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No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

1 Memahami pengetahuan 
tentang jenis, sifat, karakter, 
dan teknik pengolahan 
kertas dan plastik lembaran 

Aspek 
Kerajinan 

Prinsip Kerajinan 

Bahan Limbah Lunak 

 

√   Memahami prinsip kerajinan bahan limbah lunak 

 

√  1 

2 Memahami pengetahuan 
tentang jenis, sifat, 
karakter, dan teknik 
pengolahan kertas dan 
plastik lembaran 

Aspek 
Kerajinan 

Prinsip Kerajinan 
Bahan Limbah Lunak 

√   Memahami prinsip kerajinan bahan limbah lunak 
 

√  2 

3 Memahami pengetahuan 
tentang jenis, sifat, 
karakter, dan teknik 
pengolahan kertas dan 
plastik lembaran 

Aspek 
Kerajinan 

Prinsip Kerajinan 
Bahan Limbah Lunak 

√   Memahami prinsip kerajinan bahan limbah lunak 
 

√ √ 3 
dan 
41 

4 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

 

Aspek 
Kerajinan 

Produk dan proses 

Kerajinan bahan 

limbah lunak 

 

√   Menjelaskan  produk kerajinan limbah kertas bahan 

limbah lunak organik 

 

√  4 

5 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

Aspek 
Kerajinan 

Menjelaskan proses 
produksi kerajinan 
bahan limbah lunak 

 

 √  Menjelaskan  produk kerajinan limbah kertas bahan 

limbah lunak organik 

 

√  5 

6 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 

Aspek 
Kerajinan 

Menentukan nilai 
fungsional kerajinan 
bahan limbah lunak 

 √  Menentukan nilai fungsional kerajinan bahan limbah 
lunak 

 

√  6 
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Materi 
Materi 
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sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

 

7 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

Aspek 
Kerajinan 

Menjelaskan proses 
produksi kerajinan 
bahan limbah lunak 

 

 √  Menentukan bahan kerajinan limbah lunak 
 

√  7 

8 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

Aspek 
Kerajinan 

Menjelaskan proses 
produksi kerajinan 
bahan limbah lunak 

 

  √ Menjelaskan  produk kerajinan limbah kertas bahan 

limbah lunak organik 

 

√  8 

9 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

Aspek 
Kerajinan 

Menjelaskan proses 
produksi kerajinan bahan 
limbah lu 

√   Menentukan bahan kerajinan limbah lunak 
 

√  9 

10 Memilih jenis bahan dan 
teknik pengolahan kertas 
dan plastik lembaran yang 
sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

Aspek 
Kerajinan 

Menjelaskan proses 
produksi kerajinan bahan 
limbah lu 

√   Menentukan bahan kerajinan limbah lunak 
 

√  10 

11 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 
ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

√   Menetukan jenis bahan pembuatan jembatan √  11 

12 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 

 √  Memahami sistem kontruksi jaman purba √  12 
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Materi 
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Soal 
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Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

konstruksi, dan prinsip 
ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

13 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 
ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

√   Memahami sistem kontruksi jaman purba √  13 

14 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 
ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

√   Memahami sistem kontruksi jaman purba √  14 

15 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 
ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

√   Menentukan asal daerah jembatan √  15 

16 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 

 √  Menentukan asal daerah jembatan √  16 
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Level 
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Soal 
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ergonomic Analisa 
sistem dan fungsi 
teknologi konstruksi 

17 memahami sistem, jenis, 
serta karakteristik 
persambungan dan 
penguatan pada konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Jenis dan fungsi 
persambungan dan 
penguatan pada 
konstruksi 

√   Memahami tehnik pembuatan seketsa √  17 
dan 
42 

18 memahami sistem, jenis, 
serta karakteristik 
persambungan dan 
penguatan pada konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Jenis dan fungsi 
persambungan dan 
penguatan pada 
konstruksi 

√   Menentukan desain miniatur jembatan √  18 

19 memahami sistem, jenis, 
serta karakteristik 
persambungan dan 
penguatan pada konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Jenis dan fungsi 
persambungan dan 
penguatan pada 
konstruksi 

√   Menentukan alat dalam pembuatan miniatur 
jembatan 

√  19 

20 Memahami jenis-jenis 
dan fungsi teknologi 
konstruksi 

Aspek 
Rekayasa 

Dasar dan 
perkembangan 
teknologi konstruksi, 
jenis-jenis, fungsi 
konstruksi, dan prinsip 

√   Menentukan asal daerah jembatan √  20 

21 Memahami komoditas 
tanaman obat yang dapat 
dikembangkan sesuai 
kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Jenis tumbuh tanaman 
obat 

 

 √  Menentukan jenis tanaman obat √  21 

22 Memahami komoditas 
tanaman obat yang dapat 
dikembangkan sesuai 
kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya Jenis tumbuh tanaman 

obat 

 

  √ Menentukan jenis tanaman obat √  22 

23 Memahami komoditas 
tanaman obat yang dapat 
dikembangkan sesuai 

Aspek 
Budidaya Jenis tumbuh tanaman 

obat 

 √  Menentukan jenis tanaman obat √  23 
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Soal 
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kebutuhan wilayah 
setempat 

 

24 Memahami komoditas 
tanaman obat yang dapat 
dikembangkan sesuai 
kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya Jenis tumbuh tanaman 

obat 

 

√   
Pengertian tanaman obat 

 

