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TUGAS PERTAMA PjBL

 BENTUK AKTIFITAS PROYEK

 1. PROYEK PRODUKSI

 2. PROYEK KINERJA

 3.PROYEK ORGANISASI

 4.PROYEK SKALA KECIL /SEDERHANA

 5.PROYEK SKALA PENUH



PROYEK PRODUKSI
 Seorang ibu menanam tanaman hias

Ros/Mawar pada lahan yang dimilikinya. Dari
tahun ke tahun produksi bunga Mawar
cenderung menurun meskipun telah
dilakukan pemupukan dengan
menggunakan pupuk kimia. Setelah dicek
ternyata pH tanah pada lahan pertaniannya
tergolong masam, yaitu pH 4. Berdasarkan
hal ini apakah yang dilakukan oleh Ibu
tersebut untuk memperbaiki kondisi pH tanah
miliknya?



Proyek kinerja

 Untuk meningkatkan nilai jual dan

mengurangi kerusakan hasil produk

tanaman sayuran, Apakah yang perlu

dilakukan ?



Proyek organisasi
 Informasi diperoleh dari kelompok tani Suka

Maju di Sumba Tengah bahwa tanaman
jagung kelompok tani tersebut terserang
hama. Berdasarkan informasi tersebut guru
menugaskan siswa secara kelompok untuk
melakukan kunjungan kelokasi untuk melihat
secara langsung gejala serangan hama
pada tanaman jagung. Berdasarkan hasil
pengamatan, simpulkanlah jenis hama yang
menyerang tanaman jagung tersebut dan
bagaimana tehnik pengendaliannya !



Proyek skala kecil/sederhana

 Untuk meningkatkan nilai jual jagung

maka dilakukan diversifikasi produk

menjadi beberapa aneka olahan seperti

jagung bose, popcorn, stiek jagung dan

mie jagung. Lakukanlah proses

pembuatan mie jagung !



Proyek skala penuh

 SMK Negeri 1 Waibakul mendapatkan

kesempatan untuk melaksanakan

kegiatan TJPS pada lahan percobaan

milik sekolah seluas 4 ha. Lakukanlah

tehnik budidaya tanaman jagung

dengan benar agar kuantitas dan

kualitas jagung yang dihasilkan baik.

Diakhir kegiatan buatlah laporan hasil

budidaya untuk dikumpulkan.



Langkah 1.

Menetapkan Proyek

Bentuk proyek yangdipilih adalah proyek

skala penuh yaitu Melakukan Budidaya

Tanaman Jagung.



Langkah 2

Merencanakan Proyek

 Penentuan lokasi budidaya

 Survey pasar dan study literasi

 Pengadaan saprotan /sarana produksi

pertanian



Langkah 3

Membuat Jadwal

Jadwal Rencana kegiatan

Minggu 1-2 Persiapan Lahan (Sanitasi Lahan, 

Pengolahan lahan, Pembuatan

Bedengan dan pemupukan dasar)

Minggu ke 3 Penanaman

Minggu ke 4-14 Pemeliharaan (Penyiraman, penyiangan, 

penyulaman, pengendalian hama dan

penyakit, pemupukan susulan)

Minggu ke 15 Pemanenan

Minggu ke 16 Pasca Panen

Minggu Ke 17 Pemasaran

Jadwal Rencana kegiatan

Minggu

ke- 1 dan 2

Persiapan Lahan (Sanitasi Lahan, 

Pengolahan lahan, Pembuatan

Bedengan dan pemupukan dasar)

Minggu ke - 3 Penanaman

Minggu

ke 4 s.d 13

Pemeliharaan (Penyiraman, penyiangan, 

penyulaman, pengendalian hama dan

penyakit, pemupukan susulan)

Minggu ke 14 Pemanenan

Minggu ke 15 Pasca Panen

Minggu Ke 16 Pemasaran


