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Materi UKK Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X TP 2013 / 2014

Wirausaha

Definisi wirausaha, berikut adalah beberapa pengertian wirausaha :
1. Adalah Orang yang berhasil mendapatkan perbaikan pribadi, masyarakat, dan bangsanya.
2. Adalah Seorang pakar harga dirinya.
3. Adalah orang yang berani memaksa diri menjadi pelayan bagi orang lain.

Ciri ciri wirausaha :
1. Berakhlak mulia
2. Berani ambil resiko
3. Bertanggung jawab
4. Inovatif, Kreatif, dan Jujur
5. Mempunyai motivasi yang tinggi
6. Ulet, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah

Dengan demikian arti Wirausaha adalah manusia yang unggul dalam berusaha berdasarkan kemampuan
sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.

Sifat dasar wirausahawan, Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat dasar dan kemampuan sebagai
berikut :
1. Wirausaha sebagai pencipta perubahan.
2. Wirausaha seorang yang selalu melihat perbedaan baik antara orang maupun antar fenomena kehidupan

sebagai peluang dari kesulitan.
3. Wirausaha adalah orang yang suka bereksperimen dengan adanya pembaharuan.

Tujuan dari wirausaha :
1. Meningkatkan jumlah wirausaha.
2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat.
3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan dikalangan pelajar,

masyarakat yang handal dan unggul.
4. Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para

siswa dan masyarakat.

Peran wirausaha :
1. Membuka lapangan kerja
2. Meningkatkan pendapatan nasional
3. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi
4. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur

Manfaat Wirausaha :
1. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya.
2. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
3. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun tetapi tidak melupakan perintah agama.
4. Memberi contoh masyarakat pribadi unggul yang patut diteladani.
5. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi pemeliharaan lingkungan, dan

kesejahteraan.
6. Berusaha mendidik karyawan orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan.
7. Berusaha mendidik masyarakat hidup efisien, ekonomis, dan tidak boros atau berfoya-foya.

Sektor kegiatan wirausaha

1. Sektor Formal
 Memiliki Izin Usaha dari Pemerintah (Hukum)
 Membutuhkan modal besar
 Dikenakan pajak penghasilan
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 Wajib melakukan administrasi pembukaan usaha
2. Sektor Informal

 Modal relatif kecil
 Tidak ada izin usaha
 Tidak perlu ada pembukaan resmi
 Tidak dikenakan pajak penghasilan

Melatih kemampuan kreativitas melalui pelatihan

Kreatif adalah Menghadirkan gagasan baru/sebuah proses yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan.

Menurut Goman (1991) :
 Inovasi merupakan penerapan praktis mengenai gagasan, kreatif, inovasi, tercipta karena adanya

kreativitas yang tinggi.
 Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan.
 Kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan produk baru (Conny Semiawan, 1984)
 Pemikiran kreatif merupakan motivator sangat besar, karena orang sangat tertarik pada pekerjaannya

(De Bono)

Menurut A roe (1989) :
Manusia kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

 Keterbukaan pada pengalaman
 Melihat sesuatu dengan cara tidak biasa
 Keingintahuan (Kepo)
 Dapat menerima perbedaan
 Menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan
 Independen dalam pertimbangan, pemikiran, dan tindakan
 Membutuhkan dan menerima otonomi
 Percaya pada diri sendiri
 Tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok
 Mau mengambil resiko yang sudah diperhitungkan
 Tekun

Cara menerapkan kreativitas :
 Menggunakan akal
 Hapus perasaan ragu-ragu
 Mengembangkan prespektif fungsional
 Mengenali lingkungan

Beberapa kebiasaan mental buruk yang dapat menghambat kreativitas :
 Pemikiran kemungkinan (Probabilitas)
 Stereotype
 Pemikiran lain
 Mencari selamat

Tiga tipe kreativitas :
 Menciptakan
 Memodifikasi
 Mengkombinasikan

Mengukur Kemampuan Kreativitas
Hal – hal yang merintangi kreativitas (KAO 1989) :

 Lebih menekankan pada strukturdan perilaku birokrasi
 Mengagungkan tradisi dan budaya yang dibuat
 Memperkecil ketersediaan sumber- sumber yang dibutuhkan
 Mematikan suatu contoh
 Komunikasi yang lemah
 Sistem pengendalian yang kuat dan tidak lentur
 Menekunkan pada nilai yang menghalangi pengambilan resiko
 Mengawasi aktivitas kreativitas
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 Lebih menyukai spesialisasi
 Menerapkan kemampuan

Inovasi
Inovasi adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual. Terkadang,
inovasi bisa saja muncul dari ide-ide yang sepele dan sepintas lalu. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang
sederhana dan terarah/fokus dan dapat diterapkan. Kreativitas merupakan bahan bakunya dan inovasi
merupakan hasil komersialnya.

Menerapkan Kemampuan Inovatif
Dalam proses penerapan kemampuan, menurut Kuratko, ada 4 jenis inovasi, yaitu:

 Invensi ( penemuan baru )
 Ekstensi (pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya )
 Duplikasi (penggandaan, memperbanyakproduk yang sudah ada dan terkenal )
 Sintesis ( penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi

formula yang baru )

Faktor-faktor yang mendukung untuk tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif, menurut
JAMES BRIAN QUINN, diantaranya :

 Iklim, inovasi dan visi
 Orientasi pasar
 Organisasi yang tetap datar dan kecil
 Proses belajar interaktif

Fase Pembuatan Inovasi Proses
 Pengamatan dan penyidikan terhadap lingkungan
 Pilihan terhadap adanya pemicu terhadap inovasi
 Adanya opsi sumber daya dan penciptaan melalui riset
 Penetapan inovasi lahir dari gagasan-gagasan atau ide-ide

Prinsip Inovasi
Inovasi yang efektif adalah inovasi yang sederhana dan fokusnya melakukan atau membuat satu hal. Yang
diperlukan inovatif adalah kerja keras yang terfokus dan dan bertujuan.

