serat pohon dipilin, mengolah bahan alam 
pewarna noken).  

B. Konsep 1. Memahami cara pembuatan warna noken dari 



 71 

LINGKUP 
PERKEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN 

bentuk, 
warna, ukuran 
dan pola 

bahan alam 
2. Mengenal pola ABCD-ABCD motif noken. 
3. Mengurutkan benda noken maupun bahan noken 

berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling 
besar atau sebaliknya.  

C. Konsep 
bilangan, 
lambang 
bilangan dan 
huruf 

1. Mengetahui konsep banyak dan sedikit melalui 
penggunaan  media bahan alam  noken 

2. Membilang banyaknya warna pada benda noken  
(satu sampai sepuluh). 

IV. Bahasa 
A. Menerima 

bahasa 
 

1. Memahami cerita yang dibacakan tentang asal 
muasal noken 

2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks  tentang 
istilah-istilah noken yang ada di daerahnya.  

B. Mengungkap
kan bahasa 

1. Mengungkapkan perasaan/kesan tentang noken 
yang dimilikinya/dirabanya dengan kata sifat (baik, 
senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, 
dsb.). 

2. Mengutarakan pendapatnya tentang pengetahuan 
noken  

3. Menceritakan kembali pengetahuan tentang 
noken (mis. Menceritakan kembali cerita yang 
didengarnya, melanjutkan sebagian cerita yang 
telah diperdengarkan). 

C. Keaksaraan 1. Membuat coretan simbol-simbol noken yang 
bermakna. 

2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki  
simbol yang sama. 

V. Sosial Emosional 
 

1. Memahami peraturan dan disiplin yang berlaku 
saat membuat noken 

2. Menjaga  alam  dan  lingkungannya. 
3. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial budaya setempat. 
4. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah) dan 

bangga terhadap budaya setempat 
5. Mensyukuri keberagaman noken sebagai 

kekayaan budaya bangsa 
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4.2.2  SD/MI  

a. Rasional  

Paradigma pembangunan abad 21 yang mengubah sumber daya 

alam menjadi sumber daya manusia sebagai modal utama 

pembangunan.  Penyiapan manusia Indonesia agar memiliki 

kompetensi dan keterampilan dilakukan melalui pendidikan.  Sekolah 

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai pendidikan formal 

pertama bagi anak memiliki peran penting dalam meletakkan dasar 

sikap dan pemahaman bagi seseorang.  Terlebih lagi di era globalisasi 

saat ini yang merambah seluruh aspek kehidupan masyarakat 

Indonesia, antara lain perubahan lingkungan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Noken sebagai salah satu hasil karya dan cipta masyarakat 

Papua, juga ikut terancam di era globalisasi saat ini, sehingga 

UNESCO mengambil langkah penyelamatan dengan menetapkannya 

sebagai salah satu warisan budaya tak benda.  Pembelajaran muatan 

lokal noken di SD/MI sebagai salah satu upaya pemerintah 

melestarikan Noken melalui pendidikan formal.   

Penyusunan Kompetensi Dasar Noken dibedakan untuk peserta 

didik kelas rendah (kelas 1 sampai kelas 3) dan peserta didik kelas 

tinggi (kelas 4 sampai kelas 6). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa  

peserta didik di kelas rendah  belajar berdasarkan pengalaman 

langsung dan holistik dengan bermain dan bernyanyi agar menjadi 

lebih bermakna. Sedangkan peserta didik di kelas tinggi mulai dapat 

belajar hal-hal yang bersifat abstrak yang dikaitkan dengan unsur 

konseptual, baik intra maupun antar bidang studi.   

Sekolah diberikan kebebasan untuk membelajarkan noken pada 

kelas tertentu sesuai dengan sumber daya yang ada karena 

Kompetensi Dasar Noken hanya disusun untuk 1 tahun pada kelas 

rendah dan 1 tahun pada kelas tinggi.  Sementara untuk kelas-kelas 
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yang mendapatkan Muatan Lokal Noken dapat membelajarkan muatan 

lokal lainnya yang di tentukan oleh sekolah atau dinas pendidikan atau 

daerah setempat. Pembelajaran muatan lokal Noken diarahkan 

terpusat kepada peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar 

yang ada di lingkungan sekolah baik secara individual maupun 

berkelompok.  Guru sebagai fasilitator dituntut dapat mengorganisasi 

kelas dengan baik sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar. 

          b. Tujuan 

Mata pelajaran Muatan Lokal Noken di SD/MI bertujuan agar peserta 

didik: 

1. Mengenal fungsi dan manfaat noken serta dapat memaknai noken 

dalam masyarakat Papua. 

2. Dapat membuat Noken dengan teknik dan motif sederhana sebagai 

bentuk daya cipta dan karsa yang inovatif  

3. Menerima keragaman dan mengenal sumber daya alam Noken di 

tengah perubahan sosial budaya masyarakat Papua saat ini. 

          c. Ruang lingkup  

Ruang lingkup meliputi lingkup materi Muatan Lokal Noken untuk 

SD/MI, yaitu fungsi noken bagi masyarakat Papua, pembuatan noken 

secara sederhana sebagai daya cipta dan karsa masyarakat Papua, dan 

keberagaman serta sumber daya alam noken di tengah perubahan 

sosial budaya. Lingkup materi Muatan Lokal Noken untuk SD/MI dapat 

dipetakan sebagaimana tabel berikut: 

ASPEK SD/MI KELAS RENDAH 
(KELAS 1 – 3) 

SD/MI KELAS TINGGI 
(KELAS 4 – 6) 

Filosofi Fungsi noken Fungsi noken 

Daya cipta dan 
karsa 

 Teknik sederhana 
membuat Noken  

 Motif dan desain 
sederhana Noken  

 Teknik sederhana membuat Noken  

 Motif dan desain sederhana Noken  

Perubahan 
sosial budaya 

Keberagaman bahan 
dasar Noken  

 Menerima keberagaman 

 Mengenal sumber daya alam 
noken 
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          d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  SD 

SD / MI Kelas Rendah (Kelas 1 s.d 3) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima dan menjalankan 
ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Meyakini bahwa Noken adalah cipta 
karsa warisan nenek moyang sebagai 
bentuk rasa syukur kepada Tuhan 
YME 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, dan guru 

2.1 Mensyukuri keberagaman noken 
sebagai kekayaan budaya bangsa 

2.2 Memelihara bahan alam pembuatan 
noken sebagai perwujudan nilai 
disiplin  

3. Memahami pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 
rumah dan di sekolah  

3.1 Mengenal manfaat/fungsi noken dari 
berbagai infomasi  

3.2  Mengenal bahan alam  dan buatan 
dalam pembuatan noken 

3.3 Mengetahui cara pewarnaan bahan 
alam  

3.4 Mengetahui motif dan desain noken 
 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak 
mulia 

4.1 Menyajikan manfaat noken dari 
informasi yang diperoleh 

4.2 Menceritakan bahan alam pembuatan 
noken di lingkungan sekitarnya  

4.3 Memraktekan pembuatan dan 
pencampuran warna bahan alam 
noken 

4.4  Membuat motif dan desain noken  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2. Salah satu motif noken yang memiliki makna tradisi  

(Sumber: Dewi Sri Handayani) 
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SD / MI Kelas Tinggi (Kelas 4 s.d 6) 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menerima, menjalankan dan 
menghargai ajaran agama 
yang dianutnya 
 

1.1   Meyakini bahwa Noken adalah cipta 
karsa warisan nenek moyang sebagai 
bentuk rasa syukur kepada Tuhan 
YME 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya, serta cinta tanah 
air 

2.1   Menghargai keberagaman noken 
sebagai kekayaan budaya bangsa  

2.2   Memelihara bahan alam pembuatan 
noken sebagai perwujudan nilai 
disiplin dan tanggung jawab 

 

3. Memahami pengetahuan 
faktual dan konseptual dengan 
cara mengamati, menanya 
dan mencoba berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan tempat bermain  

3.1 Memahami makna  noken bagi 
masyarakat  

3.2   Mengetahui teknik-teknik sederhana 
pembuatan noken dari bahan alam  

3.3   Mengetahui teknik pewarnaan 
bahan alam pembuatan noken 

3.4   Mengetahui teknik-teknik sederhana 
pembuatan noken dari bahan buatan  

3. Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak 
mulia 

4.1   Mempresentasikan hasil 
pengamatan aneka ragam motif 
noken 

4.2   Membuat noken dengan berbagai 
teknik dari bahan alam  

4.3   Memraktekan teknik pewarnaan 
bahan alam pada produk noken  

 4.4  Membuat noken dengan berbagai 
teknik dari bahan buatan 

 

 

4.2.3.  SMP/MTs  

a. Rasional 

Paradigma pembangunan abad 21 yang mengubah sumber daya 

alam menjadi sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan.  

Penyiapan manusia Indonesia agar memiliki kompetensi dan 
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keterampilan dilakukan melalui pendidikan.  Karakteristik peserta didik 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut teori perkembangan Piaget, 

antara lain sudah dapat mengemukan ide-ide tentang masa depan yang 

realistis dan mampu menggunakan pemikiran tingkat tinggi tentang 

konsep abstraks dan hipotesis maupun yang konkret.   

Noken sebagai salah satu hasil karya dan cipta masyarakat Papua 

menuntut generasi penerus untuk merawat, mengembangkan dan 

memaknai fungsi Noken sebagai nilai budaya. Tuntutan ini terasa 

mendesak dan penting, utamanya di era globalisasi yang diwarnai dengan 

informasi dan budaya yang cepat saji dan bersifat massal. Kekuatiran ini 

yang mendorong Pemerintah dan masyarakat Papua mengajukan kepada 

UNESCO untuk mengambil langkah penyelamatan dengan menetapkan 

Noken sebagai salah satu warisan budaya takbenda.  Pembelajaran 

Muatan Lokal Noken di SMP sebagai salah satu upaya pemerintah 

melestarikan Noken melalui pendidikan formal.   

Penyusunan Kompetensi Dasar Noken SMP dikembangkan untuk 

satu tahun meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Sekolah diberikan kebebasan untuk membelajarkan noken pada kelas 

tertentu sesuai dengan sumber daya yang ada.  Sementara untuk kelas-

kelas yang mendapatkan Muatan Lokal Noken dapat membelajarkan 

muatan lokal lainnya yang di tentukan oleh sekolah atau dinas pendidikan 

atau daerah Setempat. Pembelajaran Muatan Lokal Noken diarahkan 

terpusat kepada peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar 

yang ada di lingkungan sekolah baik secara individual maupun 

berkelompok.  Guru sebagai fasilitator dituntut dapat mengorganisasi 

kelas dengan baik sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar. 

 

          b. Tujuan 

Mata pelajaran Muatan Lokal Noken di SMP/MTs bertujuan agar peserta 

didik: 
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1. Mengenal fungsi dan bentuk-bentuk noken yang digunakan oleh 

masyarakat Papua. 

2. Dapat membuat noken dengan berbagai teknik dan bentuk secara 

kreatif sebagai perwujudan daya cipta dan karsa masyarakat Papua. 

3. Menerima berbagai kreasi desain dan warna Noken sebagai hasil 

perubahan sosial budaya masyarakat Papua saat ini. 

 

          c. Ruang lingkup  

Ruang lingkup meliputi lingkup materi Muatan Lokal Noken untuk 

SMP, yaitu mengenai fungsi dan makna noken bagi masyarakat Papua, 

pembuatan noken dengan keberagaman teknik, bentuk, dan motif 

sebagai daya cipta dan karsa masyarakat Papua, dan berbagai kreasi 

dan warna Noken di tengah perubahan sosial budaya.  Lingkup materi 

Muatan Lokal Noken untuk SMP dapat dipetakan sebagaimana tabel 

berikut: 

ASPEK SMP/MTs 

Filosofi Fungsi dan makna noken 

Daya cipta dan karsa Keberagaman teknik, bentuk, dan motif membuat 
noken  

Perubahan sosial 
budaya 

Kreasi desain dan warna noken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3. Wadah serbaguna noken yang memiliki desain dan warna yang khas  

(Sumber: http://lokasi-wisata-indonesia.blogspot.com) 

http://lokasi-wisata-indonesia.blogspot.com/
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d.   Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMP/MTs 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 

 

1.1   Menyadari dan membuat Noken 
sebagai cipta karsa warisan nenek 
moyang dan bentuk rasa syukur 
kepada Tuhan YME 

 

2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya  

 

2.1 Menerima keberagaman noken 
sebagai kekayaan budaya bangsa 

2.2 Melestarikan bahan alam 
pembuatan noken  dengan 
melakukan penanaman sebagai 
perwujudan rasa tanggung jawab 

 

3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 

3.1. Memahami  makna simbolik  noken 
dari  berbagai suku bangsa di Papua 
melalui berbagai sumber 

3.2. Menjelaskan  sumber daya alam 
noken untuk anyaman 

3.3. Memahami bentuk, warna, dan 
motif noken untuk kebutuhan 
sehari-hari  

3.4. Memahami bahan, alat, dan teknik  
anyam dalam pembuatan noken 

 

4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori  

 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi makna 
simbolik noken dari berbagai suku 
bangsa di Papua  

4.2 Mengolah sumber daya alam noken 
dari bahan mentah menjadi bahan 
baku 

4.3 Membuat kreasi desain noken 
berdasarkan bentuk, warna  dan 
motif  

4.4 Memraktekkan pembuatan noken 
teknik anyam dari bahan alam yang 
ada di lingkungannya 
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4.2.4  SMA/MA dan SMK/MAK  

a. Rasional 

Era globalisasi berdampak pada keterbukaan informasi di seluruh 

kehidupan bangsa. Di tengah serbuan budaya populer di era globalisasi 

itu, nilai budaya suatu bangsa menjadi penting sebagai benteng 

menyaring serbuan budaya asing. Noken sebagai warisan budaya 

masyarakat Papua menjadi penting untuk dipertahankan karena sarat 

dengan nilai-nilai peradaban manusia. Nilai filosofis, sosial, budaya dan 

ekonomis dari Noken akan punah jika generasi muda Papua tidak 

disiapkan untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan benda 

pusaka yang memiliki nilai budaya sangat tinggi. Upaya penyelamatan 

warisan budaya Noken mendapat apresiasi dari Unesco sehingga Noken 

ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda.  

Noken menjadi mata pelajaran muatan lokal di tingkat 

SMA/MA/SMK/MAK merupakan upaya strategis di bidang pendidikan 

karena peserta didik di usia itu diharapkan bisa menjaga warisan budaya. 

Mata pelajaran ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai 

budaya Noken, tetapi juga diarahkan agar peserta didik memiliki 

keterampilan membuat Noken dengan beragam metode dan bahan. Dari 

pemahaman pengetahuan dan praktek pengetahuan ini, peserta didik 

diharapkan akan terbentuk sikap yang peduli pada keberlanjutan 

penanaman bahan dasar Noken sebagai bentuk kepedulian hidup 

manusia dengan alam. Selain itu, dengan keragaman bentuk dan motif 

Noken membentuk sikap toleran terhadap perbedaan. Era globalisasi 

mendorong peserta didik kreatif melihat peluang untuk memodifikasi 

Noken tanpa meninggalkan identitas lokal dan berani bersaing dengan 

produk dari negara lain. Sikap tanggungjawab sosial ini yang diharapkan 

dapat difasilitasi dengan belajar tentang Noken.   
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b. Tujuan 

1. Mengembangkan pengetahuan Noken yang berorientasi pada 

kreativitas cipta dan karsa yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

dengan identitas lokal  

2. Menumbuhkan sikap tanggungjawab sosial di tengah perubahan 

sosial budaya terhadap warisan budaya melalui pemahaman 

pengetahuan Noken    

3. Membangun budaya kritis peserta didik di tengah keragaman 

budaya dengan kemampuan berkomunikasi yang mengedepankan 

harmonisasi. 

