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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan (Kerajinan) 

Kurikulum : 2013 

 

A.  TEORI 

 

Level Kognitif 
Lingkup Materi 

Bahan Serat Alam atau Serat Buatan Bahan Lunak atau Keras Bahan Organik dan Anorganik 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

 Mendeskripsikan 

 Menyebutkan 

 Mengidentifikasi 

 Memaknai 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 

prinsip perancangan, proses 

pembuatan, jenis, penyajian dan 

pengemasan  produk 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 

prinsip perancangan, proses pembuatan, 

jenis, penyajian,  dan pengemasan  

produk 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 

prinsip perancangan, proses 

pembuatan, jenis, penyajian dan 

pengemasan  produk 

Aplikasi 

 Menunjukkan bukti 

 Menyimpulkan 

 Menginterpretasikan 

 Menggunakan 

 Menyusun 

Peserta didik  mampu menyusun desain 

pembuatan dan pengemasan karya 

kerajinan berdasarkan konsep dan 

prosedur, pembuatan produk 

 

Peserta didik  mampu menyusun desain 

pembuatan dan pengemasan karya 

kerajinan berdasarkan konsep dan 

prosedur, pembuatan produk 

 

Peserta didik  mampu menyusun desain 

pembuatan dan pengemasan karya 

kerajinan berdasarkan konsep dan 

prosedur, pembuatan produk  

 

Penalaran 

 Mengklarifikasi 

 Mengekspresikan data 

 Mengonstruk 

 Menyelesaikan masalah 

Peserta didik mampu mengontruksikan 

desain pembuatan dan pengemasan 

karya kerajinan berdasarkan konsep 

dan prosedur pembuatan produk 

Peserta didik mampu mengontruksikan 

desain pembuatan dan pengemasan karya 

kerajinan berdasarkan konsep dan 

prosedur pembutan produk 

 

Peserta didik mampu mengontruksikan 

desain pembuatan dan pengemasan 

karya kerajinan berdasarkan konsep 

dan prosedur pembuatan produk 
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B.  PRAKTIK 

 

Level Psikomotor 
Lingkup Materi 

Bahan Serat Alam atau Serat Buatan Bahan Lunak atau Keras Bahan Organik dan Anorganik 

Meniru 

 Mencontoh 

 Mengikuti 

 mengulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mampu meniru karya 

kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan serat alam (contoh : kulit 

jagung, eceng gondok, kulit kayu, 

bambu dan lainnya sesuai dengan 

potensi daerah setempat), ,alat dan 

teknik pengbuatan kerajinan 

- Bahan serat buatan contoh:  kertas 

lembaran, plastik lembaran dan 

lainnya.), alat dan teknik pembuatan  

kerajinan 

 

Peserta didik mampu meniru karya 

kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan  lunak contoh :,tanah liat kulit, 

getah nyatu, lilin, clay polimer, clay 

tepung, plastisin, paraffin, gips dan 

sebagainya sesuai dengan potensi 

daerah setempat), alat dan teknik 

pengbuatan kerajinan 

- Bahan  keras contoh:  kerang, kaca, 

keramik dan botol plastic dan lainnya), 

alat dan teknik pengbuatan kerajinan 

Peserta didik mampu meniru karya 

kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu  rotan  serta alat dan 

teknik pembuatan kerajinan 

- Bahan  logam, batu ,plastik , serta 

alat dan teknik pembuatan kerajian 

Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu dan atau rotan  

- Bahan  logam, batu dan atau plastik 

 

Memanipulasi 

 Merancang 

 Membuat 

 memadukan 

Peserta didik mampu memanipulasi  

karya kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan serat  alam contoh : kulit 

jagung, eceng gondok, kulit kayu, 

bambu dan lainnya sesuai dengan 

potensi daerah setempat)  

- Bahan serat buatan (alat dan teknik 

pengbuatan kerajinacontoh:  kertas 

lembaran, plastik lembaran dan 

lainnya). 

 

Peserta didik mampu memanipulasi karya 

kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan  lunak( contoh :,tanah liat kulit, 

getah nyatu, lilin, clay polimer, clay 

tepung, plastisin, paraffin, gips dan 

sebagainya sesuai dengan potensi 

daerah setempat), alat dan teknik 

pengbuatan kerajina  

- Bahan  keras (contoh:  kerang, kaca, 

keramik dan botol plastic dan lainnya. 

alat dan teknik pengbuatan kerajinan 

 

Peserta didik mampu memanipulasi 

karya kerajinan dan pengemasn dengan 

menggunakan: 

- Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu  rotan  serta alat dan 

teknik pembuatan kerajinan 

- Bahan  logam, batu ,plastik , serta 

alat dan teknik pembuatan kerajian 

Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu dan atau rotan  

- Bahan  logam, batu dan atau plastik 

Presisi 

 Menarik 

 Memproduksi 

 Mencampur 

Peserta didik mampu memproduksi 

karya kerajinan dan pengemasn secara 

presisi dengan menggunakan: 