Sumber Inovatif
Ada beberapa hal yang menjadi sumber penerapan kemampuan berinovatif (Howell dan Heggins, 1990),
yaitu:

 Kejadian yang tidak diharapkan
 Ketidak harmonisan
 Proses sesuai dengan kebutuhan
 Perubahan pada industri dan pasar
 Perubahan demografi
 Perubahan persepsi
 Konsep pengetahuan dasar

Tipe-tipe inovasi
 Inovasi produk : Hasil dari organisasi perusaha
 Inovasi administrasi : inovasi yang terkait dengan manajemen
 Inovasi proses : upaya untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang lebih baik
 Inovasi teknik : inovasi yang terkait langsung dengan produksi produk

Tahap-tahap inovatif
1. Penciptaan inovatif adalah kreasi gagasan dan pemecahan masalah bagi produk atau solusi produk
2. Adopsi inovatif adalah akuisisi atau implementasi inovatif, dari sumber-sumber :

 Peristiwa-peristiwa yang diharapkan
 Adanya kegagalan
 Adanya keganjilan
 Perubahan demografi
 Pengetahuan baru
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Komunikasi
Komunikasi adalah "suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan
masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain".
Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan
dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan
kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.

Komponen komunikasi
Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik.
Menurut Laswell komponen-komponen komunikasi adalah :

 Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
 Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
 Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. dalam komunikasi

antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara.
 Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain
 Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang

disampaikannya.
 Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan

("Protokol")

Batik Jumputan

Bahan – bahan yang digunakan :
1. Kain Mori ukuran :

- 90 x 90 cm
- 120 x 120 cm
- 160 x 200 cm

2. Pewarna kain
3. Kelereng, batu – batuan, koin, pecahan keramik berbagai ukuran
4. Karet benang
5. Renda/Bisband/Rollbis

Cara membuat :
1. Buat desain pada kain mori
2. Letakkan kelereng atau koin pada desain ikat dengan kuat menggunakan karet gelang
3. Lakukan pada setiap motif sampai selesai
4. Didihkan air, setelah mendidih masukan air yang sudah selesai diikat, celupkan dengan kayu selama

kurang lebih 10 menit atau sampai rata pewarnaannya
5. Setelah merata, angkat lalu masukan kedalam ember berisi air dingin
6. Buka ikatan karet gelang, lalu buang...ikatannya, lalu jemur
7. Kain batik siap difinalisasi dengan renda/rollbis

Istilah dalam pembuatan batik

 Afdruk : Memindah gambar dari diapositif ke screen.
 Alat press : Alat pemanas hasil cetak, sering dilengkapi alat pengatur suhu dan timer untuk

mengatur waktu sesuai jenis pasta warna yang digunakan.
 Agel : Serat daun gebang.
 Bandul : Alat penahan kain, tergantung pada gawangan.
 Bobbin : Alat untuk tempat benang pakan pada teknik tapestri.
 Canting : Alat batik dari tembaga untuk mengambil lilin cair dan untuk melukiskan pada kain.
 Canting caruk : Canting yang berpengaruh lebih dari satu.
 Cawuk : Alat untuk mengerok.
 Cecek : Bentuk titik yang dibuat menggunakan canting cecek dan tetap putih.
 Celemek : Alat penutup dari kain agar bagian badan tidak terkena kotoran.
 Cetak saring : Sablon atau Screen printing dapat diartikan kegiatan cetak mencetak dengan

menggunakan kain gasa/kasa yang biasa disebut screen.
 CMY Key : Cyan, Magenta, Yellow, dan Key atau hitam.
 Colduro : Bahan pelapis yang terbuat dari busa spon yang mempunyai lapisan.
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 Corak giordes : Teknik anyaman pada tapestri yaitu bahan benang pakan yang digunakan potongan –
potongan yang diselipkan pada tenun corak.

 Corak killin : Teknik pada anyaman dengan cara mengait benang/pakan berbalik arah asalnya.
 Corak rata : Teknik anyaman pada tapestri yaitu benang pakan mengisi benang lusi/lungsi dengan

hitungan sama (1,2 dan 1,1 / atas satu bawah satu).
 Corak soumak : Teknik anyaman pada tapestri dengan cara melilitkan benang pakan pada benang

lusi/lungsi, sehingga menyebabkan rupa permukaan tenunan dekoratif.
 Sudagaran : merupakan motif larangan dari kalangan keraton yang membuat seniman dari kaum

saudagar untuk menciptakan motif baru yang sesuai selera masyarakat saudagar.
Mereka juga mengubah motif larangan sehingga motif tersebut dapat dipakai
masyarakat umum. Desain batik Sudagaran umumnya terkesan “berani” dalam
pemilihan bentuk, stilisasi atas benda-benda alam atau satwa, maupun kombinasi
warna yang didominasi warna soga dan biru tua. Batik Sudagaran menyajikan kualitas
dalam proses pengerjaan serta kerumitan dalam menyajikan ragam hias yang baru.
Pencipta batik Sudagaran mengubah batik keraton dengan isen-isen yang rumit dan
mengisinya dengan cecek (bintik) sehingga tercipta batik yang amat indah.

 Parang Rusak : Motif ini diciptakan Sultan Agung Hanyakrakusuma yang ingin mengekspresikan
pengalaman jiwanya sebagai raja dengan segala tugas kewajibannya, dan kesadaran
sebagai seorang manusia yang kecil di hadapan Sang Maha Pencipta. Kata barong
berarti sesuatu yang besar, dan ini tercermin pada besarnya ukuran motif tersebut
pada kain.
Motif Parang Rusak Barong ini merupakan induk dari semua motif parang. Pada zaman
dulu, motif barong hanya boleh dikenakan oleh seorang raja. Motif ini mempunyai
makna agar seorang raja selalu hati-hati dan dapat mengendalikan diri.