 

c. Ruang lingkup  

Ruang lingkup kurikulum muatan lokal noken di SMA/MA/SMK/MAK 

ditinjau dari tiga aspek karakteristik noken sebagai berikut: 

- Makna Noken di tengah perubahan sosial budaya 

- Ragam teknik dan bahan pembuatan Noken 

- Peluang nilai ekonomis noken  

- Penyusunan proposal usaha kreatif Noken 

Lingkup materi Muatan Lokal Noken untuk SMA/MA/SMK/MAK dapat 

dipetakan dalam tabel berikut: 

ASPEK SMA/MA & SMK/MAK 

Filosofi Makna Noken di tengah perubahan sosial budaya 

Daya cipta dan karsa Ragam teknik dan bahan pembuatan Noken  

Perubahan sosial 

budaya 

 Peluang nilai ekonomis noken 

 Penyusunan proposal usaha kreatif Noken 
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d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMA/MA dan SMK/MAK 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1   Menyadari, membuat dan 
mengaplikasikan Noken sebagai cipta 
karsa warisan nenek moyang dan 
bentuk rasa syukur kepada Tuhan 
YME 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif, dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam, serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia 

2.1 Menentukan sikap terhadap 
keberagaman noken sebagai 
kekayaan budaya bangsa dalam 
perubahan sosial budaya 

2.2.  Melestarikan bahan alam pembuatan 
noken dengan berbagai alternatif 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

3.1 Menganalisis  makna noken ditengah 
perubahan sosial budaya. 

3.2 Menganalisis berbagai teknik dan 
bahan pembuatan noken, serta 
peluang untuk menciptakan pasar 

3.3 Memahami penyusunan proposal 
sederhana untuk usaha kreatif  noken 

3.4 Memahami prosedur usaha kreatif 
noken untuk penyusunan  proposal 
 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan 
kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

4.1  Melakukan kajian dokumen untuk 
mengenali perubahan makna noken 
dari masa lalu sampai masa kini 

4.2  Mempraktekkan pembuatan noken 
dengan berbagai teknik dan bahan 
sesuai daya beli pengguna 

4.3 Merancang dan mengajukan proposal 
sederhana usaha kreatif noken 

4.4  Melaksanakan secara berkelompok 
usaha kreatif pembuatan noken sesuai 
proposal  
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4.3. Penyusunan Rencana Pembelajaran  

Untuk mengimplementasikan Kurikulum Mulok Noken, maka perlu 

menyusun rencana pembelajaran. Pada bagian ini akan diuraikan tentang 

pengertian silabus dan RPP dan pengembangannya, serta satu contoh silabus 

dan RPP Mulok Noken untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu PAUD (formal), 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan SMK/MAK. Pada prinsipnya 

pengembangan silabus dan RPP untuk jenjang SD/MI. SMP/MTs, dan SMA/MA 

dan SMK/MAK adalah sama dengan menggunakan acuan Kurikulum 2013.  

Namun, pengembangan silabus dan RPP untuk PAUD berbeda dengan jenjang 

pendidikan lainnya. Contoh Silabus dan RPP ini dirancang sebagai persiapan 

untuk kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada kompetensi dasar muatan 

lokal Noken.     

 

4.3.1.  Perencanaan Semester, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan 

Rencana Kegiatan Harian (RKH)  

a. Pengertian dan Pengembangan 

Penyusunan Silabus di PAUD (formal) menggunakan Kurikulum 

2009. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil pembelajaran. Di 

PAUD (formal) silabus pembelajaran dituangkan dalam bentuk 

perencanaan semester, perencanaan kegiatan  mingguan (RKM) dan 

perencanaan kegiatan harian (RKH).  

Dalam perencanaan semester berisi jaringan tema, lingkup 

perkembangan, tingkat pencapaian perkembangan, indikator dan alokasi 

waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema. Langkah-langkah 

pengembangan perencanaan semester, sebagai berikut: 

 Mempelajari dokumen Kurikulum, yakni Standar PAUD dan Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 Menentukan tema yang dpat mempersatukan Tingkat Pencapaian 

Perkembangan tersebut untuk setiap kelompok dalam satu semester 
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 Membuat indikator dari setiap Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 Menetapkan alokasi waktu untuk setiap jaringan tema dengan 

memperhatikan keluasan cakupan pembahasan tema dan minggu 

efektif sekolah. 

Perencanaan Kegiatan Mingguan (RKM) merupakan penjabaran 

dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu minggu sesuai 

dengan keluasan pembahasan tema/sub tema. Langkah-langkah 

pengembangan RKM, sebagai berikut: 

 Menjabarkan tema menjadi sub tema jika diperlukan 

 Menjabarkan indikator menjadi kegiatan-kegiatan pada bidang 

pengembangan dalam program semester 

 Menentukan alokasi waktu untuk setiap RKM 

Perencanaan Kegiatan Harian (RKH) merupakan penjabaran dari 

rencana kegiatan mingguan (RKM). RKH memuat kegiatan-kegiatan 

pembelajaran, baik dilaksanakan secara individual, kelompok, maupun 

klasikal dalam satu hari. Langkah-langkah penyusunan RKH, sebagai 

berikut: 

 Memilih kegiatan yang sesuai dalam RKM untuk dimasukkan ke dalam 

RKH. 

 Merumuskan kegiatan yang sesuai untuk mencapai indikator yang 

sesuai untuk mencapai indikator yang dipilih dalam RKH. 

 Memilah kegiatan ke dalam kegiatan awal (kegiatan pemanasan), 

kegiatan inti (kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, 

sosial dan emosional anak) , dan kegiatan akhir (kegiatan 

penenangan). 

 Memilih metode  dan alat/sumber belajar yang sesuai dan menunjang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

 Memilih dan menyusun alat penilaian yang dapat mengukur 

ketercapaian indikator. 
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b. Contoh Silabus (Perencanaan Semester dan RKM) dan RKH 

Muatan Lokal PAUD (formal) 

1) Perencanaan Semester 

Tema  : Noken 

Sub Tema  : - Wadah Serbaguna 

- Berkreasi Motif 

Alokasi Waktu : 2 minggu 

LINGKUP 
PERKEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN 
PERKEMBANGAN 

INDIKATOR 

I. Nilai-nilai Agama 
dan Moral 

1. Mengenal perilaku 
baik/sopan dan buruk 
berdasarkan cerita dongeng 
(menyimpan/menggunakan 
noken sesuai fungsinya). 
  

1.1 meniru berperilaku baik 
dan sopan  

1.2 membedakan perilaku baik 
dan buruk (melalui cerita & 
kegiatan lainnya).  

1.3 bermain peran menjadi 
tokoh yang berperilaku 
baik.  

1.4 berkata-kata yang sopan 
terhadap orang dewasa dan 
seusianya.  

1.5 mengucapkan terima kasih  
dan bersyukur bila 
diberi/memperoleh  
sesuatu/hadiah.  

1.6 berterima kasih bila 
dipinjamkan sesuatu.  

1.7 Anak dapat membedakan 
tindakan yang benar dan 
salah (melalui rekaman 
guru)  

1.8 Anak dapat membedakan 
dan memahami sikap yang 
sopan dan tidak sopan 
(melalui rekaman guru)  

1.9 menunjukkan perbuatan-
perbuatan yang benar dan 
salah.  

1.10 Berbicara dengan suara 
yang ramah dan teratur 
(tidak berteriak)  

II.  Fisik 
A. Motorik Kasar 

 

 
1. Melakukan koordinasi 

gerakan kaki, tangan, dan 

 
1.1 bernyanyi sambil 

mendemonstraksikan gaya 
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LINGKUP 
PERKEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN 
PERKEMBANGAN 

INDIKATOR 

kepala dalam menirukan  
cara pemakaian dan 
pembuatan noken  
 

cara pemakaian noken  
1.2 senam bersama menirukan 

gerakan tubuh mengikuti 
irama pembuatan noken  

B. Motorik Halus 
 

2. Mengekspresikan diri dengan 
berkarya seni/menggambar 
sesuai gagasan anak  dan 
petunjuk guru   
 

2.1 Menggambar berdasarkan 
dongeng tentang budaya 
noken yang didengarnya 

2.2 Menggambar kebiasaan 
penggunaan  noken 

2.3 Meniru bentuk/pola/ motif 
noken 

2.4 Membuat 
bentuk/pola/motif noken 
sesuai gagasannya  

C. Kesehatan 
Fisik 

1. Membiasakan melakukan 
kegiatan kebersihan diri 
setelah bekerja maupun 
membuat noken. 
 

1.1 mencuci tangan sebelum 
dan sesudah bekerja  

1.2 merapikan meja setelah 
bekerja 

1.3 mengambil dan 
menyimpan kembali benda 
yang digunakan saat 
bekerja  

III. Kognitif 
A. Pengetahuan 

Umum dan 
Sains 

 
 

 
1.  Mengenal  manfaat noken 

daerah setempat melalui 
mendengarkan dongeng 
  

 
1.1 Mengenal berbagai bentuk 

produk noken 
1.2 Menyebutkan macam-

macam  manfaat noken 
daerah setempat 

B. Konsep 
bentuk, 
warna, 
ukuran dan 
pola 

1.  Memahami cara pembuatan 
warna noken dari bahan 
alam 
  

1.1 mewarnai bentuk gambar 
sederhana. 

1.2 menganyam dengan kertas   
1.3 melakukan permainan 

warna dengan berbagai 
media misalnya crayon, cat 
air, dll.  

C. Konsep 
bilangan, 
lambang 
bilangan dan 
huruf 

1.  Mengetahui konsep banyak 
dan sedikit melalui 
penggunaan  media bahan 
alam  noken 
 

1.1 Mengelompokkan banyak 
dan sedikitnya suatu benda 

1.2 membedakan banyak 
sedikitnya suatu benda   
   

IV.  Bahasa 
A. Menerima 

bahasa 
 

1.  Memahami cerita yang 
dibacakan tentang asal 
muasal noken 

 

1.1 menyimak perkataan orang 
lain  

1.2 memahami cerita yang 
diceritakan guru.  
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LINGKUP 
PERKEMBANGAN 

TINGKAT PENCAPAIAN 
PERKEMBANGAN 

INDIKATOR 

B. Mengungkap
kan bahasa 

2. Mengutarakan pendapatnya 
tentang pengetahuan noken  
 

2.1 Memberikan pendapat 
tentang upacara 
adat/keagamaan noken 

2.2 Mengutarakan 
pendapatnya tentang 
manfaat noken 

C. Keaksaraan 1.  Membuat coretan simbol-
simbol noken yang 
bermakna. 
 

1.1 Mengenal simbol-simbol  
khas berupa motif noken 

1.2 Menyebutkan nama simbol 
yang merupakan motif 
noken 

1.3 Menggambar simbol khas 
berupa motif noken 

V. Sosial Emosional 
 

1.  Memahami peraturan dan 
disiplin yang berlaku saat 
membuat noken 

 

1.1 Mengerjakan pekerjaan 
sendiri 

1.2 Menunjukkan rasa percaya 
sendiri dalam bekerja 

1.3 Mentaati peraturan dalam 
belajar/bermain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4. Simbol khas dari motif noken  

(Sumber: Dewi Sri Handayani N.) 
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2) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) untuk TK-A dan TK-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Nilai-Nilai Agama & Moral 
NAM.1.1   meniru berperilaku baik dan 

sopan  
NAM.1.2   membedakan perilaku baik dan 

buruk (melalui cerita & kegiatan 
lainnya).  

NAM 1.3   bermain peran menjadi tokoh 
yang berperilaku baik.  

NAM 1.4   berkata-kata yang sopan 
terhadap orang dewasa dan 
seusianya.  

NAM.1.5   mengucapkan terima kasih  dan 
bersyukur bila diberi/ 
memperoleh  sesuatu/hadiah. 

II. Fisik 
MK.1.1 bernyanyi sambil 

mendemonstrasikan gaya cara 
pemakaian noken 

MK.1.2 senam bersama menirukan 
gerakan tubuh mengikuti irama 
pembuatan noken 

MH.2.1 Menggambar berdasarkan 
dongeng tentang budaya noken 
yang didengarnya 

MH.2.2 Menggambar kebiasaan 
penggunaan noken 

KF.1.1 Mencuci tangan sebelum dan 
sesudah bekerja 

KF.1.2 Merapikan meja setelah 
bekerja 

III. Kognitif 
PUS.1.1 Mengenal berbagai bentuk 

produk noken  
PUS.1.2 Menyebutkan macam-macam 

manfaat noken daerah setempat.  
KWP.1.1 mewarnai bentuk gambar 

sederhana  
KWP.1.2 menganyam dengan kertas.  
KWP.1.3 mengucapkan terima kasih  dan 

bersyukur bila diberi/ memperoleh  
sesuatu/hadiah. 

IV. Bahasa 
MB.1.1 menyimak perkataan orang lain 
MB.1.2 Memahami cerita yang 

diceritakan guru 
KA.1.1 Mengenal simbol-simbol khas 

berupa motif noken 
KA.1.2 Menyebutkan nama simbol yang 

merupakan motif noken 
KA.1.3 Menggambar simbol khas 

berupa motif noken 

V. Sosial Emosional 
SE.1.1 Mengerjakan pekerjaan sendiri 
SE.1.2 Menunjukkan rasa percaya 

sendiri dalam bekerja 
SE.1.3 Mentaati peraturan dalam 

belajar/bermain 

Tema: 

NOKEN 
Sub Tema: 
WADAH 

SERBAGUNA 

Minggu : I 
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3) Rencana Kegiatan Harian (RKH)  

Kelompok  : PAUD (TK-A atau TK-B) 
Semester/Minggu : I / ke – 1 
Tema/Sub Tema : Noken/Wadah Serbaguna 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 16 November 2013 
Waktu   : 7.00 s.d 9.30 
 

 
Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Alat/Sumber 
Belajar 

Penilaian 
Perkembangan Anak 

Alat Hasil 

 
 
 
 
 
Bahasa (Menerima Bahasa) 
1.  Memahami cerita yang dibacakan 

tentang asal muasal noken 
Nilai-Nilai Agama & Moral 
1.   Mengenal perilaku baik/sopan dan 

buruk berdasarkan cerita dongeng 
(menyimpan/menggunakan noken 
sesuai fungsinya). 

 
 
 
 
 
 
1.2 Memahami cerita yang 

diceritakan guru 
 
 
1.2  Membedakan perilaku 

baik dan buruk (melalui 
cerita & kegiatan lainnya).  

I. Kegiatan awal 30 menit 
(Klasikal) 
1) Bernyanyi, berdoa, salam 
2) Apersepsi menyapa siswa, menanyakan 

kabar anak-anak dan menanyakan apa 
yang dibawanya dalam tas 

3) Apersepsi kegiatan klasikal duduk 
melingkar untuk mendengarkan dongeng 
“wadah serba guna asal tanah Papua” 

4) Tanya jawab tentang perbuatan baik dan 
buruk dari dongeng yang baru didengar 
anak  

 

 
 
 
 
 
 
 
Buku dongeng 
buatan guru 

 
 
 
 
 
 
 
Observasi  
 
 
Observasi & 
Penugasan 
 

 

Kognitif (Pengetahuan Umum dan 
Sains) 
1.   Mengenal  manfaat noken daerah 

setempat melalui mendengarkan 
dongeng 

Bahasa (Keaksaraan) 
1.  Membuat coretan simbol-simbol 

noken yang bermakna. 
Fisik (Motorik Halus) 
2. Mengekspresikan diri dengan 

 
1.1 Mengenal berbagai bentuk 

produk noken  
 
 
1.1 Mengenal simbol-simbol 

khas berupa motif noken 
 
2.1 Menggambar berdasarkan 

dongeng tentang budaya 

II. Kegiatan inti 60 menit 
(Klasikal) 
1) Anak mengamati berbagai produk noken 

(mengamati motif/simbol noken, warna, 
bahan, bentuk) 

2) Berdiskusi bersama anak (melalui tanya 
jawab) “apa saja kegunaan dari tas noken”  

3) Berdiskusi bersama anak (melalui tanya 
jawab) “bentuk simbol seperti apa yang 
kamu lihat, gambarkan di udara dengan 

 
 
Beberapa tas 
noken dengan 
berbagai motif 
simbol dan 
warna 
 
 
 

 
 
Observasi & 
Penugasan 
 
Observasi & 
Penugasan 
Observasi & 
Penugasan 
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Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Alat/Sumber 
Belajar 

Penilaian 
Perkembangan Anak 

Alat Hasil 
berkarya seni/menggambar sesuai 
gagasan anak  dan petunjuk guru   

Sosial Emosional 
1.  Memahami peraturan dan disiplin 

yang berlaku saat membuat noken 
Fisik (Kesehatan Fisik) 

1. Membiasakan melakukan kegiatan 
kebersihan diri setelah bekerja 
maupun membuat noken. 

noken yang didengarnya 
 
 
1.1 Mengerjakan pekerjaan 

sendiri 
 
1.1 Mencuci tangan sebelum 

dan sesudah bekerja 

jarimu; apa kira-kira arti simbol pada tas 
noken tersebut?  

