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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH 

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

Kurikulum : 2013 

 

A.  TEORI 

 

Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Komoditas Tanaman Sayur / 

Tanaman Obat 

Komoditas Ternak Kesayangan / 

Ternak Satwa Harapan 
Komoditas Ikan Hias/ Ikan Konsumsi 

Pengetahuan dan 

Pemahaman 

 Mengidentifikasi 

 Mendeskripsikan 

 Mengklasifikasi 

 Menunjukkan 

 Menjelaskan 

 Menentukan 

 dll 

Peserta didik memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang :  

 Jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

tanaman sayuran/ tanaman obat 

 Sarana produksi dan peralatan  

budidaya tanaman sayuran/tanaman 

obat 

 Alternatif  budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat yang akan di 

budidayakan 

 Teknik produksi budidaya tanaman 

sayuran / tanaman obat  

 Tahapan budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat  

 

Peserta didik memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang :  

 Pengertian ternak kesayangan /ternak 

satwa harapan 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

ternak kesayangan/ternak satwa 

harapan,  

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ternak kesayangan/ ternak 

satwa harapan 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya 

ternak kesayangan / ternak satwa 

harapan 

 kebutuhan kandang budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 kebutuhan peralatan budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 pemeliharaan ternak kesayangan / 

ternak satwa harapan 

 Teknik produksi budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan  

Peserta didik memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang :  

 pengertian ikan konsumsi /ikan hias 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

budidya  ikan konsumsi/ikan hias 

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ikan konsumsi/ ikan hias. 

 pengertian wadah budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias 

 jenis wadah budidaya ikan konsumsi 

/ ikan hias 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya  

 kebutuhan peralatan budidaya  

 pemeliharaan  

 Teknik produksi budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias  

 Tahapan budidaya ikan konsumsi /  

ikan hias  
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Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Komoditas Tanaman Sayur / 

Tanaman Obat 

Komoditas Ternak Kesayangan / 

Ternak Satwa Harapan 
Komoditas Ikan Hias/ Ikan Konsumsi 

 Tahapan budidaya ternak kesayangan 

/ ternak satwa harapan  

 

Aplikasi 

 Memberi contoh 

 Menyimpulkan 

 Menerapkan 

 Menghubungkan 

 Memprediksi 

 Membandingkan 

 dll 

Peserta didik mampu mengaplikasikan  

pengetahuan dan pemahaman tentang :  

 Jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

tanaman sayuran/ tanaman obat 

 Sarana produksi dan peralatan  

budidaya tanaman sayuran/tanaman 

obat 

 Alternatif  budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat yang akan di 

budidayakan 

 Teknik produksi budidaya tanaman 

sayuran / tanaman obat  

 Tahapan budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat  

 

Peserta didik mampu mengaplikasikan  

pengetahuan dan pemahaman tentang :  

 Pengertian ternak kesayangan /ternak 

satwa harapan 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

ternak kesayangan/ternak satwa 

harapan,  

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ternak kesayangan/ ternak 

satwa harapan 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya 

ternak kesayangan / ternak satwa 

harapan 

 kebutuhan kandang budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 kebutuhan peralatan budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 pemeliharaan ternak kesayangan / 

ternak satwa harapan 

 Teknik produksi budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan  

 Tahapan budidaya ternak kesayangan 

/ ternak satwa harapan 

 

Peserta didik mampu mengaplikasikan  

pengetahuan dan pemahaman tentang :  

 pengertian ikan konsumsi /ikan hias 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

budidya  ikan konsumsi/ikan hias 

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ikan konsumsi/ ikan hias. 

 pengertian wadah budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias 

 jenis wadah budidaya ikan konsumsi 

/ ikan hias 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya  

 kebutuhan peralatan budidaya  

 pemeliharaan  

 Teknik produksi budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias  

 Tahapan budidaya ikan konsumsi /  

ikan hias 

Penalaran 

 Menganalisis 

 Mensintesis 

 Mengevaluasi 

Peserta didik mampu bernalar tentang :  

 Jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

tanaman sayuran/ tanaman obat 

Peserta didik mampu bernalar tentang :  