 Udan liris : Terdapat perbedaan penulisan dan penyebutan motif ini, ada yang menggunakan kata
“liris” atau “riris”, namun maknanya sama. Batik motif liris ada yang mengartikan lereng
yaitu motif yang mempunyai bentuk dasar garis-garis miring sejajar. Jadi batik motif
liris yaitu batik yang motif pokoknya berupa garis-garis miring sejajar. Terdapat motif
yang sejenis dengan motif udan liris yaitu motif rujak senthe. Bedanya yaitu jika motif
rujak senthe berlatar hitam, sedangkan motif udan liris berlatar putih.

Teka – teki Tanggrang

Tangram "tujuh papan skill" adalah teka-teki yang terdiri dari tujuh diseksi bentuk pipih, yang disebut tan,
yang disatukan untuk membentuk bentuk. Tujuan dari teka-teki adalah membentuk bentuk tertentu
(diberikan hanya garis besar atau siluet) menggunakan semua tujuh buah, yang mungkin tidak tumpang
tindih. Hal ini dikenal telah ditemukan di Cina pada masa Dinasti Song, dan kemudian dibawa ke Eropa oleh
perdagangan kapal pada awal abad ke-19. Ini menjadi sangat populer di Eropa selama beberapa waktu
kemudian, dan kemudian lagi selama Perang Dunia I. Ini adalah salah satu teka-teki pembedahan yang paling
populer di dunia. Seorang psikolog Cina telah disebut tangram yang "tes psikologi awal di dunia ", meskipun
satu yang dibuat untuk hiburan daripada analisis.
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Bahan Dasar Tekstil

Untuk membuat karya kriya tekstil dibutuhkan bahan dasar serat. Adapun serat yang sering digunakan yaitu
serat – serat tekstil, baik secara alami, maupun secara sintetis dan zat warna tekstil yang terdiri dari warna
alami dan zat warna sintetis seperti dibahas berikut ini :

Serat Tekstil

1. Serat Alam
 Serat Kapas

Kapas adalah tumbuhan dari tanaman subtropis. Diperkirakan bahwa kapas sudah dipakai sebagai
pengganti bahan tekstil di India, China, dan Peru pada sekitar tahun 5000 – 2000 SM.

 Serat Yute
Serat yang didapatkan dari kulit batang tanaman Corchorus capsularis dan Corchorus olitorius dikenal
sejak zaman Mesir kuno. Diperkirakan Yute berasal dari daerah sekitar laut tengah dan kemudian
banyak ditanam di Asia, terutama di India dan Pakistan.

 Serat Rami
Serat yang diperoleh dari batang tanaman Boehmeria nivea, sejarah awal mula Serat Rami diketahui
melalui tulisan tua dari tahun 600 SM didaerah China.

 Serat Flax/Linen
Serat ini diambil dari batang tanaman Linum usitatissinum Produk Flax pertama – tama dilakukan oleh
Mesir.

 Serat Henep
Serat yang diperoleh dari batang Cannabis sativa. Diperkirakan telah digunakan sejak zaman
prasejarah di Asia dan Timur tengah.

 Serat Rosela (Java Yute)
Serat yang diperoleh dari tanaman Hibiscus sabdariffa. Terutama ditanam di-Indonesia (Jawa Tengah
dan Jawa Timur). Selain di-Indonesia, Rosela juga ditanam di India, Bangladesh, Ceylon, Philiphina,
dan Hindia Barat (Soepriyon, dkk. 1974).

Merumuskan Solusi Masalah

a. Pengertian Masalah
Masalah adalah segala sesuatu yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai
seorang wirausaha yang ingin sukses akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah. Semuanya harus
diselesaikan dan dicari solusinya dengan cara terlebih dahulu dikenali persoalannya, diidentifikasi, dicari
sebab – sebabnya, baru ditentukan jalan keluarnya.

b. Rincian Masalah
 Masalah yang dihadapi resikonya besar
 Masalah yang segera dapat diselesaikan dengan resiko kecil
 Masalah yang penyelesaiaannya dapat ditunda
 Masalah yang sifatnya pribadi dan umum
 Masalah tekhnis dan non-tekhnis
 Masalah adalah kesenjangan atau ketidakserasian antara sesuatu yang diharapkan dengan

kenyataan.

c. Identifikasi masalah dan dicari penyebabnya

d. Teknik pemecahan masalah dan pembuatan keputusan :
 Pemecahan Masalah dalam usaha

Kriteria jika seorang wirausaha ingin mengevaluasi pemecahan masalah yang diusulkan :
 Apakah pemecahan masalah itu dapat diterapkan dengan baik?
 Apakah pemecahan masalah itu logis?
 Apakah pemecahan masalah itu tidak memicu persoalan lagi?
 Prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah adalah sebagai berikut :
 Kenali masalah utama yang terkait
 Identifikasi masalah utama tersebut
 Tentukan fakta dan data – data yang berkaitan
 Carilah sebab munculnya masalah tersebut
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 Pertimbangkan alternatif - alternatif solusinya
 Tentukan alternatif yang tepat
 Periksa kembali apakah alternatif tersebut tidak menimbulkan masalah baru

 Teknik Pengambilan Keputusan
Keputusan adalah suatu proses memilih cara atau alternatif untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Membuat keputusan (decision making) adalah suatu proses memilih alternatif dari beberapa
alternatif yang ada.