(Individual / Kelompok) 
4) Anak ditugaskan untuk menggambar 

tentang noken berdasarkan cerita yang 
didengarnya dan produk yang diamati tadi, 
kemudian mewarnainya. 

5) Anak dibiasakan untuk merapikan meja dan 
mencuci tangan setelah bekerja/belajar. 

 
 
 
Buku gambar, 
krayon, pensil 
warna, pensil, 
penghapus 
Kain lap, tisu, 
tempat sampah 

 
 
 
Hasil Karya 
 
 
 
Unjuk Kerja 

Nilai-Nilai Agama & Moral 
3. Mengenal perilaku baik/sopan dan 

buruk berdasarkan cerita dongeng 
(menyimpan/menggunakan noken 
sesuai fungsinya). 

 
1.5  Mengucapkan terima 

kasih  dan bersyukur bila 
diberi/ memperoleh  
sesuatu/hadiah 

 

III. Istirahat 30 menit 
1) Bermain bersama (bergantian 

menggunakan alat permainan, selalu 
bersikap jujur dan toleransi terhadap teman 
main) 

2) Anak dibiasakan mengucapkan terima kasih 
dan bersyukur jika diberi/memperoleh 
sesuatu dari teman atau guru pada semua 
kegiatan. 

3) Antri untuk mencuci tangan sebelum makan 
dan minum (perliaku 
sopan/disiplin/kesehatan) 

4) Berdoa makan bersama (perilaku baik 
bersyukur pada Tuhan) 

5) Berbagi makanan dan minuman dengan 
teman 

 
Alat bermain di 
dalam dan luar 
kelas 
 
Guru 
 
 
 
Kran air, sabun, 
serbet  
 
Bekal anak 

 
Observasi 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
Observasi 
 
 
Observasi 
 
Observasi 

 

 MK.1.1 bernyanyi sambil 
mendemonstrasikan gaya cara 
pemakaian noken 

IV. Kegiatan akhir 30 menit 
(Klasikal) 
1) Bernyanyi dan bermain dengan bergaya 

bebas memakai noken 
2) Refleksi kegiatan hari ini 
3) Menyanyikan lagu "Sayonara" sambil 

tepuk tangan 

 
 
Lagu anak riang 
gembira 

 
 
Unjuk Kerja 
 
Observasi 
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Tingkat Pencapaian Perkembangan 

 
Indikator 

 
Kegiatan Pembelajaran 

Alat/Sumber 
Belajar 

Penilaian 
Perkembangan Anak 

Alat Hasil 
4) Doa pulang dan salam 

 

Mengetahui,                                                                                                                            Papua, ..................................... 

Kepala PAUD formal                                                                                                               Guru PAUD Formal 

 

(....................................)                                                                                                         (................................................)  
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4.3.2. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Pengertian dan Pengembangan 

Penyusunan dan pengembangan Silabus – RPP Mulok Noken 

berdasarkan ketentuan Kurikulum 2013 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs 

dan SMA/MA/SMK/MAK adalah sama. Pengertian Silabus adalah 

rencana pembelajaran untuk satu mata pelajaran di kelas tertentu atau 

rencana pembelajaran kelas tertentu yang terdiri atas beberapa materi 

pokok atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi 

dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar.   

Dengan demikian, silabus merupakan penjabaran Kompetensi 

Dasar  yang hendak dicapai pada Kompetensi Inti ke dalam materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Silabus 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Pada 

prinsipnya pengembangan silabus hendaknya ilmiah (dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan), relevan (sesuai dengan 

perkembangan kemampuan dan emosional peserta didik), sistematis, 

memadai (cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar), aktual 

dan kontekstual (memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan 

peristiwa yang terjadi), menyeluruh (mencakup ranah kompetensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan).  

Pengembangan silabus dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Mengkaji kompetensi dasar yang hendak dicapai dengan 

memperhatikan ketercapaian Kompetensi Inti berdasarkan konsep 

ilmu, tingkat kesulitan dan kedalaman materi. 

2) Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi 

dasar dengan mempertimbangkan potensi, disiplin ilmu, karakteristik 

daerah dan relevansi dengan kebutuhan dan kebermanfaatan peserta 

didik, serta alokasi waktu.  
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3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan 

fisik melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik 

(mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengomunikasikan). 

4) Penentuan jenis/bentuk penilaian dengan merumuskan indikator 

pencapaian kompetensi. Penilaian digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur keberhasilan belajar peserta didik. 

5) Menentukan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang 

didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata 

pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi 

dasar, keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan. Alokasi waktu yang 

dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 

menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang 

beragam. 

6) Sumber belajar merupakan sarana, objek dan/atau referensi bahan 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media 

cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, 

dan budaya. 

Untuk format dan model silabus pada dasarnya tidak ada format 

dan model silabus yang baku. Hal ini disebabkan banyak variabel yang 

memengaruhi pengembangan model silabus, yang mengkibatkan silabus 

bersifat dinamis, dalam artian suatu model dapat dilaksanakan dengan 

baik untuk kondisi tertentu, belum tentu cocok untuk kondisi yang lain. 

Atau suatu model berhasil diterapkan dengan baik oleh guru tertentu, 

belum tentu berhasil dengan baik jika diterapkan oleh guru yang lain. Oleh 

karena itu, setiap guru diharapkan dapat mengembangkan silabus yang 

sesuai dengan karakteristik pribadi guru dan kondisi lingkungan. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema 

tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, 

matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; 

(4) KI - KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) tujuan pembelajaran 
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(6) materi pembelajaran; metode pembelajaran; (7) media, alat dan 

sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) 

penilaian.  

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 

antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan  pembelajaran, 

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

RPP disusun dengan  mengakomodasikan keterpaduan lintas 

matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.  

Komponen RPP paling sedikit memuat: (1) tujuan pembelajaran, 

(2) materi pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) sumber belajar, 

dan (5) penilaian. Komponen tersebut secara operasional diwujudkan 

dalam bentuk format berikut ini. 

 

Gambar 4.5. Mama-mama Papua membawa barang kebutuhan sehari-hari dengan noken  
(Sumber http://www.kidnesia.com.)

http://www.kidnesia.com/
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Sekolah :  
Matapelajaran :  
Kelas/Semester :  
Materi Pokok :  
Alokasi Waktu :  
 
A. Kompetensi Inti (KI)  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

1. _____________ (KD pada KI-1)  
2. _____________ (KD pada KI-2)  
3. _____________ (KD pada KI-3)  

        Indikator: __________________  
     4. _____________ (KD pada KI-4)  

Indikator: __________________ 
 
Catatan:  

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam 
indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak 
langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai 
melalui proses pembelajaran langsung. 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  
2. Alat/Bahan  
3. Sumber Belajar  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
     1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  
c. Penutup (…menit)  
 

2. Pertemuan Kedua:  
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  
b. Kegiatan Inti (...menit)  
c. Penutup (…menit), dan seterusnya.  

 
H. Penilaian 
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Langkah-Langkah Pengembangan RPP seperti berikut ini.  

1) Mengkaji Silabus dimana terdapat KD dari 4 KI (yaitu KI-1 sikap 

kepada Tuhan, KI-2 sikap diri terhadap lingkungan, KI-3 pengetahuan 

dan KI-4 keterampilan). Secara umum, untuk setiap materi pokok pada 

setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada 

Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan 

keterampilan). KD perlu dikaji agar dapat merumuskan indikator KD. 

Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan 

peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar 

proses. Untuk itu perlu mengkaji  kegiatan pembelajaran agar dapat 

dirinci ke dalam beberapa RPP dan bentuk/jenis penilaiannya.   

2) Mengidentifikasi  materi  pembelajaran  yang  menunjang  pencapaian 

KD dengan mempertimbangkan potensi, disiplin ilmu, karakteristik 

daerah dan relevansi dengan kebutuhan dan kebermanfaatan peserta 

didik, serta alokasi waktu.  

3) Menentukan tujuan pembelajaran yang diorganisasikan untuk seluruh 

KD dan setiap pertemuan, serta mengacu pada indikator.  

4) Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan 

fisik melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik. Kegiatan 

pembelajaran ini disusun dengan urutan kegiatan Pendahuluan, Inti, 

dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan dengan pembelajaran aktif  

pendekatan saintifik  

5) Penjabaran Bentuk/Jenis Penilaian  

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian 

pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam 

bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri.  
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     Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu 

sebagai berikut:  

 Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu 

KD-KD pada KI-3 dan KI-4.  

 Penilaian menggunakan acuan kriteria;  

 Sistem penilaian yang berkelanjutan. Ini mempunyai arti bahwa 

semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk 

menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk 

mengetahui kesulitan peserta didik.  

 Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, seperti 

program remedi dan program pengayaan.  

6) Menentukan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah 

minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 

mempertimbang-kan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat 

kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang 

dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 

menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh 

karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.  

7) Menentukan Sumber Belajar sebagai rujukan, objek dan/atau bahan 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media 

cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, 

dan budaya.  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.6 Noken sebagai 
pandangan hidup Papua 
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c. Contoh Silabus dan RPP Muatan Lokal SD/MI 

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : ........................................... 
Kelas/Semester  : V/I 
Mata Pelajaran  : Mulok Noken 
 
Kompetensi Inti  :  
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangganya 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1. Meyakini bahwa Noken 
adalah cipta karsa warisan 
nenek moyang sebagai 
bentuk rasa syukur kepada 
Tuhan YME  

Keterangan: 

Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect values teaching). 

Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses pembelajaran KI-3 dan KI-4. 

 

2.1.  Menghargai keberagaman 
noken sebagai kekayaan 
budaya bangsa  

2.2. Memelihara bahan alam 
pembuatan noken sebagai 
perwujudan nilai disiplin 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

3.1. Memahami makna  noken 
bagi masyarakat  

 
4.1. Mempresentasikan hasil 

pengamatan aneka ragam 
motif noken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresiasi fungsi 
dan makna 
simbolik noken: 
1. Pengertian 

noken 
2. Makna simbolik 

noken 
3. Ragam hias 

pada noken 
4. Fungsi noken 
5. Aneka bentuk 

Noken 
6. Pengguna 

noken 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati: 
 Melakukan pengamatan dengan cara 

membaca dan menyimak dari kajian 
literatur/media tentang pengetahuan 
noken (pengertian, makna simbolik, 
ragam hias, fungsi, aneka bentuk, 
dan siapa pengguna noken) agar 
terbangun rasa ingin tahu   

 
Menanya: 
 Melakukan diskusi tentang noken 

yang berkaitan dengan pengetahuan 
noken (pengertian, makna simbolik, 
ragam hias, fungsi, aneka bentuk, 
dan siapa pengguna noken) agar 
terbangun rasa ingin tahu sehingga 
dapat mensyukuri anugerah Tuhan   

 
Mengumpulkan Data 
 Melakukan kegiatan observasi 

dengan teknik melihat/menyaksikan 
dan wawancara tentang 
pengetahuan noken (pengertian, 
makna simbolik, ragam hias, fungsi, 
aneka bentuk, dan siapa pengguna 
noken) yang ada di lingkungan 
wilayah setempat  agar terbangun 
rasa ingin tahu, bersikap santun,  
bangga/cinta tanah Papua dan 

Penilaian Tugas 
Kelompok/Diskusi: 
1. Keaktifan peserta 

didik dalam 
kelompok 

2. Kerjasama peserta 
didik dalam 
kelompok 

3. Hasil/laporan diskusi 
kelompok 

 
Penilaian Kinerja: 
1. Mempresentasikan 

noken dengan makna 
simbolis, pengguna 
dan fungsinya 

2. Peragaan 
penggunaan noken 
berdasarkan 
fungsinya 

3. Laporan portofolio 
dalam berbagai 
bentuk seperti tulisan, 
foto dan gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan noken 
(pengertian, makna 
simbolik, ragam hias, 
fungsi, aneka bentuk, 

8 jam 

pelajaran (4  

mgu x 2 jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh karya 

noken berbagai 

teknik ( rajutan 

dan anyaman) 

Buku pelajaran, 

buku refensi 

yang relevan, 

majalah, koran, 

hasil penelitian,  

audio-visual,  

media maya 

(internet) dan 

peragaan 

sesuai fungsi  

noken di 

lingkungan 

setempat 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bersyukur sebagai warga bangsa 
Indonesia. 

 Memperagakan penggunaan noken 
dalam suatu peragaan di kelas 
 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan dan membuat laporan 
hasil pengamatan/kajian literatur 
tentang pengetahuan noken 
(pengertian, makna simbolik, ragam 
hias, fungsi, aneka bentuk, dan siapa 
pengguna noken)  yang ada 
dilingkungan wilayah setempat 
 

Mengkomunikasikan 
 Mempresentasikan noken dengan 

makna simbolis dan fungsinya 
berdasarkan hasil 
pengamatan/kajian literatur tentang 
pengetahuan noken (pengertian, 
makna simbolik, ragam hias, fungsi, 
aneka bentuk, dan siapa pengguna 
noken) dengan peragaan  

 Membuat laporan portofolio dalam 

berbagai bentuk seperti tulisan, foto 

dan gambar yang mendeskripsikan 

pengetahuan noken (pengertian, 

makna simbolik, ragam hias, fungsi, 

dan siapa pengguna 
noken) dengan 
tampilan menarik 

 
Tes Tertulis: 
Membuat soal tertulis 
dalam bentuk Pilihan 
ganda ataupun isian 
untuk mengetahui 
pemahaman peserta 
didik mengenai 
pengertian, makna, 
ragam hias, fungsi, 
aneka bentuk dan 
penggunaan noken,  
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

aneka bentuk, dan siapa pengguna 

noken) dengan tampilan menarik. 

 

 

 
                                                                                                                                        Papua, .......................................... 
Mengetahui : 
Kepala SD....................................                                                       Guru Mulok Noken 
 

 

(.........................................................)                                        (.........................................................) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : .................................................. 

Mata Pelajaran : Mulok Noken 

Kelas/ Semester : V/I 

  Materi Pokok       : Apresiasi fungsi dan makna simbolik noken 

Alokasi Waktu : 4 pertemuan (8 x 35 menit)  

   

                                       

A. Kompetensi Inti : 

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya    

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di  sekolah dan 

tempat bermain        

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan  

berakhlak mulia 

           

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1. Meyakini bahwa Noken adalah cipta karsa warisan nenek moyang sebagai 

bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME  

2.1. Menghargai keberagaman noken sebagai kekayaan budaya bangsa 

3.1. Memahami makna  noken bagi masyarakat  

 Mengapresiasi noken sebagai warisan budaya tak benda dari tanah Papua 

 Mengetahui pengertian noken  

 Memahami makna simbolik noken 

4.1. Mempresentasikan hasil pengamatan aneka ragam motif noken 

 Menunjukkan penggunaan noken berdasarkan fungsinya 

 Menjelaskan berbagai ragam motif pada noken 
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 Mendeskripsikan aneka bentuk noken 

 

C. Tujuan Pembelajaran :  

Pertemuan Kesatu 

1. Peserta didik dapat mengapresiasi noken sebagai warisan budaya tak benda 

dari tanah Papua 

2. Peserta didik dapat mengetahui pengertian noken dari berbagai informasi yang 

diperolehnya 

3. Peserta didik dapat memahami makna simbolik noken bagi masyarakat Papua 

Pertemuan Kedua 

1. Peserta didik dapat mengamati fungsi dan cara pakai noken dari para 

pengguna noken 

2. Peserta didik mengetahui penggunaan noken berdasarkan fungsinya 

3. Peserta didik dapat menggunakan noken sesuai dengan fungsinya dalam 

suatu peragaan 

Pertemuan Ketiga 

1. Peserta didik mengenal berbagai ragam motif pada noken 

2. Peserta didik mengenal aneka bentuk noken 

Pertemuan Keempat 

4. Peserta didik dapat mempresentasikan pengertian, makna simbolik, dan 

penggunaan noken di dalam kelompok atau kelas. 

