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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 prinsip perancangan, 
pembuatan dan penyajian 
produk kerajinan dari 
kerang, kaca, keramik dan 
botol plastik yang kreatif 
dan inovatif  

Aspek 
kerajinan 

Prinsip perancangan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik) 

√ 
 

  Siswa dapat menyebutkan macam-macam kelompok 
limbah 
 

√  1 
dan 
41 

2 memahami pengetahuan 
tentang prinsip 
perancangan, pembuatan 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif  

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik)  

√ 
 

  Siswa dapat menyebutkan macam-macam kelompok 
limbah 

√  2 

3 memahami pengetahuan 
tentang prinsip 
perancangan, pembuatan 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif  

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik)  

√ 
 

  Siswa dapat mengidentifikasi contoh limbah 
berdasarkan kelompoknya 
 

√  3 

4 memahami pengetahuan 
tentang prinsip 
perancangan, pembuatan 
dan penyajian produk 

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 

√ 
 

  Siswa dapat mengidentifikasi contoh limbah 
berdasarkan kelompoknya 
 

√  4 
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kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif  

kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik) 

5 memahami pengetahuan 
tentang prinsip 
perancangan, pembuatan 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif  

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik)  

√ 
 

  Siswa dapat mengetahui prinsip 3R dalam 
pengelolaan limbah 

 

√  5 

6 memahami pengetahuan 
tentang prinsip 
perancangan, pembuatan 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif  

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik)  

√ 
 

  Siswa dapat mengetahui prinsip 3R dalam pengelolaan 
limbah 
 

√  6 

7 perancangan, pembuatan, 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, kaca, 
keramik dan botol plastik 
yang kreatif dan inovatif 
sesuai dengan potensi daerah 
setempat 
 

Aspek 
kerajinan 

Proses pembuatan karya 
kerajinan bahan limbah 
keras (organik: kerang 
dan keramik; anorganik: 
kaca dan botol plastik) 
sesuai rancangan  
 

 √ 
 

 Siswa dapat mengidentifikasi contoh limbah 
berdasarkan kelompoknya 
 

√  7 

8 perancangan, pembuatan, 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 

√ 
 

  Siswa dapat mengidentifikasi contoh limbah 

berdasarkan kelompoknya 
 

√  8 
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inovatif sesuai dengan 
potensi daerah setempat 

anorganik: kaca dan 
botol plastik)  
 

9 perancangan, pembuatan, 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif sesuai dengan 
potensi daerah setempat 

Aspek 
kerajinan 

Proses pembuatan karya 
kerajinan bahan limbah 
keras (organik: kerang 
dan keramik; anorganik: 
kaca dan botol plastik) 
sesuai rancangan  

 

√ 
 

  Disajikan data tentang contoh limbah, siswa dapat 
mengidentifikasi limbah organik dan limbah an 
organik  
 

√  9 

10 perancangan, pembuatan, 
dan penyajian produk 
kerajinan dari kerang, 
kaca, keramik dan botol 
plastik yang kreatif dan 
inovatif sesuai dengan 
potensi daerah setempat 

Aspek 
kerajinan 

Pemilihan bahan, alat 
dan teknik pembuatan 
karya kerajinan bahan 
limbah keras (organik: 
kerang dan keramik; 
anorganik: kaca dan 
botol plastik)  
 

√ 
 

  Siswa dapat mengidentifikasi produk kemasan yang 
baik 
 

√  10 

11 memahami penerapan 
sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa dapat menentukan pembuatan penyaringan air 
dengan potensi yang ada di sekitarnya 

√  11 

12 memahami penerapan 
sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa dapat menentukan pembuatan penyaringan air 
dengan potensi yang ada di sekitarnya 

√  12 
dan 
42 

13 memahami penerapan 
sistem penyaringan air 
alami dan buatan 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan 

 √ 
 

 Siswa dapat memahami prinsip penjernihan air √  13 

14 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  14 

15 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  15 
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potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

16 membuat alat penjernih air 
dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  16 

17 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  17 

18 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

 √ 
 

 Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  18 

19 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  19 

20 membuat alat penjernih 
air dengan memanfaatkan 
potensi yang ada di 
lingkungan sekita 

Aspek 
Rekayasa 

Sistem penyaringan air 
alami dan buatan  

√ 
 

  Siswa memahami alat dan bahan penjernihan air √  20 
dan 
43 

21 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat  

Aspek 
Budidaya 

Jenis dan persyaratan 
hidup 
ternak kesayangan 
(kebutuhan 
pakan,pemeliharaan) 
diwilayah setempat 