 Dasar dan teknik keputusan dipengaruhi oleh :
o Intuisi
o Fakta
o Pengalaman
o Keterampilan

 Tiga sifat penting pengambilan keputusan :
o Sistematis
o Analisis
o Rasional

Masalah dan Alternatif Solusinya

Dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kita harus mempunyai beberapa alternatif yang
dipilih. Dalam pemilihan alternatif,  ada 2 hal yang penting yaitu kreativitas dan diskusi.
Kreativitas akan muncul bila lingkungan perusahaan memberikan ruang/suasana yang menunjang seperti
menciptakan komunitas terbuka ruang dalam menciptakan ide - ide baru. Kenyamanan dalam bekerja,
menerima perubahan-perubahan secara positif dan mengcover kebutuhan serta mengutamakan laporan-
laporan pengawasan secara ketat.

Menurut Basu Swasta ada 3 macam teknik untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah dalam usaha.

a. Operation Research (Management since)
Merupakan kedekatan utama untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ini
dapat dilakukan melalui 5 tahap :
 Merumuskan masalah
 Membuat model yang sistematis, untuk mengambarkan sistem yang terjadi
 Membuat solusi dari model tersebut
 Mengkaji model tersebut
 Mengendalikan model tersebut

Teknik yang dilakukan untuk melakukan operation research tersebut :
 Liniear programing
 Waitng line/ quening technique
 Decision tree/ teknik keputusan

b. Capital Budgeting
Dalam mengeluarkan modal memerlukan keputusan-keputusan yang akurat/ valid. Ada 4 tahap utama
dalam hal ini, yaitu :
 Membuat beberapa alternatif proyek
 Mengevaluasi pro/kontra dari point 1
 Memilih satu alternatif
 Menentukan alternatif yang dipilih/keputusan

c. Break Event Point Analysis (BEP)
Cara ini dapat membantu kita untuk menentukan volume penjualan memberikan keuntungan bagi
perusahaan. BEP merupakan titik pertemuan antara income dan biaya.

Unsur pokok dalam BEP :
 Jumlah / Unit (Q)
 Biaya tetap / Fixed Cost (FC)
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Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi.
Berapapun jumlah barang yang diproduksi jumlah biaya nya tetap

 Biaya Variabel / Variabel Cost (VC)
 Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi.

Jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi
 Pendapatan / Revenue / Income

Pendapatan adalah perkalian antara jumlah dengan harga barang per unit (R = P x Q)
 Laba / Profit

Rumus BEP
1. Dalam unit

P(Q) = FC + VC(Q)
Sehingga BEP dalam unit dapat ditentukan= − VC

2. Dalam rupiah
P(Q) = FC + VC(Q)

Sehingga BEP dalam rupiah dapat ditentukanℎ 1 − ( )
Contoh Soal :
Diketahui Jika :

P = Rp 1,00
VC = Rp 0,75
FC = Rp 1000

Berapa BEP nya ?
dalam unit

= 10001 − 0,75 = 10000,25 = 4000
Soal Latihan UKK Prakarya dan Kewirausahaan X 2013 2014

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Kemampuan untuk mencari dan menemukan
hal – hal baru dengan penggalian gagasan
dinamika adalah ...
a. Inovatif
b. Kreatif
c. Kreatifitas
d. Komunikatif
e. Prospektif

2. Suatu proses mengubah peluang menjadi
gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan
bukan selalu berupa ide-ide yang sangat
rumit, tetapi kadang-kadang berasal dari ide-
ide yang sepele dan sejenis saja, adalah....
a. Kreasi
b. Inovasi
c. Inovatif
d. Kreatif
e. Sintesis

3. Produk, jasa,atau proses yang dibuat benar-
benar baru,....
a. Invensi
b. Duplikasi
c. Sintesis
d. Analisis
e. Kreasi

4. Refleksi kreatif atau konsep yang telah ada,...
a. Inovasi
b. Invensi
c. Ekstensi
d. Duplikasi
e. Sintesis

5. Semula bahan bakar kendaraan bermotor
adalah premium, jika kemudian berhasil
digunakan blue energy berarti....
a. Duplikasi
b. Ekstensi
c. Invensi
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d. Sintesis
e. Analisis

6. Perusahaan kopi memproduksi kopi yang
tanpa kafein, hal tersebut sumber penerapan
berinovatif....
a. Konsep pengetahuan dasar
b. Perubahan persepsi
c. Perubahan pada industri dan pasar
d. Proses sesuai dengan kebutuhan
e. Ketidakharmonisan

7. Semula bukti anak yang berbakti yaitu
merawat orang tua sampai akhir hayatnya.
Panti jompo, merupakan salah satu contoh
sumber penerapan kemampuan inovasi....
a. Perubahan persepsi
b. Konsep pengetahuan dasar
c. Kejadian yang tidak diharapkan
d. Ketidakharmonisan
e. Perubahan industri dan pasar

8. Upaya untuk menghasilkan produk dan
pelayanan yang lebih baik, merupakan
dimensi tipe-tipe inovasi ....
a. Inovasi produk
b. Inovasi administrasi
c. Inovasi manajemen
d. Inovasi organisasi
e. Inovasi proses

9. Inovasi administrasi, merupakan ....
a. Hasil dari organisasi perusahaan
b. Upaya untuk menghasilkan produk
c. Inovasi yang terkait dengan manajemen
d. Upaya untuk menghasilkan pelyanan

uang lebih baik
e. Inovasi yang terkait langsung

dengan produksi produk

10. Industri robot, merupakan contoh sumber
penerapan kemampuan inovasi,....
a. Perubahan pada industri dan pasar
b. Perubahan persepsi
c. Ketidakharmonisan
d. Konsep pengetahuan dasar
e. Kejadian yang tidak diharapkan

11. Wirausahawan akan tidak memiliki pesaing
dalam usaha yang dijalankan, jika mampu
melakukan...
a. Investasi
b. Invensi
c. Ekstensi
d. Duplikasi
e. Sintesis