 

D. Materi Pembelajaran :  

Apresiasi fungsi dan makna simbolik noken. 

1. Pengertian noken  

2. Fungsi noken  

3. Makna simbolik noken  

4. Ragam hias pada noken 

5. Aneka bentuk noken  

6. Penggunaan noken 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang memberikan 

peserta didik lima pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya,  
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mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

Pembelajaran juga dilaksanakan secara individu maupun kelompok. 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

 Noken asli 

 LK kreativitas 

 Contoh noken dalam gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneka bentuk Noken 

 

2. Alat/Bahan 

 LCD, Komputer/Laptop (bila tersedia di sekolah) 

 Alat gambar 

 Koran bekas, dan peralatan lain  

 Atribut yang dibutuhkan dalam peragaan 

 

3. Sumber Belajar  

 Bahan Ajar Noken untuk SD 

 Surat Kabar atau Majalah  

 Gambar noken dan pengguna noken 

 Noken asli 

 Video noken 

 Internet 

 Lingkungan masyarakat pengguna noken 
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mengenal tentang konsep noken peserta didik melihat dan mengamati 

gambar-gambar seputar noken yang dibawa guru. 

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik berkelompok berdasarkan 3 kelompok. 

 Peserta didik mengamati contoh-contoh noken  melalui  gambar yang 

dibawa guru, buku sumber, dan internet. 

 Peserta didik  mendeskripsikan hasil pengamatan noken secara 

pengetahuan (pengertian, makna simbolik, ragam hias, fungsi, aneka 

bentuk, dan siapa pengguna noken). 

b. Menanya 

 Peserta didik berdiskusi tentang pengetahuan noken (pengertian, makna 

simbolik, ragam hias, fungsi, aneka bentuk, dan siapa pengguna noken). 

 Peserta didik menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya perihal noken. 

 Secara individu, peserta didik merumuskan pengertian noken sebagai 

warisan tak benda dari tanah Papua. 

 Peserta didik dan guru menyamakan persepsi tentang noken. 

     c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik melakukan observasi ke luar sekolah untuk mengetahui 

makna simbolik, ragam hias, fungsi, aneka bentuk, dan siapa pengguna 

noken dari beberapa orang yang dijumpainya. 

 Peserta didik mewawancara orang lain sebagai pengguna noken. 
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 Peserta didik melihat dan mengambil gambar para pengguna noken. 

d. Mengasosiasi  

 Peserta didik merangkum berbagai data yang didapatkannya berdasarkan 

pengamatan dalam bentuk laporan tertulis dan gambar (portofolio) 

 Peserta didik meminta penilaian teman tentang hasil yang dibuatnya 

mengenai noken.   

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya peserta didik lain, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat 

     e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya. 

 Peserta didik membuat laporan portofolio. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami noken  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

penyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami karya noken 

dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  
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 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mengenal tentang konsep noken peserta didik melihat dan mengamati 

gambar-gambar seputar noken yang ditayangkan di LCD 

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik membentuk kelompok 

 Peserta didik mengamati contoh-contoh hasil peserta didik tentang 

portofolio noken. 

 Peserta didik  melakukan perbaikan pada karya portofolio yang telah 

dibuatnya. 

 Secara individu, peserta didik merumuskan langkah-langkah peragaan 

noken sesuai fungsinya. 

b. Menanya 

 Peserta didik melanjutkan portofolio noken yang dibuatnya minggu lalu. 

 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok tentang peragaan noken. 

 Peserta didik menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya kepada guru 

dan teman sejawat. 

c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik mempersiapkan atribut peragaan noken. 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil atribut 

yang dibuatnya.   

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya kawannya, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat. 

 d. Mengasosiasi 

 Peserta didik latihan peragaan noken. 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil latihan 

kelompok dengan anggota kelompoknya.   

 Setiap peserta didik mengamati dan memberi komentar, saran,  ataupun 

pujian atas hasil yang telah dibuat. 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik melakukan peragaan noken berdasarkan fungsi 

berkelompok. 
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 Peserta didik menceritakan makna simbolik dalam noken berdasarkan 

fungsinya. 

 Peserta didik menilai hasil pengamatan peragaan noken. 

 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami fungsi dan makna simbolik dari noken 

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami noken dengan 

sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran. 

 

Pertemuan Ketiga 

1. Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mengenal tentang konsep noken peserta didik melihat dan mengamati 

gambar-gambar ragam motif/hias pada noken yang ditayangkan di LCD 

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik membentuk kelompok 

 Peserta didik mengamati contoh-contoh ragam motif/hias pada noken dari 

berbagai sumber 
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 Peserta didik mengamati contoh-contoh aneka bentuk noken dari 

berbagai sumber 

 Secara individu, peserta didik mengumpulkan berbagai ragam motif/hias 

yang ada pada noken berdasarkan pengamatan  

 Secara individu, peserta didik mengumpulkan aneka bentuk yang ada 

pada noken berdasarkan pengamatan 

b. Menanya 

 Peserta didik menanyakan seputar ragam motif/hias dan aneka bentuk 

pada noken 

 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok tentang ragam motif/hias 

dan aneka bentuk pada noken dari berbagai suku 

 Peserta didik menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya kepada guru 

dan teman sejawat. 

c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik mempersiapkan motif/hias dan aneka bentuk noken yang 

didapatkannya pada sebuah kumpulan/kliping baik dengan tempelan 

ataupun gambar skets 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil ragam 

motif/hias yang dibuatnya 

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya kawannya, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat. 

d. Mengasosiasi 

 Peserta didik membuat ragam motif/hias dan aneka bentuk noken dengan 

modifikasi 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil karyanya  

 Setiap peserta didik mengamati dan memberi komentar, saran,  ataupun 

pujian atas hasil yang telah dibuat. 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik melakukan presentasi tentang karya ragam motif/hias dan 

aneka bentuk noken hasil modifikasinya 

 Peserta didik menilai hasil pengamatan presentasi kawan 
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3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami motif/hias dan aneka bentuk pada noken 

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami noken dengan 

sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran. 

 

Pertemuan Keempat 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mengenal tentang konsep noken peserta didik melihat dan mengamati 

gambar-gambar bentuk noken yang ditayangkan di LCD atau gambar di 

depan kelas. 

 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik membentuk kelompok 

 Peserta didik mengamati contoh-contoh bentuk noken dari berbagai 

sumber 

 Secara individu, peserta didik mengumpulkan berbagai ragam bentuk 

noken berdasarkan pengamatan  

b. Menanya 

 Peserta didik menanyakan seputar bentuk noken 
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 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok tentang bentuk noken dari 

berbagai suku 

 Peserta didik menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya kepada guru 

dan teman sejawat. 

c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik mengumpulkan bentuk noken yang dibuat dalam bentuk alat 

permainan sederhana (kartu tebak kata, tebak gambar, dll) 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil yang 

dibuatnya 

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya kawannya, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat. 

d. Mengasosiasi 

 Peserta didik membuat kartu permainan tentang noken untuk 

memudahkan memahami pengertian, makna simbolik, dan penggunaan 

noken. 

 Peserta didik meminta pendapat penilaian teman tentang hasil karyanya  

 Setiap peserta didik mengamati dan memberi komentar, saran,  ataupun 

pujian atas hasil yang telah dibuat. 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik melakukan presentasi tentang karya kartu permainan noken 

(mencakup pengertian, makna simbolik, dan penggunaan noken) di dalam 

kelompok atau kelas 

 Peserta didik menilai hasil pengamatan presentasi kawan 

 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat membuat kartu permainan tentang noken 

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami noken dengan 

sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 



 111 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran. 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

 Teknik Bentuk 

Pengamatan Sikap    Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik 

Tes Tertulis   Uraian  

Tes Unjuk Kerja   Penugasan  

 

Bentuk Instrumen  dan Instrumen : 

a. Pengamatan Sikap 

Lembar Pengamatan Sikap 

No. 
Nama 

Siswa 

 
Disiplin 

Memiliki 

motivasi 

Tanggung 

jawab  
Santun  dst 

1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                  

2.                  

3.                  

dst                  

 

b. Tes Tertulis 

Bentuk Uraian 

1) Noken disebut sebagai karya seni tak benda warisan tanah Papua, 

bagaimana pendapatmu? 

2) Menurutmu apa 3 fungsi noken yang utama ! 

3) Tuliskan 2 makna simbolik noken bagimu ! 

4) Tuliskan deskripsi tentang gambar noken di bawah ini ! 
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Gambar noken : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tes Unjuk Kerja 

Penugasan 

1) Buatlah gambar sketsa noken yang banyak kamu jumpai di lingkungan 

masyarakat tempat tinggalmu sesuai fungsinya ! 

2) Buatlah laporan portofolio dari hasil pengamatan dan presentasimu ! 

 

2. Pedoman Penskoran 

a. Rubrik penilaian sikap 

Rubrik Skor 

sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh  dalam 
melakukan kegiatan 

1 
 

menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh  dalam melakukan 
kegiatan tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten  

2 

menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh  dalam melakukan 
kegiatan yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

3 

menunjukkan adanya  usaha sungguh-sungguh  dalam melakukan 
kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten 

4 

 

b. Rubrik penilaian tes tertulis 

Bentuk Uraian 

Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

Noken disebut sebagai 
karya seni tak benda 
warisan tanah Papua, 
bagaimana 

Noken merupakan kerajinan tradisional 
masyarakat Papua  yang berwujud tas 
bertali dibawa dengan cara dikalungkan di 
leher atau digantungkan pada bagian 

4 
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Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

pendapatmu? dahi. Noken adalah warisan tak benda, 
karena noken merupakan identitas rakyat 
di tanah Papua yang sangat dekat dengan 
alam dan kehidupan sosial, ekonomi dan 
budayanya. 

Menurutmu apa 3 fungsi 
noken yang utama ! 

Fungsi noken : 
1. Sebagai wadah sebagai tas, 

membawa brang pribadi. 
2. Sebagai pakaian, menutup tubuh dan 

menyambut tamu. 
3. Sebagai penutup kepala, melekat 

padas eluruh aspek kehidupan rakyat 
Papua. 

6 

Tuliskan 2 makna 
simbolik noken bagimu ! 

Makna simbolik noken : 
1. sebagai lambang kesuburan,  
2. sebagai pemersatu bangsa,  
3. sebagai pandangan hidup,  
4. sebagai ikatan batin rakyat Papua, 

sebagai identitas sosial, Budaya dan 
Ekonomi. 

4 

Tuliskan deskripsi 
tentang gambar noken di 
bawah ini ! 

Gambar 1 : 
Mama noken sedang mengunakan noken 
dengan cara digantungkan di dahinya dan 
membawa banyak bahan-bahan pangan 
seperti sayur mayur, sepertinya mama 
sehabis pulang berbelanja dari pasar 
untuk dibawa ke rumah untuk santapan 
keluarga. 
Gambar 2 : 
Contoh noken yang dibuat dari serat alam 
pohon genemo dengan bentuk tas bertali, 
dapat digunakan sebagai tas sekolah. 
Warnanya menggunakan pewarna alam. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Skor total  18 

Nilai = 
skor total : bobot skor x 10 

(18 : 18 x 10 = 10) 
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c. Rubrik penilaian penugasan   

No 
Kriteria/Komponen 

yang Dinilai 
Tingkatan/Rating  Skor 

Skor 
Maksimal 

1. Memenuhi kriteria 
unsur dan prinsip 
rupa (garis, bidang, 
warna, tekstur 
proporsi, 
keseimbangan, 
irama) 

Detail (40) Cukup 
detail (30) 

Kurang 
detail (20) 

 
 

40 

2. Keterampilan 
penggunaan bahan 
dan alat dalam 
laporan dan 
presentasi 

Mahir (40) Cukup 
mahir (30) 

Kurang 
mahir (20) 

 
 

40 

3. Kreativitas teknik 
dalam portofolio 
dan presentasi 

Unik (30) Biasa (20) Kurang 
dari biasa   
(10) 

 
 

30 

                                                                        Skor maksimal      100 

           

d. Rubrik Penilaian Diri 

Penilaian Diri 

Mata Pelajaran/SK  :  

Alokasi Waktu  : 1 Semester 

Nama Peserta didik : _________________ Kelas : V 

No Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar 

Tanggapan Verifikasi Guru 

1 0 ya tidak 

1.      

2.      

3.      

Keterangan: 
1  =  Paham 
0  = Tidak 

 

Mengetahui,                                                           Papua, ............................. 

Kepala SD...................... Guru Mulok Noken 

 

 

(................................................)                                    (..............................................) 
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4.3.4. Contoh Silabus dan RPP Muatan Lokal (MULOK) SMP/MTs  

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

                                                                                                                              

Satuan Pendidikan : SMP 
Kelas / Semester : VIII / Satu  
Mata Pelajaran : Mulok Noken 
 
Kompetensi Inti (KI): 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan mem-buat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1   Menyadari dan membuat 
Noken sebagai cipta karsa 
warisan nenek moyang 
dan bentuk rasa syukur 
kepada Tuhan YME 

 

Keterangan: 
Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect values teaching). 
Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses pembelajaran KI-3 dan KI-4. 
 2.3 Menerima keberagaman 

noken sebagai kekayaan 
budaya bangsa 

2.4 Melestarikan bahan alam 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

pembuatan noken  dengan 
melakukan penanaman 
sebagai perwujudan rasa 
tanggung jawab 
 

3.5. Memahami bahan, alat, 
dan teknik  anyam dalam 
pembuatan noken 
 

4.4 Memraktekkan pembuatan 
noken teknik anyam dari 
bahan alam yang ada di 
lingkungannya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pembuatan Noken 
Anyaman  
1. Pengertian 

noken dari 
bahan alam 
untuk teknik 
anyaman (serat 
alam sebagai 
bahan utama, 
biji-bijian, 
kerang, gigi 
gerigi, bulu 
burung, dll 
sebagai hiasan) 
 

2. Jenis karya 
noken anyaman 
dan fungsinya 

 
3. Motif ragam 

hias pada noken 
anyaman 

 
4. Bahan, alat, 

teknik dan 

Mengamati: 

 Melakukan pengamatan dengan 
cara membaca dan menyimak dari 
kajian literatur/media tentang 
pengetahuan noken anyaman dari 
bahan serat alam daerah setempat, 
alat,  teknik, dan prosedur  
pembuatan karya noken anyaman 
agar terbangun rasa ingin tahu   

 
Menanya: 

 Melakukan diskusi tentang noken 
anyaman yang berkaitan dengan 
fungsi karya, bahan dasar, alat, 
teknik, dan prosedur pembuatan 
noken anyaman agar terbangun 
rasa ingin tahu sehingga dapat 
mensyukuri anugerah Tuhan   

 
Mengumpulkan Data 

 Melakukan kegiatan observasi 
dengan teknik wawancara tentang 
pengetahuan  motif ragam hias 
daerah, bahan, alat , teknik dan 
prosedur pembuatan noken 

Penilaian Tugas 
Kelompok/Diskusi, 
tentang: 
1. Aneka jenis noken 

anyaman dari serat 
alam dan hiasannya 

2. Pengetahuan, bahan, 
alat,  teknik, dan 
proses yang  
digunakan pada 
pembuatan noken 
anyaman  

3. Aspek yang dinilai: 
a. Apresiasi  25%  
b. Keruntutan  berpikir 

25%  
c. Pilihan kata 25% 
d. Perilaku  25%  

 
Penilaian Pengamatan, 
tentang: 
1. Pengetahuan, bahan, 

alat, teknik, dan 
proses pembuatan 
noken anyaman 

10 jam 
pelajaran (5  
mgu x 2 jp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh noken 
anyaman dan 
aksesoris-nya 
 
 
Aneka bahan 
pembuatan 
noken 
anyaman 
 
 
Buku bahan 
ajar, buku 
referensi yang 
relevan, 
majalah, koran, 
hasil penelitian,  
audio-visual,  
media maya 
(internet) dan 
produksi 
pembuatan 
noken 
anyaman di 
lingkungan 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proses 
pembuatan 
noken anyaman 

 
5. Praktek 

pembuatan 
noken anyaman 

 
6. Pengemasan 

karya noken 
anyaman 

 

anyaman yang ada di lingkungan 
wilayah setempat  agar terbangun 
rasa ingin tahu, bersikap santun,  
bangga/cinta tanah air  dan 
bersyukur sebagai warga bangsa. 