 Pengertian ternak kesayangan /ternak 

satwa harapan 

Peserta didik mampu bernalar tentang :  

 pengertian ikan konsumsi /ikan hias 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

budidya  ikan konsumsi/ikan hias 
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Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Komoditas Tanaman Sayur / 

Tanaman Obat 

Komoditas Ternak Kesayangan / 

Ternak Satwa Harapan 
Komoditas Ikan Hias/ Ikan Konsumsi 

 Menilai 

 Mempertimbangkan 

 Memecahkan 

masalah 

 Memberi argumen 

 Sarana produksi dan peralatan  

budidaya tanaman sayuran/tanaman 

obat 

 Alternatif  budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat yang akan di 

budidayakan 

 Teknik produksi budidaya tanaman 

sayuran / tanaman obat  

 Tahapan budidaya tanaman 

sayuran/tanaman obat  

 

 jenis-jenis dan persyaratan tumbuh 

ternak kesayangan/ternak satwa 

harapan,  

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ternak kesayangan/ ternak 

satwa harapan 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya 

ternak kesayangan / ternak satwa 

harapan 

 kebutuhan kandang budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 kebutuhan peralatan budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan 

 pemeliharaan ternak kesayangan / 

ternak satwa harapan 

 Teknik produksi budidaya ternak 

kesayangan / ternak satwa harapan  

 Tahapan budidaya ternak kesayangan 

/ ternak satwa harapan 

 

 sarana produksi dan peralatan  

budidaya ikan konsumsi/ ikan hias. 

 pengertian wadah budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias 

 jenis wadah budidaya ikan konsumsi 

/ ikan hias 

 kebutuhan pakan, untuk budidaya  

 kebutuhan peralatan budidaya  

 pemeliharaan  

 Teknik produksi budidaya ikan 

konsumsi / ikan hias  

 Tahapan budidaya ikan konsumsi /  

ikan hias 
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B.  PRAKTIK 

 

Level Psikomotorik 

Lingkup Materi 

Komoditas Tanaman Sayur / 

Tanaman Obat 

Komoditas Ternak Kesayangan / 

Ternak Satwa Harapan 
Komoditas Ikan Hias/ Ikan Konsumsi 

Imitasi (Meniru)  

 Menyesuaikan 

 Mencontoh 

 

 

Peserta didik mampu membudidaya 

sesuai  contoh budidaya yang  telah 

diamati :   

 Budidaya Tanaman sayur 

 Budidaya Tanaman obat 

Peserta didik mampu membudidaya sesuai  

contoh budidaya yang  telah diamati :     

 Budidaya Ternak Kesayangan  

 Budidaya Ternak satwa harapan  

Peserta didik mampu membudidaya 

sesuai  contoh budidaya yang  telah 

diamati :   

 Budidaya ikan konsumsi  

 Budidaya ikan hias 

Memanipulasi 

 Mendemonstrasikan  

 Merancang 

 

Peserta didik mampu memanipulasi 

budidaya :    

 Tanaman sayur 

 Tanaman obat 

 

Peserta didik mampu memanipulasi 

budidaya :    

 Ternak Kesayangan  

 Ternak satwa harapan 

Peserta didik mampu memanipulasi 

budidaya  :    

 Ikan konsumsi  

 Ikan hias 

Presisi  

 Memproduksi 

 Mengoperasikan 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara presisi  tentang :    

 Tanaman sayur 

 Tanaman obat 

 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara presisi  tentang:    

 Ternak Kesayangan  

 Ternak satwa harapan 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara presisi tentang :    

 Ikan konsumsi  

 Ikan hias 

Artikulasi 

 Memodifikasi 

 

Peserta didik mampu megartikuasikan 

budidaya :    

 Tanaman sayur 

 Tanaman obat 

Peserta didik mampu megartikuasikan 

budidaya :    

 Ternak Kesayangan  

 Ternak satwa harapan 

Peserta didik mampu megartikuasikan 

budidaya :    

 Ikan konsumsi  

 Ikan hias 

Naturalisasi 

 Mencipta 

 Menginovasi 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara natural : 

 Tanaman sayur 

 Tanaman obat 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara natural : 

  Ternak Kesayangan  

 Ternak satwa harapan 

Peserta didik mampu membudidaya 

secara natural : 

 Ikan konsumsi  

 Ikan hias 

 

 