12. Seseorang yang menyampaikan pesan atau
informasi dalam sebuah komunikasi disebut
...

a. Komunikator
b. Komunikan
c. Message
d. Komunitas
e. Komunisasi

13. Media yang digunakan untuk menyampaikan
pesan atau informasi dalam sebuah
komunikasi disebut ...
a. Komunikator
b. Komunikan
c. Message
d. Komunitas
e. Saluran

14. Tanggapan dari penerimaan pesan atau
informasi dalam sebuah komunikasi disebut
...
a. Umpan Balik
b. Komunikan
c. Message
d. Komunitas
e. Komunisasi

15. Sikap mentaati norma (aturan) atau menepati
yang sering terkait dengan faktor waktu
disebut....
a. Teratur
b. Disiplin
c. Kreatif
d. Dinamis
e. Taat

16. Pemberian hukuman atau penghargaan bagi
seseorang atau kelompok karena kesalahan
atau keberhasilan dalam suatu kegiatan
disebut ...
a. Potensi
b. Kompetensi
c. Punishment/reward
d. Sosialisasi
e. Sugesti

17. Sikap tepat waktu bagi seorang akan
menentukan keberhasilan pada masa yang
akan datang yang  lebih baik karena tepat
waktu adalah ...
a. Organisasi
b. Indikator
c. Keberhasilan
d. Nilai uang
e. Kekuasaan

18. Dalam menentukan produk yang akan
dihasilkan salah satu pertimbangan yang
perlu diperhatikan oleh seorang
wirausahawan adalah ...
a. kondisi persaingan usaha
b. manfaat produk bagi konsumen
c. kemampuan marketing
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d. permintaan pasar terhadap produk
e. permintaan

19. Pada prosesnya penerapan kemampuan
inovatif menurut Kuratko ada 4 jenis ,yaitu....
a. invensi, eksplorasi, duplikasi dan sintetis
b. invensi, ekstensi, duplikasi dan sintetis
c. inovasi, modifikasi, duplikasi dan invensi
d. renovasi, modifikasi, sintetis dan invensi
e. modifikasi, aplikasi, invensi dan eksplorasi

20. Seseorang yang menerima pesan atau
informasi dalam sebuah komunikasi disebut
...
a. Komunikator
b. Komunikan
c. Message
d. Komunitas
e. Komunisasi

21. Pesan atau informasi yang disampaikan aau
dikirim dalam sebuah komunikasi disebut ...
a. Komunikator
b. Komunikan
c. Message
d. Komunitas
e. Komunisasi

22. Kemampuan untuk membuat
kombinasi,kombinasi baru atau melihat
hubungan baru antar unsur, data, variable
yang sudah ada sebelumnya dinamakan ...
a. Inovatif
b. Kreatif
c. Kreatifitas
d. Komunikatif
e. Prospektif

23. Mau dan mampu mengatakan sesuatu seperti
apa adanya adalah cermin sikap wirausaha
yang ...
a. rendah diri
b. jujur
c. benar
d. optimis
e. pesimis

24. Siswa diharapkan mampu memiliki kepekaan
terhadap arti lingkungan tempat bekerja di
dunia usaha industri adalah salah satu dari ...
a. tujuan studi wisata
b. manfaat observasi
c. manfaat magang
d. praktek kerja industri
e. tujuan praktek

25. Perhatikan gambar berikut !

Gambar ini menunjukan suatu karya seni
yang memberikan peluang usaha bagi
sesorang yang memiliki keterampilan ...
a. mendesain
b. dekorasi
c. fotografi
d. modifikasi
e. menjahit

26. Perhatikan gambar berikut !

Gambar ini menunjukan kreasi seseorang
yang akan memberikan peluang usaha dari
mengolah limbah tekstil menjadi suatu hasil
kerajinan yang menguntungkan. Kerajinan ini
adalah produk ...
a. jahit batik
b. jahit perca
c. bantal kursi
d. jahit aplikasi
e. jahit sulam

27. Motif batik yang sekarang banyak kita lihat
dalam bentuk stilisasi atas benda-benda alam
atau satwa merupakan karya cipta para
seniman yang termotivasi karena adanya
batik motif larangan yang motifnya
mengandung makna filosofi hidup. Batik
tersebut dinamakan batik ...
a. sudagaran
b. jumputan
c. kraton
d. mega mendung
e. pasaran

28. Dasar dan tehnik membuat keputusan yang
baik dipengaruhi hal-hal sebagai berikut,
kecuali...
a. intuisi
b. subyektif
c. fakta
d. pengalaman
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e. ketrampilan

29. Analisa Break Event Point atau BEP (break
event analysis) dilakukan untuk membantu
seorang wirausaha dalam menentukan.......
a. apakah produksi menguntungkan?
b. berapakah jumlah yang harus di

produksi?
c. bagaimanakah cara menjualnya?
d. bagaimanakah cara memperluas usaha?
e. Berapakah volume penjualan yang

menguntungkan?

30. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila......
a. pekerjaan diselesaikan tepat waktu

sesuai rencana dengan hasil yang
memuaskan

b. pekerjaan diselesaikan tepat waktu
walau hasil tidak memuaskan

c. pekerjaan dilakukan dengan mengulur
waktu

d. pekerjaan cepat selesai
e. pekerjaan gampang diselesaikan

31. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
produksi yang selalu berubah sesuai dengan
jumlah bahan yang digunakan dalam proses
produksi disebut biaya ...
a. tetap
b. variabel
c. konsumsi
d. produksi
e. peluang

32. Apabila diketahui biaya tetap (FC) Rp.
50.000,- ,biaya variabel (VC) Rp.75 per unit
dan harga jual barang per unit nya (P) Rp.
100 maka hitung titik break even point dalam
unit nya ...
a. 500
b. 750
c. 1000
d. 1500
e. 2000