 
Mengasosiasi 

 Menyimpulkan dan membuat 
laporan hasil pengamatan/kajian 
literatur tentang pengetahuan, 
bahan, alat , teknik, dan proses  
yang digunakan pada pembuatan 
noken anyaman yang ada 
dilingkungan wilayah setempat 
atau nusantara. 

 Membuat rancangan gagasan 
dalam bentuk gambar skets/tertulis 
untuk kegiatan pembuatan karya 
noken anyaman dan 
pengemasannya berdasarkan 
orisinalitas ide yang jujur, sikap 
percaya diri dan mandiri. 

 Membuat  noken anyaman dan 
pengemasannya dengan 
cara/teknik dan prosedur yang 
tepat dengan menunjukkan sikap 
bekerjasama, toleransi, disiplin, 
tanggung jawab dan peduli akan 
kerapihan dan kebersihan 
lingkungannya. 

 yang ada di 
lingkungan wilayah 
setempat   

2. Mengevaluasi/menguji 
hasil noken anyaman 

3. Aspek yang dinilai: 
a. Kerincian  20%  
b. Ketepatan 

pengetahuan 20% 
c. Pilihan kata 20%  
d. Keativitas bentuk 

laporan 20% 
e. Perilaku 20%  

 
Penilaian Kinerja/ 
Pembuatan Karya, 
tentang: 
4. Rancangan gagasan 

dalam bentuk gambar 
skets/tertulis untuk 
kegiatan pembuatan 
noken anyaman  

5. Pembuatan noken 
anyaman dan 
pengemasan noken 
anyaman 
dengan cara/teknik 
dan prosedur yang 
tepat 

6. Laporan portofolio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

setempat 
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Kompetensi Dasar (KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

 
Mengkomunikasikan 

 Mengevaluasi/menguji hasil 
pembuatan noken anyaman untuk 
memperlihatkan kejujuran dalam 
berkarya. 

 Membuat laporan portofolio dalam 
berbagai bentuk seperti tulisan, 
foto dan gambar yang 
mendeskripsikan pengetahuan, 
bahan, alat, teknik, dan proses 
pembuatan noken anyaman dan 
pengemasannya dengan tampilan 
menarik yang dibuatnya sebagai 
pemahaman akan pengetahuan/ 
konseptual dan prosedural, serta 
mempresentasikan di kelas. 

dalam berbagai bentuk 
seperti tulisan, foto 
dan gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan, bahan, 
alat, teknik, dan 
proses pembuatan 
dengan tampilan 
menarik terhadap 
noken anyaman yang 
dibuatnya 

7. Aspek yang dinilai 
a.  Proses pembuatan 

50%  
b. Produk jadinya 30%  
c. Sikap 20% 

                                                                                                                                        

Mengetahui :                                                                                                                Papua, ........................................    

Kepala SMP....................................                                  Guru Mulok Noken 

 

 

(.........................................................)                                    (.........................................................) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SMP ...  

Mata Pelajaran          : MULOK NOKEN 

Kelas/Semester  : VIII/ Satu 

Materi Pokok  : Pembuatan Noken Anyaman 

Alokasi Waktu           : 5 pertemuan (10  X 40 menit)  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan mem-buat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1  Menyadari dan membuat Noken sebagai cipta karsa warisan nenek moyang 

dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME  

2.1  Menerima keberagaman noken sebagai kekayaan budaya bangsa 

2.2  Melestarikan bahan alam pembuatan noken  dengan melakukan penanaman 

sebagai perwujudan rasa tanggung jawab 

3.4  Memahami bahan, alat, dan teknik  anyam dalam pembuatan noken 

 Mendeskripsikan bahan, alat, dan teknik anyaman pembuatan noken 

anyaman. 

 Mendeskripsikan proses pembuatan noken anyaman 
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4.4  Memraktekkan pembuatan noken teknik anyam dari bahan alam yang ada di 

lingkungannya 

 Membuat noken anyaman secara fungsional dan estetik dengan berbagai 

hiasan menarik. 

 Membuat kemasan noken anyaman yang  praktis dan ekonomis. 

 

C. Tujuan Pembelajaran    

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 

Pertemuan Kesatu 

1. mendeskripsikan jenis- jenis produk noken anyaman asal  daerah setempat 

sebagai anaugerah Tuhan dengan tepat. 

2. mendeskripsikan jenis bahan serat alam yang digunakan untuk pembuatan 

noken anyaman  dengan benar. 

3. mengidentifikasi peralatan yang digunakan pembuatan noken anyaman 

dengan benar. 

4. mendeskripsikan teknik anyaman yang digunakan dalam pembuatan noken 

anyaman  dengan benar. 

5. mendeskripsikan nilai fungsi dan estetika noken anyaman secara jujur dan 

benar. 

6. membuat rancangan noken anyaman dengan disiplin dan tanggung jawab 

berdasarkan orisinalitas dan rasa estetis. 

7. mempresentasikan hasil perencanaan pembuatan noken anyaman di depan 

kelas sebagai ujud tanggung jawab atas kompetensi yang dipelajari. 

Pertemuan Kedua 

1. mengamati model noken anyaman, menanya, dan menyatakan pendapat 

tentang keragaman karya noken anayman dari serat alam sebagai ungkapan 

rasa bangga kepada tanah air Papua dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. 

2. mengidentifikasi bahan seart alam yang digunakan dalam pembuatan noken 

anyaman di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli 

lingkungan.  

3. mengidentifikasi alat  dan teknik yang digunakan dalam pembuatan noken 

anyaman di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu.  
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4. membuat noken anyaman dengan disiplin dan tanggung jawab berdasarkan 

orisinalitas dan rasa estetis. 

Pertemuan Ketiga 

1. membuat noken anyaman dengan disiplin dan tanggung jawab berdasarkan 

orisinalitas dan rasa estetis. 

2. melakukan finishing dalam perkembangan pembuatan noken anyaman untuk 

memperindah produk sesuai dengan karakter desain dan bahan secara 

benar. 

3. mempresentasikan perkembangan pembuatan noken anyaman yang telah 

dibuat dengan rasa tanggung jawab secara konsep dan prosedur pembuatan 

karya kerajinan. 

Pertemuan Keempat 

1. membuat noken anyaman dengan disiplin dan tanggung jawab berdasarakan 

orisinalitas dan rasa estetis. 

2. menyematkan hiasan pada noken anyaman buatan sendiri dengan berbagai 

aksesoris khas wilayah setempat. 

3. membuat finishing noken anyaman 

Pertemuan Kelima 

1. menyampaikan pendapat tentang keragaman desain kemasan karya noken 

anyaman sebagai ungkapan rasa bangga dan menghargai karya sebagai 

wujud rasa syukur kepada Tuhan. 

2. mengidentifikasi berbagai bentuk kemasan produk kerajinan dengan benar. 

3. mengidentifikasi bahan yang digunakan pembuatan kemasan produk noken 

anyaman di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli 

lingkungan.  

4. mengidentifikasi  peralatan yang digunakan pada pembuatan kemasan 

produk noken anyaman di wilayah setempat dengan benar.  

5. merancang pembuatan kemasan karya noken anyaman berdasarkan fungsi 

dan ergonomik. 

6. membuat kemasan produk sesuai desain yang dibuat dengan aman, indah, 

dan fungsional. 

7. mempresentasikan noken anyaman dengan  kemasan yang sudah dibuat 

dengan percaya diri. 
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D. Materi Pembelajaran   

1. Noken Anyaman 

2. Bahan serat alam dan sintetis untuk pembuatan noken anyaman yang berasal 

dari wilayah setempat 

3. Alat pembuatan noken anyaman 

4. Teknik anyaman noken 

5. Proses pembuatan noken anyaman 

6. Hiasan untuk noken anyaman 

7. Kemasan noken anyaman 

8. Langkah-langkah presentasi pembuatan noken anyaman 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang memberikan 

peserta didik lima pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya,  

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

Pembelajaran juga dilaksanakan secara individu maupun kelompok dalam bentuk 

Pembelajaran Berbasis Projek. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  

 Contoh produk noken anyaman dari berbagai serat alam berupa gambar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneka produk Noken Anyaman dari berbagai serat alam 

 

 Karya jadi noken anyaman dari serat alam. 

 LK Projek 
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2. Alat/Bahan 

 LCD, komputer/labtop (bila ada) 

 Alat gambar 

 Alat mengayam 

 Koran bekas 

 Bahan serat alam untuk anyaman 

 Bahan sintetis semacam pita atau plastik untuk anyaman  

3. Sumber Belajar 

 Bahan ajar noken anyaman  

 Buku Referensi noken anyaman  

 Surat Kabar atau Majalah 

 Noken anyaman asli 

 Internet (bila ada) 

 Video pembelajaran pembuatan noken anyaman 

 Lingkungan masyarakat pengguna noken anyaman 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Kesatu 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mempraktekkan pembuatan noken anyaman dengan memperlihatkan 

gambar-gambar seputar noken anyaman yang dibawa guru. 

      

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik berkelompok terdiri dari 3 anggota per kelompok untuk 

memudahkan melakukan tutor sebaya. 
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 Peserta didik mengamati bahan serat alam dan bahan sintetis serta alat 

pembuatan noken anyaman melalui  gambar yang dibawa guru, buku 

sumber, dan internet. 

b. Menanya 

 Peserta didik berdiskusi secara kelompok tentang cara pembuatan noken 

anyaman yang sudah dipahami sebelumnya untuk memperoleh 

pemahaman utuh. 

 Peserta didik menanyakan dan berkonsultasi kepada guru yang ingin 

diketahuinya perihal proses kerja pembuatan noken, termasuk peralatan 

yang dibutuhkan. 

 Secara individu, peserta didik melakukan praktek ujicoba dari bahan yang 

tersedia. 

 Peserta didik dan guru menyamakan persepsi tentang cara pembuatan 

noken anyaman. 

c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik melakukan observasi kepada teman sebaya di kelompoknya 

atau kelompok lain, buku sumber, dan masyarakat untuk bagian-bagian 

cara pembuatan noken anyaman yang dianggap perlu disamakan 

persepsinya. 

 Peserta didik meminta bimbingan dari orang lain (guru, teman, 

masyarakat) untuk pembuatan noken anyman. 

 Peserta didik melihat teknik pembuatan noken anyaman baik dari bahan 

serat alam maupun sintetis yang dibuat orang lain (guru, teman, 

masyarakat). 

d. Mengasosiasi  

 Peserta didik merangkum berbagai data yang didapatkannya berdasarkan 

pengamatan dalam praktek langsung pembuatan karya noken. 

 Peserta didik merancang pembuatan noken anyaman yang ingin 

dibuatnya berdasarkan pemilihan bahan, teknik, bentuk, fungsi serta 

kemasan noken dalam bentuk gambar dan tulisan. 

 Peserta didik meminta penilaian teman tentang hasil yang dibuatnya 

mengenai noken anyaman yang akan dibuatnya.   
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 Setiap peserta didik mengamati hasil karya peserta didik lain, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya. 

 Peserta didik membuat laporan portofolio tentang hal-hal yang ditemui 

saat praktek perancangan. 

 Peserta didik mengkomunikasikan prediksi penemuan tentang pembuatan 

noken anyaman. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami noken  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

penyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami karya noken 

dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 

 

    Pertemuan Kedua, Ketiga, dan Keempat 

 Praktek pembuatan noken, kegiatan berkelanjutan dalam 3 pertemuan. 

1. Kegiatan Pendahuluan  (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

memraktekkan pembuatan noken anyaman, peserta didik melihat dan 

mengamati gambar-gambar seputar noken anyaman yang dibawa guru. 
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2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Berdasarkan pembelajaran proyek, peserta didik berkelompok terdiri dari 

3 anggota per kelompok untuk memudahkan melakukan tutor sebaya. 

 Peserta didik mengamati bahan, bentuk, fungsi, serta teknik yang 

digunakan dalam praktek pembuatan noken yang dipilih pesertta didik 

serta alat pembuatan noken anyaman yang digunakan pada setiap 

proses kerja. 

b. Menanya 

 Peserta didik menanyakan dan berkonsultasi kepada guru yang ingin 

diketahuinya perihal proses kerja pembuatan noken anyaman. 

 Secara individu, peserta didik melakukan praktek dari bahan yang 

dipilihnya dan mengemukakan hal-hal yang dirasa sulit untuknya.. 

 Peserta didik dan guru menyamakan persepsi tentang cara pembuatan 

noken anyaman. 

 c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik melakukan observasi kepada teman sebaya di 

kelompoknya atau kelompok lain, buku sumber, dan masyarakat untuk 

bagian-bagian cara pembuatan noken anyaman yang dianggap perlu 

disamakan persepsinya saat proses kerja pembuatan noken anyaman 

berlangsung. 

 Peserta didik meminta bimbingan dari orang lain (guru, teman, 

masyarakat) untuk pembuatan noken anyaman yang sedang dibuatnya. 

 Peserta didik melakukan observasi bahan dan cara pemberian asesoris 

pada karya noken anyaman yang dibuatnya. 

 Peserta didik melakukan observasi cara pembuatan kemasan noken 

anyaman untuk karya yang dibuatnya. 

 d. Mengasosiasi  

 Peserta didik merangkum berbagai data yang didapatkannya 

berdasarkan pengamatan melalui praktek langsung pembuatan karya 

noken anyaman hasil rancangannya. 

 Peserta didik meminta penilaian teman tentang hasil yang dibuatnya 

mengenai noken.   



 127 

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya peserta didik lain, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik menyampaikan hasil temuannya pada teman sebaya. 

 Peserta didik membuat laporan portofolio tentang hal-hal yang ditemui 

saat praktek.. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun. 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami pembuatan noken anyaman. 

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka terhadap hambatan dalam mempraktekkan karya noken 

anyaman dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 

 

    Pertemuan Kelima 

1. Pendahuluan  (5 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik agar 

mempresentasikan hasil kerja pembuatan noken anyaman peserta didik, 

guru mendemonstrasikan teknis presentasi yang baik. 
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2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik berkelompok terdiri dari 3 anggota per kelompok untuk 

memudahkan melakukan presentasi. 

 Peserta didik mengamati bahan, alat, contoh gambar, noken yang 

dibuatnya, dan seluruh atribut yang dibutuhkan untuk presentasi noken. 

b. Menanya 

 Peserta didik berdiskusi secara kelompok tentang teknik presentasi dan 

peragaan noken yang dibuatnya. 

 Peserta didik menanyakan dan berkonsultasi kepada guru yang ingin 

diketahuinya perihal presentasi. 

 Secara kelompok dan individu, peserta didik menyiapkan semua atribut 

yang diperlukan saat presentsi. 

 Peserta didik dan guru menyamakan persepsi tentang presentasi noken 

anyaman yang dibuatnya.. 

 c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik melakukan observasi kepada teman sebaya di kelompoknya 

atau kelompok lain, buku sumber, dan masyarakat untuk bagian-bagian 

cara pembuatan noken anyaman yang dianggap perlu disampaikan saat 

presentasi. 

  d. Mengasosiasi  

 Peserta didik mempresentasikan hasil karya noken yang dibuatnya 

dengan peragaan dan cara yang baik bersama kelompok. 

 Peserta didik meminta penilaian teman tentang presentasi yang dibuatnya 

mengenai noken anyaman.   

 Setiap peserta didik mengamati hasil karya peserta didik lain, memberi 

komentar, saran,  ataupun pujian atas hasil yang telah dibuat 

  e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil karya noken anyaman yang 

dibuatnya. 

