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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan
Kurikulum : 2013

Level Kognitif

Lingkup Materi

Desain Produk dan
Pengemasan Produk

Sumber Daya Usaha
Kerajinan dari Bahan

Limbah

Proses Produksi
Usaha Kerajinan

Proposal Usaha Analisa Hasil Usaha

Pengetahuan dan
pemahaman
- menyebutkan
- menjelaskan
- mengidentifikasi
- mendeskripsikan
- mengelompokkan
- menghitung

Siswa mampu :
 Mengelompokkan :

o produk kerajinan
fungsi hias dari
bahan limbah

o produk kerajinan
fungsi pakai dari
bahan limbah

o kerajinan fungsi
pakai dari bahan
limbah

 Mengidentifikasi :
o produk rekayasa

elektronika praktis
o produk pangan khas

daerah dari bahan
nabati dan hewani

 Menjelaskan
persyaratan kemasan
untuk produk
pengolahan pangan

Siswa mampu :
 Menjelaskan :

o teknik
pembuatan
produk
kerajinan fungsi
hias dari bahan
limbah

o prinsip
pemakaian
bahan limbah
sebagai bahan
baku kerajinan

 Mengidentifikasi
jenis-jenis unggas
dalam usaha
budidaya unggas
petelur

 Mendeskripsikan
karakteristik sumber
daya bahan baku
usaha kerajinan dari
bahan limbah

Siswa mampu
menjelaskan tahap-
tahap perencanaan
kerja pada  proses
produksi

Siswa mampu
menjelaskan :
 tahap perencanaan

usaha
 pengertian proposal

usaha.
 faktor-faktor

penyusunan
proposal usaha

Siswa mampu
menjelaskan :
 studi kelayakan

usaha
 analisis likuiditas
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Level Kognitif

Lingkup Materi

Desain Produk dan
Pengemasan Produk

Sumber Daya Usaha
Kerajinan dari Bahan

Limbah

Proses Produksi
Usaha Kerajinan Proposal Usaha Analisa Hasil Usaha

Aplikasi
- menerapkan

metode
- mengurutkan
- mengklasifikasi
- menentukan
- mengitung

Siswa mampu :
 Menentukan :

o jenis kemasan
produk kerajinan
fungsi hias dari
bahan limbah

o manfaat kemasan
produk

o tujuan pengemasan
produk

o persayaratan
kemasan yang baik
untuk produk
pangan.

 Mengklasifikasi :
o produk pangan khas

daerah nabati dan
hewani

o produk kesehatan
dari bahan nabati.

 Menerapkan
pengemasan yang baik
pada usaha pengolahan
makanan.

Siswa mampu :
 Menentukan :
o sumber daya

usaha yang
berpengaruh
langsung pada
proses produksi

o material bagian
elektronika pada
usaha rekayasa

o sumber daya yang
dibutuhkan pada
usaha budidaya
unggas petelur

 Mengklasifikasikan :
o bahan limbah

sebagai bahan
baku usaha
kerajinan

o sumber daya pada
usaha pembuatan
produk
elektronika praktis

o sumber daya pada
usaha
pengembangan
pangan khas
daerah

o sumber daya pada
usaha pengolahan
bahan nabati dan

Siswa mampu :
 Mengurutkan :

o tahap-tahap
perencanaan
kerja pada
proses produksi

o langkah-
langkah proses
pembuatan
rangkaian
elektronik

 Menerapkan :
o teknik budidaya

unggas petelur.
o teknik

pasteurisasi
pada proses
pengolahan
makanan dari
bahan nabati.

o teknik
pengolahan
produk
kesehatan.

Siswa mampu :
 Menentukan :

o aspek-aspek
proposal usaha

o harga jual
produk

o strategi
pemasaran
produk

 Mengurutkan
sistematika
penyusunan
proposal usaha

Siswa mampu :
 Menentukan studi

kelayakan usaha
 Menghitung :

o keuntungan
usaha

o tingkat
pengembalian
investasi
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Level Kognitif

Lingkup Materi

Desain Produk dan
Pengemasan Produk

Sumber Daya Usaha
Kerajinan dari Bahan

Limbah

Proses Produksi
Usaha Kerajinan Proposal Usaha Analisa Hasil Usaha

hewani menjadi
produk kesehatan

Penalaran dan Logika
- menganalisis
- membandingkan
- merancang
- merumuskan

Siswa mampu :
 Membandingkan

kemasan produk dari
bahan yang berbeda.

 Merancang desain
produk elektronika
praktis

 Merumuskan tujuan
modifikasi pangan khas
daerah

Siswa mampu :
 Membandingkan

sumber daya yang
digunakan dalam
budidaya unggas
petelur.

 Menganalisis
kebutuhan sumber
daya dalam usaha

Siswa mampu :
 Menganalisis :

o kondisi tertentu
dalam proses
produksi
dengan analisis
SWOT

o kekuatan usaha
menggunakan
analisis SWOT

o langkah-
langkah proses
pembuatan
rangkaian
produk
elektronik

 Membandingkan
proses pengolahan
bahan baku pada
proses pengolahan
asinan

Siswa mampu  :
 Menganalisis

aspek-aspek
proposal usaha

 Mengkaitkan
bagian-bagaian
dalam penyusunan
proposal usaha

Siswa mampu  :
 Menganalisis :

o titik
impas/pulang
pokok
berdasarkan
biaya produksi
yang dikeluarkan

o keuntungan
usaha

 Menganalisis strategi
pemasaran usaha