33. Seni batik merupakan penyalur kreasi yang
mempunyai arti tersendiri yang dikaitkan
dengan tradisi, kepercayaan dan sumber-
sumber kehidupan yang berkembang pada
masyarakat itu sendiri. Inti cara membatik
adalah menutupi bagian kain yang tidak akan
diberi warna dengan menggunakan malam /
lilin,proses tersebut dinamakan ...
a. cara pewarnaan
b. nembok
c. cara penutupan
d. pencelupan
e. cara pembatikan

34. Pada pembuatan batik jumputan untuk
membuat motif yaitu dimana kain yang akan
diberi warna dan yang tidak akan diwarna
dengan cara ...
a. di celup
b. diikat
c. diikat dan dicelup
d. dimalam
e. dilukis

35. Untuk melatih diri kita agar senantiasa dapat
bekerja efektif dan efisien adalah ...
a. selalu menggunakan jadwal dalam setiap

kegiatan
b. berdisiplin pada waktu dan tugas
c. tidak terlampau peduli akan waktu
d. berolahraga dan rekreasi
e. bekerja sesuai batas kemampuan

36. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
produksi yang selalu berubah sesuai dengan
jumlah bahan yang digunakan dalam proses
produksi disebut biaya ...
a. tetap
b. variabel
c. konsumsi
d. produksi
e. peluang

37. Yang tidak perlu dipertimbangkan seorang
wirausaha ketika meluncurka produk baru
dipasar adalah....
a. waktu yang tepat untuk peluncuran
b. pemasaran produk yang akurat
c. desain produk sesuai dengan keinginan

konsumen
d. strategi tepat dalam distribusi
e. takut dalam persaingan di pasar

38. Proses pembuatan suatu karya kerajinan yang
terbuat dari potongan kain sisa yang
Digabungkan dengan cara dijahit sehingga
membentuk desain bisa berupa
tas,dompet,sarung bantal kursi atau souvenir
dinamakan ...
a. jahit tindas
b. jahit perca
c. jahit sulam
d. tisik
e. jahit aplikasi

39. Pada saat melakukan pencarian alternatif
pemecahan masalah ada tehnik yang disebut
Operation Reseach,apabila metode
pemecahan masalah dengan cara
menganalisa beberapa alternatif
penyelesaian secara optimal disebut ...
a. queing techniques
b. decison making
c. linear programing
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d. vertikal decision
e. decision tree

40. Perhatikan gambar berikut !

Gambar diatas menunjukan salah satu cara
menjahit waktu kegiatan siswa pada saat
praktek  kerajinan kain planel membuat
tempat / kantung HP. Contoh jahitan
tersebut disebut.....
a. tusuk silang
b. tusuk hias
c. tusuk jelujur
d. tusuk balik/tikam jejak
e. tusuk peston

41. Dalam SWOT analysis, huruf “O” adalah
opportunities yang artinya adalah.....
a. kekuatan
b. kelemahan
c. ancaman
d. peluang
e. persaingan

42. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh
seseorang jika memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, apabila ia
berwirausaha adalah....
a. mudah mendapat untung
b. mudah mendapatkan relasi/pelanggan
c. mudah mengumpulkan informasi untuk

mencari peluang usaha
d. mudah memperoleh pengalaman
e. lebih bisa berorientasi kedepan

43. Proses pembuatan suatu karya kerajinan
dengan cara menghias permukaan kain
dengan cara menempelkan potongan kain
pada kain lainnya kemudian dijahit dengan
tusuk hias sulam,bisa berupa taplak
meja,sarung bantal,tas atau souvenir lainnya
disebut ...
a. jahit tindas
b. jahit perca
c. jahit sulam
d. tisik
e. jahit aplikasi

44. Serat yang ternyata cukup baik untuk
dipergunakan sebagai tali parasut,benang
terpal,jala atau tali pancing atau juga sandang
karena sifat elastisitasnya yang tinggi
dinamakan serat ...

a. rami
b. polyester
c. nylon
d. spandek
e. sutera

45. Pada prosesnya penerapan kemampuan
inovatif menurut Kuratko ada 4 jenis ,yaitu....
a. invensi, eksplorasi, duplikasi dan sintetis
b. invensi, ekstensi, duplikasi dan sintetis
c. inovasi, modifikasi, duplikasi dan invensi
d. renovasi, modifikasi, sintetis dan invensi
e. modifikasi, aplikasi, invensi dan eksplorasi

46. Perhatikan gambar berikut !

Gambar diatas menunjukan suatu tehnik
pola jiplakan yang terbuat dari kain
perca,tehnik ini dilakukan dengan cara
menggabungkan guntingan-guntingan kain
perca yang sudah dibuat pola kemudian
dijahit sesuai pola yang diinginkan, tehnik ini
disebut ...
a. jahit perca
b. template
c. kolase
d. puzzle
e. modifikasi

47. Perhatikan gambar berikut!

Gambar disamping kanan adalah salah satu
permainan ketangkasan mendesain sebuah
pola yang terdiri dari sebuah bujur sangkar
yang dipotong menjadi 7 bagian, permainan
ini disebut ...
a. puzzle
b. tangram
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c. diagonal
d. modifikasi
e. geometri

48. Siswa diharapkan mampu memiliki kepekaan
terhadap arti lingkungan tempat bekerja di
dunia usaha industri adalah salah satu dari ...
a. tujuan studi wisata
b. manfaat observasi
c. manfaat magang
d. praktek kerja industri
e. tujuan praktek

49. Dalam menentukan produk yang akan
dihasilkan salah satu pertimbangan yang
perlu diperhatikan oleh seorang
wirausahawan adalah ...
a. kondisi persaingan usaha
b. manfaat produk bagi konsumen
c. kemampuan marketing
d. permintaan pasar terhadap produk
e. permintaan

50. Kemampuan untuk membuat
kombinasi,kombinasi baru atau melihat
hubungan baru antar unsur, data, variable
yang sudah ada sebelumnya dinamakan ...
a. inovatif
b. kreatif
c. kreatifitas
d. komunikatif
e. prospektif