 Peserta didik membuat laporan portofolio tentang hal-hal yang ditemui 

saat praktek presentasi. 
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 Peserta didik mengkomunikasikan penemuan tentang pembuatan noken 

anyaman. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat mempraktekkan noken anyaman.  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

penyataan mereka terhadap hambatan dalam memahami karya noken 

dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 

 
 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

 Teknik Bentuk 

Pengamatan Sikap    Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik 

Tes Tertulis   Uraian  

Tes Unjuk Kerja   Penugasan  

 

2. Bentuk Instrumen  dan Instrumen : 

a. Pengamatan Sikap 

Lembar Pengamatan Sikap 

No. 
Nama 
Siswa 

Mandiri 
Disiplin 

Tanggung 
jawab  

Peduli 
Lingkungan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                  

2.                  

3.                  

dst                  
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b. Tes Tertulis 

Bentuk Uraian 

1) Tuliskan bahan serat alam dan sintetis pembuat noken anyaman! 

2) Tuliskan alat pembuat noken anyaman! 

3) Tuliskan proses pembuatan noken anyaman! 

4) Tuliskan bahan asesoris yang dapat digunakan untuk noken anyaman! 

5) Tuliskan betuk dan bahan kemasan yang dapat digunakan untuk noken 

anyaman! 

 

c. Tes Unjuk Kerja 

Penugasan 

1) Buatlah gambar sketsa rancangan noken anyaman yang akan dibuat! 

2) Buatlah noken anyaman berdasarkan rancangan yang telah dibuat! 

3) Buatlah laporan portofolio dari hasil pengamatan dan presentasimu! 

 

2. Pedoman Penskoran 

a. Rubrik penilaian sikap 

SIKAP SKOR 

Mandiri 1.  Sangat  tergantung orang lain dalam menyelesaikan tugas 
2.  Sedikit  tergantung orang lain dalam menyelesaikan tugas 
3.  Cukup tergantung orang lain dalam menyelesaikan tugas 
4.  Tidak tergantung orang lain dalam menyelesaikan tugas 

Disiplin 1. Tugas tidak  diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan 
2. Menyelesaikan tugas kurang sesuai waktu yang ditentukan 
3. Menyelesaikan tugas cukup sesuai waktu yang ditentukan 
4. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan 

Tanggung jawab 1. Tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
2. Kurang  bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
3. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
4. Sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.  

Peduli 
Lingkungan 

1. Tidak peduli lingkungan dalam mengunakan bahan dan alat. 
2. Kurang  peduli lingkungan dalam mengunakan bahan dan 

alat. 
3. Peduli lingkungan tinggi dalam mengunakan bahan dan alat. 
4. Sangat peduli lingkungan dalam mengunakan bahan dan 

alat. 
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b. Rubrik penilaian tes tertulis 

Bentuk Uraian 

Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

Tuliskan bahan 
serat alam dan 
sintetis 
pembuat noken 
anyaman! 
 

Serat alam untuk anyaman noken: 
1. Rumput rawa 
2. Daun pandan 
3. Setat kayu genemo 

Sintetis : 
1. Pita 
2. Kain 
3. Plastik 

5 
 
 

Tuliskan alat 
pembuat noken 
anyaman! 
 

Alat pembuat noken anyaman: 
4. Bambu 
5. Kayu 
6. Paku 
7. Palu 
8. Jarum 

5 

Tuliskan proses 
pembuatan 
noken 
anyaman! 
 

Proses pembuatan noken anyaman : 
1. Serat alam diolah sedemikan rupa hingga 

menjadi bahan baku anyaman. 
2. Buat rangka sebagai dasar anyaman. 
3. Masukan satu persatu bahan anyaman yang 

berjalan. 
4. Bentuk sesuai rancangan 
5. Buat tali jika berbentuk tas 
6. Beri hiasan sebagai asesoris agar noken menjadi 

menarik. 
7. Buat kemasan untuk noken. 

5 

Tuliskan bahan 
asesoris yang 
dapat 
digunakan 
untuk noken 
anyaman! 
 

Asesoris : 
1. Bulu 
2. Kerang 
3. Gigi 
4. Kancing 
5. Manik-manik  
6. Benang 
7. Serat alam lainnya 

    5 

Tuliskan betuk 
dan bahan 
kemasan yang 
dapat 
digunakan 
untuk noken 
anyaman! 
 

Bentuk kemasan : 
1. Persegi mengikuti bentuk noken. 
2. Kotak (box)  dengan lubang plastik ditengahnya 
3. Tas 

Bahan kemasan : 
1. Kerdus 
2. Plastik 
3. Kain 

5 

Skor total  25 
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Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

Nilai = 
skor total : bobot skor x 10 

(25 : 25 x 10 = 10) 
 

 
 

 c. Rubrik penilaian penugasan :  
 

No Aspek Indikator Deskriptor 

A Proses  1. Ide gagasan  Ide gagasan rancangan tertulis 

2. Kreativitas Mencari solusi ketika  menemui 
kendala 

3. Kesesuaian  materi, 
teknik dan prosedur   

Kesesuaian materi, teknik dan 
prosedur 

B Produk  1. Uji karya Produk noken anyaman 

2. Kemasan/penyajian Bentuk kemasan 

3. Kreativitas bentuk 
laporan 

Kreatifitas penyusunan laporan  

4. Presentasi/ 
   penampilan 

Penampilan produk 

 
 

d. Rubrik Penilaian Karya noken anyaman 
 

No Indikator Rubrik dan Skor 

 PROSES  

1. Ide gagasan 1. Ide tidak didasari pada permasalahan potensi dan 
kebutuhan  masyarakat.  

2. Ide tidak didasari pada permasalahan potensi dan 
kebutuhan  masyarakat.  

3. Ide didasarkan permasalahan potensi pangan  lokal 
dan kebutuhan masyarakat. 

4. Ide didasari pada potensi pangan lokal, kebutuhan 
masyarakat serta hasil-hasil penelitian. 

2. Kreativitas 1. Tidak bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

2. Kurang bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

3. Cukup bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

4. Bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

3. Kesesuaian 
materi, teknik 
dan prosedur 

1. Tidak memperoleh kesesuaian antara materi, teknik 
dan prosedur.  

2. Memperoleh kesesuaian rendah antara antara 
materi, teknik dan prosedur.  
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No Indikator Rubrik dan Skor 

3. Memperoleh kesesuaian cukup tinggiantara  materi, 
teknik dan prosedur.  

4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara materi, teknik 
dan prosedur.  

 PRODUK  

1.  Uji karya 1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 

2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 

3. Memperoleh kesesuaian cukup tinggi antara 
prediksi dengan produk yang dihasilkan. 

4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 

2.  Kemasan 1.  Berwawasan lingkungan, berorientasi pasar 
2.  Kebaruan, berwawasan lingkungan, berorientasi 

pasar 
3.  Unik, kebaruan, berwawasan lingkungan, 

berorientasi pasar 
4.  Keaslian ide, unik, kebaruan, berwawasan 

lingkungan, berorientasi pasar 

3.  Kreativitas 
bentuk laporan 

1. Jika  komponen laporan: Judul, dan Daftar Pustaka 
2. Jika komponen laporan: Judul, Kesimpulan, dan 

Daftar Pustaka 
3. Jika komponen laporan: Judul, Perhitungan Data, 

Kesimpulan, dan Daftar Pustaka 
4. Melengkapi komponen laporan: Judul, Tabel data, 

Perhitungan Data, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka 

4.  Presentasi 1. Tidak mampu mempresentasikan hasil pengukuran 
dengan benar secara substantif, bahasa sulit 
dimengerti, dan disampaikan tidak percaya diri. 

2. Mampu mempresentasikan hasil praktek 
disampaikan kurang percaya diri. 

3. Mampu mempresentasikan hasil praktek dengan 
benar secara substantif,  dan disampaikan secara 
percaya diri. 

4. Mampu mempresentasikan hasil praktek dengan 
benar secara substantif, bahasa mudah dimengerti, 
dan disampaikan secara percaya diri. 
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e. Rubrik penilaian portofolio dan presentasi : 
 

No. 
Kriteria/Komponen 

yang Dinilai 
Tingkatan/Rating  Skor 

Skor 
Maksimal 

1. Memenuhi kriteria 
unsur dan prinsip 
rupa (garis, bidang, 
warna, tekstur 
proporsi, 
keseimbangan, irama) 
dan kebahasaan 

Detail (40) Cukup detail 
(30) 

Kurang 
detail (20) 

 
 

40 

2. Keterampilan 
penggunaan bahan 
dan alat dalam 
pembuatan laporan 
dan penyamapian 
presentasi 

Mahir (40) Cukup mahir 
(30) 

Kurang 
mahir (20) 

 
 

40 

3. Kreativitas teknik 
dalam portofolio dan 
penyampaian 
presentasi 

Unik (30) Biasa (20) Kurang 
dari biasa   
(10) 

 
 

30 

                                                                        Skor maksimal      100 

           
f. Rubrik Penilaian Diri 

Penilaian Diri 

Mata Pelajaran/SK  :  

Alokasi Waktu  : 1 Semester 

Nama Peserta didik : _________________ Kelas : VIII 

 

No Materi pembelajaran 
Tanggapan Verifikasi Guru 

1 0 ya tidak 

1.      
 

2.      

3.      
Keterangan: 
1  =  Paham 
0  = Tidak 

 
Mengetahui,                                                                   ................, ............................. 

Kepala SMP......................     Guru Mulok Noken 

 

 
(................................................)                                    (..............................................) 
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d. Contoh Silabus dan RPP Muatan Lokal SMA/MA dan SMK/MAK  
 

SILABUS PEMBELAJARAN 
                                                                                                                              
 

Satuan Pendidikan : SMA/MA/SMK/MAK 
Kelas / Semester : XI / Satu  
Mata Pelajaran : Mulok NOKEN 
 
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1   Menyadari, membuat dan 
mengaplikasikan Noken 
sebagai cipta karsa 
warisan nenek moyang 
dan bentuk rasa syukur 
kepada Tuhan YME  

Keterangan: 

Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses pembelajaran nilai secara tidak langsung (indirect values teaching). Dalam arti 

bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 hanya akan terjadi dalam proses pembelajaran KI-3 dan KI-4. 

 
3.1 Menentukan sikap terhadap 

keberagaman noken sebagai 
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Kompetensi Dasar  Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

kekayaan budaya bangsa 
dalam perubahan sosial 
budaya 

3.2 Melestarikan bahan alam 
pembuatan noken dengan 
berbagai alternatif  

3.3  Memahami penyusunan 
proposal sederhana 
untuk usaha kreatif  
noken 

3.5 Mema hami prosedur 
usaha kreatif noken 
untuk penyusunan  
proposal 

4.4 Melaksanakan secara 
berkelompok usaha kreatif 
noken sesuai proposal  

 
 

 

 

 

 

 

Prosedur praktek 

usaha kreatif noken 

1. Pengertian dan 
tujuan proposal 

2. Sistematika/ 
langkah 
penyusunan 
proposal 

3. Analisa 
peluang usaha/ 
pasar  

4. Faktor-faktor 
yang 
mengakibatkan 
kegagalan dan 
keberhasilan 
usaha  

5. Memanfaatkan 
peluang usaha 
secara kreatif 
dan inovatif 

6. Tahap-tahap 
pelaksanaan 

Mengamati: 
 Melakukan pengamatan dengan cara 

membaca dan menyimak dari kajian 
literatur/media tentang pengertian, 
tujuan dan sistematika proposal 
usaha, pengetahuan prosedur dan 
peluang usaha/pasar, 
pengembangan peluang usaha,   
dan pemanfaat peluang usaha 
secara kreatif dan inovatif yang akan 
diaplikasikan pada produk noken 
yang akan dihasilkan agar terbangun 
rasa ingin tahu. 

 Mengamati karakteristik keberhasilan 
dan kegagalan wirausahawan 
berdasarkan buku teks dan sumber 
bacaan/media dengan penuh rasa 
ingin tahu. 

 
Menanya: 
 Melakukan diskusi tentang 

pengertian, tujuan dan sistematika 
proposal berdasarkan kajian literatur 
yang dibacanya 

Penilaian Tugas 
Kelompok/Diskusi, 
tentang: 
1. Pemahaman peluang 

usaha dan analisis 
peluang usaha 
kerajinan noken 

2. Pengetahuan 
pemanfaatn peluang 
usaha kerajinan noken 

3. Aspek yang dinilai: 
a. Apresiasi   
b. Keruntutan  berpikir  
c. Laporan Kegiatan 
d. Perilaku   

 

Penilaian Pengamatan, 
tentang: 
1. Pengetahuan prosedur 

dan peluang 
wirausaha noken yang 
ada di lingkungan 
wilayah setempat   

8 jam 

pelajaran (4  

mgu x 2 jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar/film/cerit

a tokoh 

wirausahawan 

yang bergerak di 

bidang kerajinan 

khususnya 

noken 

 

 

Buku pelajaran, 

buku refensi 

yang relevan, 

majalah, koran, 

hasil penelitian,  

audio-visual,  

media maya 

(internet) dan 

sentra usaha 

tentang peluang 

usaha produk 



 137 

Kompetensi Dasar  Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktek usaha 
kreatif noken 
secara 
berkelompok 
 

 

 

 

 

 

 Melakukan diskusi yang berkaitan 
dengan pengalaman menjalankan 
usaha noken dan mengidentifikasi 
keberhasilan dan kegagalan 
wirausaha noken agar terbangun 
rasa ingin tahu sehingga dapat 
mensyukuri anugerah Tuhan.   

 
Mengumpulkan Data 
 Melakukan kegiatan observasi 

dengan teknik wawancara tentang 
pengetahuan wirausaha, 
keberhasilan dan kegagalan 
wirausaha noken di lingkungan 
wilayah setempat  agar terbangun 
rasa ingin tahu, bersikap santun,  
bangga/cinta tanah air  dan 
bersyukur sebagai warga bangsa. 
 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan dan membuat laporan 
hasil pengamatan/kajian literatur tentang 
pengetahuan wirausaha, keberhasilan 
dan kegagalan wirausaha noken yang 
ada di lingkungan wilayah setempat 
atau nusantara. 

 Membuat rancangan teknis dalam 
bentuk tertulis untuk pembuatan 
proposal usaha kreatif noken 
berdasarkan orisinalitas ide yang jujur, 

2.  Aspek yang dinilai: 
a. Kerincian   
b. Ketepatan 

pengetahuan  
c. Kreativitas bentuk 

laporan 
d. Perilaku  

 
Penilaian Kinerja/ 
Pembuatan Karya, 
tentang: 
1. Rancangan teknis 

dalam bentuk 
gambar skets/tertulis 
untuk usaha noken  

2. Pembuatan usaha  
noken dengan 
cara/teknik dan 
prosedur yang tepat 

3. Laporan portofolio 
dalam berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto dan 
gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan, bahan, 
alat, teknik, dan 
proses pembuatan 
dengan tampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noken dan 

pengemasan di 

daerah setempat  
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Kompetensi Dasar  Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

sikap percaya diri dan mandiri. 

 Membuat  usaha kreatif noken 
dengan cara/teknik dan prosedur 
yang tepat dengan menunjukkan 
sikap bekerjasama, toleransi, 
disiplin, tanggung jawab secara 
berkelompok. 
 

Mengkomunikasikan 
 Mengevaluasi/menguji hasil analisa 

usaha noken untuk memperlihatkan 
kejujuran dalam berkarya.  

 Membuat laporan portofolio dalam 
berbagai bentuk seperti tulisan, foto 
dan gambar yang mendeskripsikan 
pengetahuan wirausaha, 
keberhasilan dan kegagalan 
wirausaha noken dengan tampilan 
menarik terhadap sebagai 
pemahaman akan pengetahuan/ 
konseptual dan prosedural, serta 
mempresentasikan di kelas. 

menarik terhadap 
noken yang 
dibuatnya 

4. Aspek yang dinilai 
a. Proses pembuatan 

50%  
- Ide gagasan 
- Kreativitas 
- Kesesuaian materi, 

teknik dan prosedur 
b. Produk jadinya 

35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativitas bentuk 

laporan 
- Presentasi 

c. Sikap 15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

Mengetahui :                                                                                                                  Papua, ..........................................   

Kepala SMA....................................                                                                               Guru Mulok Noken 

 

 

(.........................................................)                                                (.........................................................) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan  : SMA/MA/SMK/MAK.  