√  24 

25 Menentukan komoditas 

tanaman sayuran yang 
akan dibudidayakan 
sesuai kebutuhan 

wilayah 

Aspek 
Budidaya 

budidaya tanaman 

obat 

 √  Menentukan jenis-jenis tanaman obat √  25 

26 Menentukan komoditas 
tanaman sayuran yang 

akan dibudidayakan 
sesuai kebutuhan 
wilayah 

Aspek 
Budidaya 

budidaya tanaman 
obat 

√   Memahami bagian tanaman obat yang dijadikan 
minuman kesehatan 

√ √ 26 
dan 
43 

27 Memahami tahapan budi 
daya tanaman obat 

Aspek 
Budidaya Tahapan budidaya 

tanaman obat 
(persiapan lahan, 

pemupukan,  

 

√   Memahami Tahapan budidaya tanaman obat 
(persiapan lahan, pemupukan, pengendalian hama 
penyakit, pemeliharaan, pemanenan) 
 

√  27 

28 Mempraktikkan tahapan 
budi daya tanaman obat 

Aspek 
Budidaya Tahapan budidaya 

tanaman obat 
(persiapan lahan, 

pemupukan, 
pengendalian hama 

penyakit, 
pemeliharaan, 
pemanenan) 

 

 √  Memahami Tahapan budidaya tanaman obat 
(persiapan lahan, pemupukan, pengendalian hama 
penyakit, pemeliharaan, pemanenan) 
 

√ √ 28 
dan 
44 
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Soal 
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29 Mempraktikkan tahapan 
budi daya tanaman obat 

Aspek 
Budidaya 

Pemeliharaan 
tanaman obat pada 
lahan, polybag atau 

modfikasi media 
tanam. 

 √  Menentukan kelompok media tanam √  29 

30 Mempraktikkan tahapan 

budi daya tanaman obat 

Aspek 
Budidaya 

Pemeliharaan 

tanaman obat pada 
lahan, polybag atau 
modfikasi media 

tanam. 

  √ Menentukan modifikasi media tanam √  30 

31 Mempraktikkan tahapan 
budi daya tanaman obat 

Aspek 
Budidaya 

Pemeliharaan 
tanaman obat pada 

lahan, polybag atau 
modfikasi media 
tanam. 

√   Menentukan modifikasi media tanam √  31 

32 Memahami rancangan 
pengolahan , penyajian 
dan pengemasan bahan 

pangan sayuran menjadi 
makanan dan atau 
minuman kesehatan yang 

ada di wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 
bahan bantu, dan 
bahan kemasan 

makanan  

 

√   Menentukan manfaat sayuran √  32 

33 Memahami rancangan 
pengolahan , penyajian 

dan pengemasan bahan 
pangan sayuran menjadi 

makanan dan atau 
minuman kesehatan yang 
ada di wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 
bahan bantu, dan 

bahan kemasan 
makanan  

 

√   Menentukan asal daerah sayuran √  33 

34 Memahami rancangan 

pengolahan , penyajian 
dan pengemasan bahan 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 

bahan bantu, dan 

   Menentukan manfaat sayuran √  34 
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Lingkup 

Materi 
Materi 

Level 

Kognitif Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

pangan sayuran menjadi 
makanan dan atau 
minuman kesehatan yang 

ada di wilayah setempat 

bahan kemasan 
makanan  

 

35 Memahami rancangan 
pengolahan , penyajian 

dan pengemasan bahan 
pangan sayuran menjadi 
makanan dan atau 

minuman kesehatan yang 
ada di wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 
bahan bantu, dan 

bahan kemasan 
makanan  

 

√   Menentukan bagian bagian sayuran √  35 

36 Mengolah, menyaji, dan 

mengemas bahan pangan 
sayuran menjadi 
makanan dan minuman 

kesehatan yang ada di 
wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik dan langkah- 

langkah pengolahan  

 

√   Menentukan jenis olahan sayuran √  36 

37 Mengolah, menyaji, dan 

mengemas bahan pangan 
sayuran menjadi 
makanan dan minuman 

kesehatan yang ada di 
wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik dan langkah- 

langkah pengolahan  

 

√   Menentukan jenis olahan sayuran √  37 

38 Mengolah, menyaji, dan 

mengemas bahan pangan 
sayuran menjadi 

makanan dan minuman 
kesehatan yang ada di 
wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik dan langkah- 

langkah pengolahan  

 

 √  Menentukan jenis olahan sayuran √  38 

39 Pengolahan, penyajian, 

dan pengemasan bahan 
hasil samping dari 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 

bahan bantu, dan 

√   Menentukan bahan samping sayuran √ √ 39 
dan 
45 



No. Kompetensi Dasar 
Lingkup 
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Materi 
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Bentuk 

Soal 
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Soal 
L1 L2 L3 PG UR 

pengolahan makanan dan 
minuman sayuran 
menjadi produk pangan 

yang ada wilayah 
setempat 

bahan kemasan 
makanan  

 

40 Pengolahan, penyajian, 

dan pengemasan bahan 
hasil samping dari 
pengolahan makanan dan 

minuman sayuran menjadi 
produk pangan yang ada 

wilayah setempat 

Aspek 
Pengolahan 

Jenis bahan dasar , 

bahan bantu, dan 
bahan kemasan 
makanan  

 

  √ Menentukan bahan samping sayuran √  40 

 
Keterangan: 
L1 : Pengetahuan/Pemahaman 

L2 : Aplikasi 
L3 : Penalaran 

PG : Pilihan Ganda 
UR : Uraian 