51. Mau dan mampu mmengatakan sesuatu
seperti apa adanya adalah cermin sikap
wirausaha yang ...
a. rendah diri
b. jujur
c. benar
d. optimis
e. pesimis

52. Sikap tepat waktu bagi seorang akan
menentukan keberhasilan pada masa yang
akan datang yang  lebih baik karena tepat
waktu adalah ...
a. organisasi
b. indikator
c. keberhasilan
d. nilai uang
e. kekuasaan

53. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila......
a. pekerjaan diselesaikan tepat waktu

sesuai rencana dengan hasil yang
memuaskan

b. pekerjaan diselesaikan tepat waktu
walau hasil tidak memuaskan

c. pekerjaan dilakukan dengan mengulur
waktu

d. pekerjaan cepat selesai
e. pekerjaan gampang diselesaikan

54. Tidak menghamburkan waktu , tenaga, biaya
serta mampu memilih cara paling tepat
untuk mencapai target adalah pengertian
dari bekerja ...
a. produktif
b. kreatif
c. efektif efisien
d. imajinatif
e. fleksibel

55. Pemberian hukuman atau penghargaan bagi
seseorang atau kelompok karena kesalahan
atau keberhasilan dalam suatu kegiatan
disebut ...
a. potensi
b. kompetensi
c. punishment/reward
d. sosialisasi
e. sugesti

56. Kemampuan untuk mencari dan menemukan
hal – hal baru dengan penggalian gagasan
dinamika adalah ...
a. inovatif
b. kreatif
c. kreatifitas
d. komunikatif
e. prospektif

57. Seni batik merupakan penyalur kreasi yang
mempunyai arti tersendiri yang dikaitkan
dengan tradisi, kepercayaan dan sumber-
sumber kehidupan yang berkembang pada
masyarakat itu sendiri. Inti cara membatik
adalah menutupi bagian kain yang tidak akan
diberi warna dengan menggunakan malam /
lilin,proses tersebut dinamakan ...
a. cara pewarnaan
b. nembok
c. cara penutupan
d. pencelupan
e. cara pembatikan

58. Pada pembuatan batik jumputan untuk
membuat motif yaitu dimana kain yang akan
diberi warna dan yang tidak akan diwarna
dengan cara ...
a. di celup
b. diikat
c. diikat dan dicelup
d. dimalam
e. dilukis

59. Motif batik atau disebut dengan corak di
Indonesia banyak sekali ragam jenisnya
diantaranya ada beberapa corak batik yang
dilarang digunakan oleh masyarakat biasa
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karena corak batik tersebut khusus
digunakan oleh putri-putri kerajaan /
keraton, corak batik tersebut dinamakan ...
a. jumputan
b. mega mendung
c. batik kumeli
d. parang baron
e. liris

60. Motif batik yang sekarang banyak kita lihat
dalam bentuk stilisasi atas benda-benda
alam atau satwa merupakan karya cipta para
seniman yang termotivasi karena adanya
batik motif larangan yang motifnya
mengandung makna filosofi hidup. Batik
tersebut dinamakan batik ...
a. sudagaran
b. jumputan
c. keraton
d. mega mendung
e. pasaran

61. Proses pembuatan suatu karya kerajinan
yang terbuat dari potongan kain sisa yang
Digabungkan dengan cara dijahit sehingga
membentuk desain bisa berupa tas, dompet,
sarung bantal kursi atau souvenir dinamakan
...
a. jahit tindas
b. jahit perca
c. jahit sulam
d. tisik
e. jahit aplikasi

62. Proses pembuatan suatu karya kerajinan
dengan cara menghias permukaan kain
dengan cara menempelkan potongan kain
pada kain lainnya kemudian dijahit dengan
tusuk hias sulam, bisa berupa taplak
meja,sarung bantal, tas atau souvenir lainnya
disebut ...
a. jahit tindas
b. jahit perca
c. jahit sulam
d. tisik
e. jahit aplikasi

63. Serat yang ternyata cukup baik untuk
dipergunakan sebagai tali parasut, benang
terpal, jala atau tali pancing atau juga
sandang karena sifat elastisitasnya yang
tinggi dinamakan serat ...
a. rami
b. polyester
c. nylon
d. spandek
e. sutera

64. Perhatikan gambar berikut !

Gambar disamping menunjukan salah satu
cara menjahit waktu kegiatan siswa pada
saat praktek  kerajinan kain planel membuat
tempat / kantung HP. Contoh jahitan
tersebut disebut ...
a. tusuk silang
b. tusuk hias
c. tusuk jelujur
d. tusuk balik
e. tusuk peston

65. Perhatikan gambar berikut !

Foto disamping ini adalah salah satu contoh
kemampuan inovatif seseorang. Hasil
inovatif ini merupakan contoh jenis inovatif
...
a. aplikasi
b. modifikasi
c. duplikasi
d. renovasi
e. eksplorasi

66. Pada saat melakukan pencarian alternatif
pemecahan masalah ada tehnik yang disebut
Operation Reseach, apabila metode
pemecahan masalah dengan cara
menganalisa beberapa alternatif
penyelesaian secara optimal disebut ...
a. queing techniques
b. decison making
c. linear programing
d. vertikal decision
e. decision tree

67. Dalam SWOT analysis,huruf “O” adalah
opportunities yang artinya adalah.....
a. kekuatan
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b. kelemahan
c. ancaman
d. peluang
e. persaingan

68. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh
seseorang jika memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, apabila ia
berwirausaha adalah ...
a. mudah mendapat untung
b. mudah mendapatkan relasi/pelanggan
c. mudah mengumpulkan informasi untuk

mencari peluang usaha
d. mudah memperoleh pengalaman
e. lebih bisa berorientasi kedepan