Mata Pelajaran          : MULOK NOKEN 

Kelas/ Semester  : XI/ Satu 

Materi Pokok   : Praktek Usaha Kreatif Noken 

Alokasi Waktu            : 4 pertemuan (8  X 45 menit)  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menyadari, membuat dan mengaplikasikan Noken sebagai cipta karsa 

warisan nenek moyang dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME 

2.1  Menentukan sikap terhadap keberagaman noken sebagai kekayaan budaya 

bangsa dalam perubahan sosial budaya 

2.2  Melestarikan bahan alam pembuatan noken dengan berbagai alternatif 
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3.3  Memahami penyusunan proposal sederhana untuk usaha kreatif  noken 

 Mengetahui pengertian dan tujuan proposal 

 Mendeskripsikan langkah/sistematika penyusunan proposal untuk usaha 

kreatif noken 

3.4  Memahami prosedur usaha kreatif noken untuk penyusunan  proposal 

 mengidentifikasi langkah-langkah prosedur usaha kreatif noken 

 Merancang prosedur usaha kreatif noken yang dibuatnya 

 4.3 Melaksanakan secara berkelompok usaha kreatif noken sesuai proposal  

 Mempraktekkan usaha kreatif noken secara berkelompok berdasarkan 

rancangan 

 Mengevaluasi hasil usaha kratif noken yang telah dilakukan 

 

C. Tujuan Pembelajaran    

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat : 

Pertemuan Kesatu 

1. Menganalisis peluang usaha kreatif noken yang ada di daerah setempat 

dengan jujur dan tanggung jawab. 

2. Mengamati keberhasilan dan kegagalan usaha kreatif noken yang ada di 

daerah setempat. 

3. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan dalam usaha 

noken dengan tepat  

4. Mendeskripsikan langlah-langkah prosedur usaha kreatif noken daerah 

setempat sebagai bentuk penghargaan terhadap karya manusia yang diberikan 

Tuhan  

5. Mengamati melalui berbagai sumber belajar tentang pengertian, tujuan dan 

langkah/sistematika penulisan proposal 

6. Mempresentasikan proposal berdasarkan hasil analisis usaha kreatif noken 

melalui kerjasama kelompok, toleransi, mandiri dan tanggung jawab. 

 

 

Pertemuan Kedua dan Ketiga 

1. Mempersiapkan usaha kreatif noken sebagai ungkapan rasa bangga kepada  

tanah air Papua dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. 
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2. Memanfaatkan peluang usaha kreatif noken di wilayah setempat. 

3. Mempraktekkan usaha kreatif noken secara berkelompok berdasarkan 

motivasi usaha, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air.  

4. Mengevaluasi hasil usaha kreatif noken yang dilakukan berdasarkan 

kejujuran dan tanggung jawab.  

Pertemuan Keempat 

1.  Membandingkan hasil evaluasi usaha kreatif noken yang dilakukan secara 

berkelompok dengan pengalaman keberhasilan dan kegagalan usaha noken 

yang ada di wilayah setempat berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab. 

2. Mempresentasikan usaha kreatif  noken dengan percaya diri dan tanggung 

jawab. 

 

D. Materi Pembelajaran   

1. Pengertian dan tujuan proposal 

2. Sistematika/Langkah penyusunan proposal usaha 

3. Analisa peluang usaha/pasar 

4. Memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif 

5. Tahap-tahap pelaksanaan praktek usaha kreatif noken anyaman secara 

berkelompok 

6. Faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan dan keberhasilan usaha  

 

E. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang memberikan 

peserta didik lima pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya,  

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

Pembelajaran juga dilaksanakan secara individu maupun kelompok dalam 

bentuk Pembelajaran Berbasis Projek. 

 

F. Media, Alat, dan Sumber belajar 

1. Media  

 Contoh produk noken alam dan sintetis, baik teknik anyaman maupun teknik 

rajutan dari berbagai bahan alam dan buatan berupa gambar.  
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Peluang pasar berbagai produk Noken 

 

 Karya jadi noken dari serat alam. 

 Karya jadi noken dari bahan sintetik. 

 LK Projek  

2. Alat/Bahan 

 LCD, komputer (jika tersedia)  

 Alat gambar 

 Alat merajut 

 Koran bekas 

 Bahan serat alam untuk rajutan 

 Bahan sintetis seperti benang   

3. Sumber Belajar 

 Contoh tokoh wirausaha noken Papua 

 Bahan wirausaha kerajinan noken 

 Buku Referensi wirausaha 

 Surat Kabar atau Majalah 

 Internet (jika tersedia) 

 Video pembelajaran usaha kreatif noken 

 Lingkungan masyarakat pengguna noken  
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G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Kesatu 

1. Kegiatan awal (15 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik kerajinan 

noken dengan memperlihatkan gambar-gambar seputar noken rajutan yang 

dibawa guru dan juga benda asli noken anyaman dan rajutan, serta bahan 

bakunya. 

 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik berkelompok terdiri dari 5 anggota per kelompok untuk 

memudahkan melakukan kegiatan kolaboratif dan kerjasama.. 

 Peserta didik mengamati peluang usaha yang dimiliki daerah setempat, 

langkah/prosedur, sarana dan prasarana dari sebuah usaha kreatif noken. 

Jika tidak memungkinkan dapat membaca dari beberapa berita tentang 

peluang dari sebuah usaha kreatif noken yang disediakan oleh guru. 

 Peserta didik menelaah berbagai sumber belajar tentang pengertian, 

tujuan dan langkah/sistematika penulisan proposal 

        b. Menanya  

 Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang ditemukan saat melakukan 

pengamatan ataupun menelaah bacaan berita peluang usaha kreatif 

noken sehingga timbul pertanyaan kritis berdasarkan pemahamannya 

 Peserta didik menanyakan hal yang ingin diketahuinya perihal peluang 

usaha kreatif noken dan penulisan proposal dengan berkonsultasi kepada 

guru agar terjadi persamaan persepsi. 
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c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik secara berkelompok melakukan identifikasi peluang usaha, 

dan sarana prasarana usaha kreatif noken dari hasil pengamatannya. 

 Peserta didik secara berkelompok melakukan identifikasi tentang 

pengertian,  tujuan dan langkah/sistematika penyusunan proposal usaha 

 Peserta didik membandingkan hasil identifkasinya antar kelompok. 

d. Mengasosiasi  

 Peserta didik secara berkelompok mengolah informasi dengan 

merangkum berbagai data yang didapatkannya berdasarkan pengamatan. 

 Peserta didik secara berkelompok mengolah informasi tentang 

penyusunan proposal usaha 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik secara berkelompok membuat laporan hasil pengolahan 

informasi tentang analisa peluang usaha noken 

 Peserta didik secara berkelompok membuat laporan hasil pengolahan 

informasi tentang penyusunan proposal usaha 

 Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya tentang analisa 

peluang usaha, dan langkah-langkah prosedur usaha kreatif noken. 

 Peserta didik mempresentasikan hasil analisa tentang pengertian, tujuan 

dan langkah/sistematika penyusunan proposal.  

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami saat memahami peluang usaha kreatif noken  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

presentasinya dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan 

santun. 

 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap 

rasa ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 
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Pertemuan Kedua, dan Ketiga 

 Praktek usaha kreatif noken, kegiatan berkelanjutan dalam 2 pertemuan. 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan menggugah kesadaran peserta didik dengan 

memutar video keberhasilan dan kegagalan berwirausaha atau 

membacakan biografi singkat keberhasilan wirausaha daerah setempat.  

      

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Berdasarkan pembelajaran proyek, peserta didik berkelompok terdiri dari 

5  anggota per kelompok untuk memudahkan melakukan tutor sebaya. 

 Secara berkelompok peserta didik meneliti kebutuhan bahan dan 

perlengkapan (sarana prasarana) untuk memulai usaha kreatif noken dari 

berbagai informasi pertemuan sebelumnya. 

b. Menanya 

 Guru memotivasi siswa dengan pertanyaan yang merangsang berfikir 

kritis siswa, misalnya “Selain bahan dan perlengkapan sebagai modal 

untuk memulai usaha kreatif noken, adakah hal penting lainnya yang 

perlu dipersiapkan? Ungkapkan pertanyaan gagasanmu. 

 Secara kelompok, peserta didik mendiskusikan hal-hal yang berkaitan 

dengan  praktek usaha kreatif noken dengan meminta bimbingan guru. 

 Guru mengamati pelaksanaan diskusi sambil melakukan penilaian 

proses afektif seperti kerjasama, toleransi, santun, mandiri, dan 

tanggung jawab 

 Secara berkelompok, peserta didik menanyakan hal-hal yang berkaitan 

dengan praktek usaha kreatif noken. 
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c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik mengumpulkan data sebelum merancang gagasan praktek 

usaha kreatif noken dari berbagai sumber informasi 

 Peserta didik meminta bimbingan dari orang lain (guru, teman, 

masyarakat) dalam mengumpulkan data untuk merancang gagasan 

praktek usaha kreatif noken. 

         d. Mengasosiasi  

 Peserta didik secara berkelompok mengolah data dengan merangkum 

berbagai pendapat berupa gagasan yang didapat dan menentukan 

gagasan perancangan praktek langsung usaha kreatif noken. 

 Peserta didik secara berkelompok mempersiapkan segala kebutuhan 

untuk praktek langsung usaha kreatif noken berdasarkan gagasan yang 

ditentukan 

 Peserta didik secara berkelompok menerapkan praktek usaha kreatif 

noken berdasarkan persiapan dari gagasannya 

 Peserta didik meminta bimbingan guru dan pendapat teman atas praktek 

usaha kreatif yang telah dilakukannya. 

 Guru sebagai fasilitator memberikan bimbingan dan penguatan serta 

memberikan penilaian proses terhadap tugas proyek yang dilakukan 

peserta didik.  

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik secara berkelompok membuat laporan evaluasi praktek 

usaha kreatif, mulai dari perancangan gagasan, keberhasilan pemasaran, 

maupun kerugian, dan langkah kerjasama kelompok  yang telah 

dilakukannya berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab.  

 Peserta didik mempresentasikan hasil evaluasi dari praktek usaha kreatif 

noken yang telah dijalankan  

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 

dialami dalam praktek usaha kreatif noken  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

presentasinya dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan 

santun. 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

pernyataan mereka terhadap hambatan dalam mempraktekkan usaha kreatif 

noken dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan santun. 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran 

 

Pertemuan Keempat 

1. Kegiatan awal (15 menit) 

 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru tentang kondisi 

kesiapan belajar 

 Peserta didik berdoa untuk memulai pelajaran sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan yang Maha Esa 

 Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, materi, tujuan, 

manfaat, dan langkah yang akan dilaksanakan  

 Untuk menarik minat dan motivasi peserta didik dengan memberikan bacaan 

tentang keberhasilan dan kegagalan berwirausaha noken yang ada di tanah 

Papua. 

 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

a. Mengamati 

 Peserta didik berkelompok terdiri dari 5 anggota per kelompok untuk 

memudahkan melakukan kegiatan kolaboratif dan kerjasama.. 

 Peserta didik menelaah bacaan pengalaman praktis tentang keberhasilan 

dan kegagalan berwirausaha noken yang disediakan oleh guru.  

 Peserta didik juga ditugaskan untuk menelaah sumber bacaan tentang 

konsep/faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan 

kewirausahaan. yang disediakan oleh guru. 

        b. Menanya  

 Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang ditemukan saat melakukan 

penelaahan bacaan pengalaman praktis dan secara konseptual tentang 
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keberhasilan dan kegagalan berwirausaha sehingga timbul pertanyaan 

kritis berdasarkan pemahamannya 

 Peserta didik menanyakan hal yang ingin diketahuinya perihal faktor-

faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha, serta pengalaman 

praktis yang tidak sama dengan konsep dengan berkonsultasi kepada 

guru agar terjadi persamaan persepsi. 

c. Mengumpulkan Data 

 Peserta didik secara berkelompok melakukan identifikasi keberhasilan 

dan kegagalan usaha kreatif noken dari hasil pengamatan kajian sumber 

pustaka. 

d. Mengasosiasi  

 Peserta didik secara berkelompok mengolah informasi dengan 

merangkum berbagai data identifikasi keberhasilan dan kegagalan usaha 

kreatif noken berdasarkan hasil telaah. 

 Peserta didik secara berkelompok membandingkan hasil identifikasi 

keberhasilan dan kegagalan usaha dengan hasil evaluasi praktek usaha 

kreatif noken yang telah dilakukan kelompoknya sendiri. 

e. Mengkomunikasikan 

 Peserta didik secara berkelompok membuat laporan hasil pengolahan 

informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha dan 

hasil analisa perbandingan dari evaluasi praktek usaha kreatif noken yang 

dilakukan kelompoknya sendiri. 

 Peserta didik mempresentasikan hasil tentang keberhasilan dan 

kegagalan dalam berwirausaha dan hasil analisa perbandingan dari 

evaluasi praktek usaha kreatif noken yang dilakukan kelompoknya sendiri. 

 Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menghambat keberhasilan dan kegagalan dalam praktek usaha kreatif 

noken dan membahas solusinya bersama.  

 Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas 

presentasinya dengan sikap peduli, rasa ingin tahu, responsive, dan 

santun. 
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3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dengan sikap rasa 

ingin tahu, jujur, peduli, responsif dan santun 

 Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 

pembelajaran. 

 

H. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

 Teknik Bentuk 

Pengamatan Sikap    Lembar Pengamatan Sikap dan Rubrik 

Tes Tertulis   Uraian  

Tes Unjuk Kerja   Penugasan  

 

Bentuk Instrumen  dan Instrumen : 

a. Pengamatan Sikap 

Lembar Pengamatan Sikap 

No. 
Nama 

Siswa 

Kerjasama 
Toleransi 

Tanggung 

jawab  
Jujur dst 

1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                  

2.                  

3.                  

dst                  

 

b. Tes Tertulis 

Bentuk Uraian 

1) Tuliskan sejarah peluang usaha kreatif noken di daerah setempat! 

2) Tuliskan langkah-langkah prosedur usaha kreatif noken! 

3) Tuliskan sarana dan prasarana usaha kreatif noken! 

4) Tuliskan keberhasilan dan kegagalan usaha kreatif noken! 

5) Tuliskan permasalahan dan solusi dalam praktek usaha kreatif noken! 
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c. Tes Unjuk Kerja 

Penugasan 

1) Buatlah rencana kerja praktek uaha kreatif noken! 

2) Buatlah praktek usaha kreatif noken! 

3) Buatlah laporan proyek dari praktek usaha kreatif noken, mulai dari awal 

hingga tahap akhir (evaluasi) dan presentasikan! 

 

2. Pedoman Penskoran 

a. Rubrik penilaian sikap 

SIKAP SKOR 

Kerjasama 1. Sangat  kurang dapat melakukan kerjasama dengan tim 
dalam menjalankan tugas  

2. Sedikit dapat melakukan kerjasama dengan tim dalam 
menjalankan tugas  

3. Cukup dapat melakukan kerjasama dengan tim dalam 
menjalankan tugas  

4.  Selalu dapat melakukan kerjasama dengan tim dalam 
menjalankan tugas 

Toleransi 1. Kurang toleransi terhadap kondisi.  
2. Sedikit toleransi terhadap kondisi.  
3. Toleransi terhadap kondisi.  
4. Sangat toleransi terhadap kondisi.  

Tanggungjawab 1. Tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
2. Kurang  bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
3. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. 
4. Sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.  

Jujur 1. Kurang jujur dalam melakukan tindangan dan perkataan. 
2. Sedikit jujur dalam melakukan tindangan dan perkataan. 
3. Jujur dalam melakukan tindangan dan perkataan. 
4. Sangat jujur dalam melakukan tindangan dan perkataan. 

 

b. Rubrik penilaian tes tertulis 

Bentuk Uraian 

Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

Tuliskan sejarah peluang 
usaha kreatif noken di 
daerah setempat! 

Usaha kreatif noken di daerah Papua 
sudah sejak nenek moyang dibuat, namun 
untuk diperjualbelikan, noken baru 
dilakukan sejak masyarakat luas di luar 
Papua sudah mengenal noken. Dahulu 

5 
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Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

noken dijadikan barter. Dengan demikian 
noken memiliki peluang besar terhadap 
pengembangan usaha kreatif. Semakin 
banyak dunia luar menyukai noken, maka 
semakin besar pula peluang usaha noken 
dapat diciptakan oleh masyarakat. 