√ 
 

  Memahami Jenis dan persyaratan hidup ternak 
kesayangan (kebutuhan pakan,pemeliharaan) 
diwilayah setempat 

√  21 

22 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 

Aspek 
Budidaya 

Jenis dan persyaratan 
hidup 
ternak kesayangan 
(kebutuhan 

√ 
 

  Memahami Jenis dan persyaratan hidup ternak 
kesayangan (kebutuhan pakan,pemeliharaan) 
diwilayah setempat 

√  22 
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dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat  

pakan,pemeliharaan) 
diwilayah setempat 

23 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan sesuai 
kebutuhan wilayah setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui hasil dari budidaya satwa harapan √  23 

24 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

  √ 
 

Mengetahui hasil dari budidaya satwa harapan √  24 

25 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui hasil dari budidaya satwa harapan √  25 

26 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui budidaya satwa harapan lebah madu √  26 

27 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui budidaya satwa harapan lebah madu √  27 
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bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

28 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui budidaya satwa harapan ulat sutra √  28 

29 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui hasil dari budidaya satwa harapan 
kandungan gizi ikan 

√  29 

30 menganalisis komoditas 
satwa harapan (jangkrik, 
kroto, ulat sutra, cacing, 
bekicot, dan lain-lain) yang 
dapat dikembangkan 
sesuai kebutuhan wilayah 
setempat 

Aspek 
Budidaya 

Evaluasi hasil budidaya 
ternak kesayangan 

√ 
 

  Mengetahui jenis ayam dari budidaya satwa harapan √  30 

31 menganalisis rancangan 
pembuatan, penyajian, dan 
pengemasan bahan pangan 
serealia, kacang-kacangan, 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
produk pangan setengah jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Pengertian serealia, 
kacang-kacangan, umbi 
berikut Jenis dan 
manfaat serealia, 
kacangkacangan dan 
umbi  
 

  √ 
 

Memahami  Pengertian serealia, kacang-kacangan dan 
umbi 

√  31 

32 menganalisis rancangan 
pembuatan, penyajian dan 

Aspek 
Pengolahan 

Pengertian serealia, 
kacang-kacangan, umbi 

√   Memahami  Pengertian serealia, kacang-kacangan dan 
umbi 

√  32 
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pengemasan bahan pangan 
serealia, kacang-kacangan 
dan umbi menjadi makanan 
dan atau minuman yang ada 
wilayah setempat 

berikut Jenis dan 
manfaat serealia, 
kacangkacangan dan 
umbi  
 

 

33 menganalisis rancangan 
pembuatan, penyajian dan 
pengemasan bahan 
pangan serealia, kacang-
kacangan dan umbi 
menjadi makanan dan atau 
minuman yang ada wilayah 
setempat  

Aspek 
Pengolahan 

Pengertian serealia, 
kacang-kacangan, 
umbi berikut Jenis dan 
manfaat serealia, 
kacangkacangan dan 
umbi  

√ 
 

  Memahami  Pengertian serealia, kacang-kacangan 
dan umbi 

√  33 

34 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan 

 √ 
 

 Memahami Teknik pengolahan dan Tahapan/langkah 
pengolahan 

√  34 

35 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan dan 
Tahapan/langkah 
pengolahan  
 

  √ 
 

Memahami Teknik pengolahan dan Tahapan/langkah 
pengolahan 

√ 
 

 35 
dan 
44 

36 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan  

 √ 
 

 Memahami sumber bahan pengolahan dan 
Tahapan/langkah pengolahan 

 √ 
 

36 
dan 
45 
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37 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan  

 √ 
 

 Memahami hasil jadi pengolahan dari umbi  √ 
 

37 

38 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan  

√ 
 

  Memahami Teknik pengolahan dengan cara  merebus  √ 
 

38 

39 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan  

√ 
 

  Memahami hasil jadi pengolahan dari umbi  √ 
 

39 

40 mengolah, menyaji dan 
mengemas bahan pangan 
serealia, kacangkacangan 
dan umbi yang ada di 
wilayah setempat menjadi 
bahan pangan setengah 
jadi 

Aspek 
Pengolahan 

Teknik pengolahan 
dan Tahapan/langkah 
pengolahan  

√ 
 

  Memahami hasil jadi pengolahan dari umbi  √ 
 

40 

 

Keterangan: 
L1 : Pengetahuan/Pemahaman 

L2 : Aplikasi 
L3 : Penalaran 



PG : Pilihan Ganda 

UR : Uraian 