69. Yang tidak perlu dipertimbangkan seorang
wirausaha ketika meluncurka produk baru
dipasar adalah....
a. waktu yang tepat untuk peluncuran
b. pemasaran produk yang akurat
c. desain produk sesuai dengan keinginan

konsumen
d. strategi tepat dalam distribusi
e. takut dalam persaingan di pasar

70. Dengan mengembangkan daya nalar kreatif
seseorang akan mampu meningkatkan ......,
kecuali
a. ketrampilan
b. kualitas produk
c. efisiensi kerja
d. profitable
e. sikap otoriter

71. Tidak menghamburkan waktu , tenaga, biaya
serta mampu memilih cara paling tepat
untuk mencapai target adalah pengertian
dari bekerja ...
a. produktif
b. kreatif
c. efektif efisien
d. imajinatif
e. fleksibel

72. Cara melatih diri kita untuk bisa memiliki
komitmen yang tinggi adalah dengan ...
a. berusaha mencapai target
b. memaafkan setiap kesalahan yang dibuat

rekanan usaha
c. menetapkan tujuan usaha yang variatif
d. berdisiplin menjalankan kebiasaan yang

positif
e. menolak setiap inovasi dari luar

73. Perhatikan gambar berikut !

Kedua gambar diatas menunjukan
pembuatan motif batik yang mengambil dari
gambar dengan cara memindahkannya
dengan menggunakan kertas  berwarna
hitam yang disebut kertas.....
a. duplikasi
b. karbon
c. karton
d. buram
e. stensil

74. Untuk melatih diri kita agar senantiasa dapat
bekerja efektif dan efisien adalah.....
a. selalu menggunakan jadwal dalam setiap

kegiatan
b. berdisiplin pada waktu dan tugas
c. tidak terlampau peduli akan waktu
d. berolahraga dan rekreasi
e. bekerja sesuai batas kemampuan

75. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila......
a. pekerjaan diselesaikan tepat waktu

sesuai rencana dengan hasil yang
memuaskan

b. pekerjaan diselesaikan tepat waktu
walau hasil tidak memuaskan

c. pekerjaan dilakukan dengan mengulur
waktu

d. pekerjaan cepat selesai
e. pekerjaan gampang diselesaikan

76. Perhatikan gambar berikut !
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Gambar diatas menunjukan suatu tehnik
pola jiplakan yang terbuat dari kain perca,
tehnik ini dilakukan dengan cara
menggabungkan guntingan-guntingan kain
perca yang sudah dibuat pola kemudian
dijahit sesuai pola yang diinginkan,teknik ini
disebut ...
a. jahit perca
b. template
c. kolase
d. puzzle
e. modifikasi

77. Apabila diketahui biaya tetap (FC)
Rp.50.000,- ,biaya variabel per unit (VC)
Rp.75 dan harga jual per unit nya (P) Rp.100
maka diangka berapa titik break event point
nya ...
a. 500
b. 750
c. 1000
d. 1500
e. 2000

78. Pada prosesnya penerapan kemampuan
inovatif menurut Kuratko ada 4 jenis , yaitu
...
a. invensi, eksplorasi, duplikasi dan sintetis
b. invensi, ekstensi, duplikasi dan sintetis
c. inovasi, modifikasi, duplikasi dan invensi
d. renovasi, modifikasi, sintetis dan invensi
e. modifikasi, aplikasi, invensi dan

eksplorasi

79. Sikap mentaati norma (aturan) atau
menepati yang sering terkait dengan faktor
waktu disebut ...
a. teratur
b. disiplin
c. kreatif
d. dinamis
e. taat

80. Seseorang yang menyampaikan pesan atau
informasi dalam sebuah komunikasi disebut
...
a. komunikator
b. komunikan

c. message
d. komunitas
e. komunisasi

81. Analisa Break Event atau BEA (break event
analysis) dilakukan untuk membantu seorang
wirausaha dalam menentukan ...
a. apakah produksi menguntungkan?
b. berapakah jumlah yang harus di

produksi?
c. bagaimanakah cara menjualnya?
d. bagaimanakah cara memperluas usaha?
e. Berapakah volume penjualan yang

menguntungkan?

82. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
produksi yang selalu berubah sesuai dengan
jumlah bahan yang digunakan dalam proses
produksi disebut biaya ...
a. tetap
b. variabel
c. konsumsi
d. produksi
e. peluang

83. Dasar dan teknik membuat keputusan yang
baik dipengaruhi hal-hal sebagai berikut,
kecuali...
a. intuisi
b. subyektif
c. fakta
d. pengalaman
e. ketrampilan

84. Perhatikan gambar berikut !

Gambar diatas adalah salah satu permainan
ketangkasan mendesain sebuah pola yang
terdiri dari sebuah bujur sangkar yang
dipotong menjadi 7 bagian, permainan ini
disebut.....
a. puzzle
b. tangram
c. diagonal
d. modifikasi
e. geometri
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II.ESSAY

1. Apakah komunikasi itu ? Sebutkan komponen dalam komunikasi !
2. Uraikan dengan singkat dan jelas proses pembuatan batik jumputan!
3. Apakah motif batik sudagaran itu ? Jelaskan !
4. Berikan contoh penggunaan serat Nylon atau Poliamida!
5. Apa yang kamu keyahui tentang tangram ?
6. Berikan contoh proses penerapan kemampuan inovatif dalam bentuk pengembangan atau ekstensi!
7. Menurut Basu Swasta, ada tiga pendekatan solusi penyelesaian masalah. Jelaskan tiga pendekatan

tersebut !
8. Sebutkan warna-warna primer dan warna sekunder masing-masing 2 warna!
9. Sebutkan 7 manfaat wirausaha !
10. Sebutkan 5 buah serat alam yang dapat dipakai sebagai serat tekstil!

Selamat Belajar
Semoga sukses menyertai kalian

INGAT MENCONTEK ITU MURTAD
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