Tuliskan langkah-langkah 
prosedur usaha kreatif 
noken! 
 

Langkah-langkah prosedur usaha kreatif 
noken : 
- Ada proposal pendirian usaha noken 
- Menghitung resiko menjalankan usaha 
- Menyiapkan produksi noken 
- Berani menjalankan usaha kecil 
- Mengevaluasi usaha noken 
- Merencanakan usaha sesuai hasil 

evaluasi 

5 

Tuliskan sarana dan 
prasarana usaha kreatif 
noken! 
 

Sarana dan Prasarana usaha kreatif noken 
: 
- Ada produk noken yang dihasilkan 
- Ada izin usaha 
- Ada pemodalan 
- Ada tempat usaha/lokasi 
- Ada fasilitas  
- Ada SDM 
- Ada administrasi 

5 

Tuliskan keberhasilan 
dan kegagalan usaha 
kreatif noken! 
 

Faktor keberhasilan usaha noken : 
Kegiatan usaha dilakukan dengan 
semangat, tidak putus asa, selalu ingin 
maju, pantang menyerah, ulet, dan selalu 
mencari sesuatu yang baru sesuai dengan 
tujuan yg telah ditetapkan bersama. 
 
Faktor kegagalan usaha noken : 
Kegiatan usaha kurang dilakukan dengan 
semangat, mudah putus asa, tidak ingin 
maju/ biasa saja, malas, dan tidak ingin 
berusaha apalagi memunculkan gagasan 
baru. 

    5 

Tuliskan permasalahan 
dan solusi dalam praktek 
usaha kreatif noken! 
 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam 
praktek usaha noken : 

- Terdapatnya ego antar anggota tim 
yang ingin menjadi leader 

- Tidak tepat waktu 
- Tidak tepat janji 
- Tidak peduli terhadap mutu hasil kerja 
- Kurang ada komitmen tinggi terhadap 

5 
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Soal Kunci Jawaban 
Bobot 
Skor 

pengendalian diri 
- Kurang cakap dalam  mengolah 

informasi,   
- Kurang Berpikir kreatif 
- Mudah menyerah dalam situasi sulit, 
- Kurang dapat menganalisis 

permasalahan 
 
Solusi : 
- Masalah diidentifikasi, dirumuskan dan 

dianalisis, dengan percaya diri 
- Menerapkan perilaku tepat waktu 
- Menerapkan perilaku tepat janji 
- Menerapkan kepedulian terhadap 

mutu hasil kerja 
- Menerapkan komitmen tinggi terhadap 

pengendalian diri 
- Kecakapan mengolah informasi,   
- Berpikir kreatif 
- Kecakapan memecahkan masalah, 
- Kecakapan bekerjasama dengan teman 

sekerja 
- Alternatif perumusan solusi masalah 

berdasarkan hasil analisis 

Skor total  25 

Nilai = 
skor total : bobot skor x 10 

(25 : 25 x 10 = 10) 
 

 

c. Rubrik penilaian penugasan   

No Aspek Indikator Deskriptor 

A Proses  4. Ide gagasan Ide gagasan rancangan tertulis 
praktek usaha kreatif noken 

5. Kreativitas Mencari solusi ketika  menemui 
kendala dalam praktek usaha 
kreatis noken 

6. Kesesuaian materi, 
teknik dan prosedur      

Kesesuaian materi, teknik dan 
prosedur 

B Produk  5. Uji karya Pengetahuan terhadap produk 
usaha (noken)  
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No Aspek Indikator Deskriptor 

6. Penyajian Penyajian usaha kreatif noken 

7. Kreativitas bentuk 
laporan 

Kreatifitas penyusunan laporan  

8. Presentasi/ 
   penampilan 

Mengomunikasikan hasil kegiatan  

 

           d. Rubrik Penilaian Usaha Kreatif Noken 

No Indikator Rubrik dan Skor 

          PROSES  

1. Ide gagasan 5. Ide tidak didasari pada permasalahan potensi dan 
kebutuhan  masyarakat.  

6. Ide tidak didasari pada permasalahan potensi dan 
kebutuhan  masyarakat.  

7. Ide didasarkan permasalahan potensi pangan  
lokal dan kebutuhan masyarakat. 

8. Ide didasari pada potensi pangan lokal, 
kebutuhan masyarakat serta hasil-hasil 
penelitian. 

2. Kreativitas 1. Tidak bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

2. Kurang bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

3. Cukup bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

4. Bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 

3. Kesesuaian 
materi, teknik 
dan prosedur 
usaha kreatif 
noken 

5. Tidak memperoleh kesesuaian antara materi, 
teknik dan prosedur usaha kreatif noken.  

6. Memperoleh kesesuaian rendah antara antara 
materi, teknik dan prosedur usaha kreatif noken.  

7. Memperoleh kesesuaian cukup tinggiantara  
materi, teknik dan prosedur usaha kreatif noken.  

8. Memperoleh kesesuaian tinggi antara materi, 
teknik dan prosedur usaha kreatif noken.  

 PRODUK  

3.  Uji karya 5. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 

6. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 

7. Memperoleh kesesuaian cukup tinggi antara 
prediksi dengan produk yang dihasilkan. 

8. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan. 
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No Indikator Rubrik dan Skor 

4.  Penyajian 1.  Berwawasan lingkungan, berorientasi pasar 
2.  Kebaruan, berwawasan lingkungan, berorientasi 

pasar 
3.  Unik, kebaruan, berwawasan lingkungan, 

berorientasi pasar 
4.  Keaslian ide, unik, kebaruan, berwawasan 

lingkungan, berorientasi pasar 

5.  Kreativitas 
bentuk laporan 

1. Jika  komponen laporan: Judul, dan Daftar 
Pustaka 

2. Jika komponen laporan: Judul, Kesimpulan, dan 
Daftar Pustaka 

3. Jika komponen laporan: Judul, Perhitungan Data, 
Kesimpulan, dan Daftar Pustaka 

4. Melengkapi komponen laporan: Judul, Tabel data, 
Perhitungan Data, Kesimpulan, dan Daftar 
Pustaka 

6.  Presentasi 5. Tidak mampu mempresentasikan hasil 
pengukuran dengan benar secara substantif, 
bahasa sulit dimengerti, dan disampaikan tidak 
percaya diri. 

6. Mampu mempresentasikan hasil praktek 
disampaikan kurang percaya diri. 

7. Mampu mempresentasikan hasil praktek dengan 
benar secara substantif,  dan disampaikan secara 
percaya diri. 

8. Mampu mempresentasikan hasil praktek dengan 
benar secara substantif, bahasa mudah 
dimengerti, dan disampaikan secara percaya diri. 

    
         e. Rubrik penilaian portofolio dan presentasi : 

No 
Kriteria/Komponen yang 

Dinilai 
Tingkatan/Rating  Skor 

Skor 
Maksimal 

1. Memenuhi kriteria unsur 
dan prinsip dan 
kebahasaan 

Detail (40) Cukup 
detail (30) 

Kurang 
detail (20) 

 
40 

2. Keterampilan 
penggunaan bahan dan 
alat dalam pembuatan 
laporan dan 
penyampaian presentasi 

Mahir (40) Cukup 
mahir (30) 

Kurang 
mahir (20) 

 
40 

3. Kreativitas teknik tugas 
proyek dan penyampaian 
presentasi 

Unik (30) Biasa (20) Kurang 
dari biasa   
(10) 

 
30 

                                                                        Skor maksimal      100 
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f. Rubrik Penilaian Diri 

Penilaian Diri 

Mata Pelajaran/KD : .......................................................... 

Alokasi Waktu : 1 Semester 

Nama Peserta didik  : _________________ Kelas : XI 

No Kompetensi Dasar 
Tanggapan Verifikasi Guru 

1 0 ya tidak 

1.      

 

2.      

3.      

Keterangan: 
1 =  Paham 
0  = Tidak 

 

Mengetahui,                                                         Papua, ............................. 

Kepala SMA......................                                   Guru Mulok Noken 

 

(................................................)                          (.............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 
 

Pada tanggal 4 Desember 2012 Noken diakui oleh UNESCO sebagai warisan 
budaya takbenda dunia, sehingga Pemerintah Indonesia perlu menjalankan Rencana 
Aksi Perlindungan Warisan Budaya Noken. Salah satunya dengan cara memasukkan 
Noken dalam Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) di seluruh sekolah Provinsi Papua 
dan Papua Barat mulai jenjang PAUD (TK-A dan TK-B), SD/MI, SMP/MTs, dan 
SMA/MA dan SMK/MAK.  

Muatan lokal merupakan bahan kajian untuk membentuk pemahaman para 
peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Muatan lokal 
bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam 
hal mengenal lingkungan alam, sosial dan budaya, memiliki kemampuan 
keterampilan dan pengetahuan mengenai daerahnya/lingkungan masyarakatnya, 
dan  memiliki sikap/perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku 
didaerahnya, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat, serta 
melestarikannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. 
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Dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu  prinsip dan tahap pengembangan. Secara terinci tahapan 
pengembangan kurikulum muatan lokal dan evaluasi kurikulum, sebagai berikut:  

a. Identifikasi, dengan langkah-langkah: 1) Analisis konteks, 2) penentuan bahan 
kajian muatan lokal, 3) menentukan jenis muatan lokan yang akan 
dikembangkan, 4) Identifikasi masalah dan kebutuhan, 5) Identifikasi tantangan 
dan peluang, dan 6) pemetaan dan klasifikasi kompentensi yang dikembangkan 

b. Pengembangan Kurikulum, dengan langkah-langkah: 1) merumuskan aspek-aspek 
bahan kajian, 2) merumuskan standar perkembangan (PAUD formal) dan 
Kompetensi Dasar (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK), 3) menentukan 
ruang lingkup materi, 4) menetapkan tujuan, 5) menyusun silabus dan RPP, dan 
6) menyusun bahan ajar.  

c. Pelaksanaan Kurikulum di Kelas 

d. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 

Tahap identifikasi pengembangan kurikulum mulok Noken dilaksanakan 
dengan melakukan identifikasi sasaran tingkat kelas setiap jenjang pendidikan yang 
akan mendapatkan pembelajaran bahan kajian muatan lokal. Jenis mulok Noken 
merupakan  persinggungan antara budaya lokal (dimensi sosio-budaya-politik), 
kewirausahaan, pra-vokasional (dimensi ekonomi), pendidikan lingkungan, dan 
kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik). Setelah itu, mengidentifikasi masalah, 
kebutuhan, tantangan dan peluang bahan kajian mulok Noken. Dari hasil identifikasi 
diperoleh peta kompetensi yang akan dikembangkan dalam mulok Noken.   

Setelah tahap identifikasi, pengembangan kurikulum diawali dengan 

merumuskan aspek-aspek bahan kajian Noken, yaitu filosofi, daya cipta dan karsa, 

dan perubahan sosial budaya. Aspek-aspek itu menaungi setiap jenjang dalam 

mengembangkan kompetensi dasar. Kompetensi Inti dari tingkat kelas yang telah 

ditentukan seperti disebutkan di atas menjadi acuan untuk mengembangkan 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang telah dikembangkan menjadi dasar untuk 

menetapkan ruang lingkup materi dan merumuskan tujuan mulok Noken setiap 

jenjangnya. 

Untuk mengimplementasikan Kurikulum Mulok Noken, maka perlu menyusun 

rencana pembelajaran. Pada prinsipnya pengembangan silabus dan RPP mengacu 

pada ketentuan Kurikulum yang dilaksanakan saat ini. Komponen yang harus ada 

pada perencanaan pembelajaran di PAUD formal adalah Tema, tingkat pencapaian 

perkembangan, indikator, kegiatan pembelajaran, alat/sumber belajar, penilaian 

dan alokasi waktu.  
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Sedangkan, pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK silabus 

sebagai rencana pembelajaran untuk satu mata pelajaran terdiri atas beberapa 

materi pokok atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi 

dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

Setelah silabus kemudian menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP 

disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan  pembelajaran, penilaian, 

dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan  

mengakomodasikan keterpaduan lintas matapelajaran untuk sikap dan 

keterampilan, dan keragaman budaya. Komponen RPP paling sedikit memuat: (1) 

tujuan pembelajaran, (2) materi pembelajaran, (3) metode pembelajaran, (4) 

sumber belajar, dan (5) penilaian. 

 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Bagaimana menentukan mata pelajaran Muatan Lokal ? 
2. Bagaimana tahap pengembangan kurikulum Muatan Lokal ? Jelaskan ! 
3. Menurut pendapat Saudara mengapa diharuskan membuat perencanaan 

pembelajaran ? 
4. Sebutkan komponen minimal dalam membuat perencanaan pembelajaran. 
5. Gunakan kurikulum Muatan Lokal Noken pada bab IV ini. Buatlah perencanaan 

pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan yang Saudara ajarkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda 

pada tanggal 4 Desember 2012. Ini mempunyai makna bahwa Noken merupakan 

warisan budaya yang luar biasa dan menekankan keterlibatan aktif dari masyarakat 

untuk merawat dan menjaga kelestarian budaya itu. Salah satu langkah strategis 

dari Direktorat Internalisasi dan Diplomasi Budaya, Direktorat kebudayaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan Rencana Aksi 

perlindungan Warisan Budaya Noken adalah menyusun Panduan Modul Muatan 

Lokal Noken. 

Panduan ini disusun untuk memandu guru, kepala sekolah dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam proses pewarisan budaya Noken kepada peserta didik di 

pendidikan formal sebagai generasi penerus yang akan merawat, menjaga dan 

mempopulerkan Noken kepada masyarakat dunia. Dalam panduan ini dipaparkan 

makna dan fungsi Noken bagi masyarakat Papua serta keragaman desain dan motif 

Noken. Paparan itu menjadi penting karena dibalik keragaman dan motif Noken 

mempunyai makna yang sarat nilai dari banyak suku bangsa di Papua. Generasi 

muda perlu pengetahuan itu supaya bisa memaknai nilai budaya masyarakatnya 

sendiri dan bersikap toleran dalam menerima keragaman. Sikap akan tumbuh bila 

pengetahuan itu dipraktekkan membuat produk Noken, baik anyaman maupun 

rajutan dan bahan bakunya dari kayu,  serat pohon, rumput rawa atau daun pandan. 

Proses itu dipaparkan dalam panduan agar guru, kepala sekolah atau pemangku 

kepentingan lainnya memahami hal ini. Paparan di atas diterjemahkan dalam model 

kurikulum muatan lokal Noken untuk memudahkan guru dalam pembelajaran. Model 

kurikulum itu dikembangkan secara berkelanjutan dari PAUD sampai pendidikan 

menengah mengikuti prinsip pengembangan kurikulum. 

Model kurikulum muatan lokal Noken dikembangkan dengan mengikuti 

kebaruan Kurikulum 2013, yang  memiliki misi dan tujuan khusus mempersiapkan 

generasi baru Indonesia sebagai pribadi orang dewasa dan warga negara 

berketrampilan, bersikap religius, memiliki etika sosial tinggi sebagai warga negara 



 159 

yang peduli dan bertangungjawab terhadap permasalahan sosial dan 

pengembangan peradaban. Misi dan orientasi Kurikulum 2013 itu terwujud dalam 

empat (4) kompetisi inti, yaitu: (1) penguasaan pengetahuan; (2) pengetahuan dalam 

praktek atau ketrampilan; (3) sikap religius; dan (4) etika sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Mengikuti misi dan orientasi itu, maka 

pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik meliputi 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan.  

Dengan tersedianya panduan ini, diharapkan guru, kepala sekolah dan 

pemangku kepentingan lainnya memahami model kurikulum muatan lokal Noken 

dan dapat melaksanakan model kurikulum itu sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik satuan pendidikan. Harapannya, guru dengan mengacu pada panduan 

ini dapat menyusun silabus dan RPP sendiri sesuai dengan langkah-langkah yang 

terdapat dalam panduan ini.  Namun, keberhasilan panduan ini sangat bergantung 

pada kesiapan berbagai pihak, yaitu guru, kepala sekolah, lembaga-lembaga 

masyarakat, komitmen dan dukungan pemerintah daerah, dan masyarakat Papua 

yang peduli pada kelestarian Noken. 

 

 

 

 