Peserta didik mampu karya kerajinan dan 

pengemasn secara presisi dengan 

menggunakan: 

Peserta didik mampu karya kerajinan 

dan pengemasn secara presisi dengan 

menggunakan: 
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Level Psikomotor 
Lingkup Materi 

Bahan Serat Alam atau Serat Buatan Bahan Lunak atau Keras Bahan Organik dan Anorganik 

 - Bahan serat alam contoh : kulit 

jagung, eceng gondok, kulit kayu, 

bambu dan lainnya sesuai dengan 

potensi daerah setempat) , alat dan 

teknik pengbuatan kerajina 

- Bahan serat buatan contoh:  kertas 

lembaran, plastik lembaran dan 

lainnya), alat dan teknik pengbuatan 

kerajina 

 

- Bahan  lunak( contoh :,tanah liat kulit, 

getah nyatu, lilin, clay polimer, clay 

tepung, plastisin, paraffin, gips dan 

sebagainya sesuai dengan potensi 

daerah setempat), alat dan teknik 

pengbuatan kerajina  

- Bahan  keras (contoh:  kerang, kaca, 

keramik dan botol plastic dan lainnya. 

alat dan teknik pengbuatan kerajinan 

- Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu  rotan  serta alat dan 

teknik pembuatan kerajinan 

- Bahan  logam, batu ,plastik , serta 

alat dan teknik pembuatan kerajian 

Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu dan atau rotan  

- Bahan  logam, batu dan atau plastik 

 

Artikulasi 

 Membentuk 

 Memadankan 

 Mensketsa 

 Mengkreasi 

 

 

Peserta didik mampu mengkreasi karya 

kerajinan dan pengemasn secara presisi 

dengan menggunakan: 

- Bahan serat alam contoh kulit 

jagung, eceng gondok, kulit kayu, 

bambu dan lainnya sesuai dengan 

potensi daerah setempat), alat dan 

teknik pengbuatan kerajinan  

- Bahan serat buatan(contoh:  kertas 

lembaran, plastik lembaran dan 

lainnya), alat dan teknik pengbuatan 

kerajina. 

 

Peserta didik mampu karya kerajinan dan 

pengemasn secara presisi dengan 

menggunakan: 

- Bahan  lunak( contoh :,tanah liat kulit, 

getah nyatu, lilin, clay polimer, clay 

tepung, plastisin, paraffin, gips dan 

sebagainya sesuai dengan potensi 

daerah setempat), alat dan teknik 

pengbuatan kerajina  

- Bahan  keras (contoh:  kerang, kaca, 

keramik dan botol plastic dan lainnya. 

alat dan teknik pengbuatan kerajinan 

 

Peserta didik mampu karya kerajinan 

dan pengemasn secara presisi dengan 

menggunakan: 

- Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu  rotan  serta alat dan 

teknik pembuatan kerajinan 

- Bahan  logam, batu ,plastik , serta 

alat dan teknik pembuatan kerajian 

Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu dan atau rotan  

- Bahan  logam, batu dan atau plastik 

 

Naturalisasi 

 Mencipta 

 Melakukan inovasi 

 

Peserta didik mampu melakukan 

inovasi karya kerajinan dan pengemasn 

secara presisi dengan menggunakan: 

- Bahan serat alam contoh : kulit 

jagung, eceng gondok, kulit kayu, 

bambu dan lainnya sesuai dengan 

potensi daerah setempat) , alat dan 

teknik pengbuatan kerajina 

- Bahan serat buatan contoh:  kertas 

lembaran, plastik lembaran dan 

Peserta didik mampu karya kerajinan dan 

pengemasn secara presisi dengan 

menggunakan: 

- Bahan  lunak( contoh :,tanah liat kulit, 

getah nyatu, lilin, clay polimer, clay 

tepung, plastisin, paraffin, gips dan 

sebagainya sesuai dengan potensi 

daerah setempat), alat dan teknik 

pengbuatan kerajina  

Peserta didik mampu karya kerajinan 

dan pengemasan secara presisi dengan 

menggunakan: 

- Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu  rotan  serta alat dan 

teknik pembuatan kerajinan 

- Bahan  logam, batu ,plastik , serta 

alat dan teknik pembuatan kerajian 

Bahan  kayu (ranting,papan dan 

balok), bambu dan atau rotan  
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Level Psikomotor 
Lingkup Materi 

Bahan Serat Alam atau Serat Buatan Bahan Lunak atau Keras Bahan Organik dan Anorganik 

lainny), alat dan teknik pengbuatan 

kerajina. 

 

- Bahan  keras (contoh:  kerang, kaca, 

keramik dan botol plastic dan lainnya. 

alat dan teknik pengbuatan kerajinan 

 

- Bahan  logam, batu dan atau plastik 

 

 


