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JAM :

1. Wirausaha berasal dari kata wira dan

usaha. Apa arti dari kata wira ?

a. Gairah

b. Takut

c. Berani

d. Semangat

e. Senang

2. Wirausaha adalah keberanian untuk

melakukan kegiatan dengan

mengerahkan daya upaya guna

mencapai..........

a. Kebahagiaan

b. Kebutuhan

c. Jasa

d. Produk

e. Tujuan

3. Di Bawah ini tujuan dan manfaat

Kewirausahaan :

I. Memberi ilmu untuk bertahan hidup

II. Mewujudkan kesuksesan

III. Mengurangi pengangguran

IV. Mendidik hidup hemat

V. Meniumbuhkembangkan jumlah

wirausaha

Yang merupakat tujuan kewirausahaan

adalah ....

a. i, ii, iii

b. i, ii, iv

c. i, ii, v

d. ii, iii, iv

e. iii, iv, v

4. Kewirausahaan adalah sebuah ilmu yang

mengabungkan........

a. ilmu pengetahuan, sikap, filosofi,

ketrampilan, seni, naluri, impian dan

pilihan hidup

b. tujuan-tujuan hidup supaya sukses

c. beberapa ilmu pengetahuan saja

d. ilmu ekonomi dan akuntansi

e. ilmu sosial dan ilmu alam

5. Berikut yang merupakan tahapan

menjadi seorang wirausaha adalah.....

a. Proses Ketertarikan - Proses

Perkenalan - Proses Spiritual

b. Proses Perkenalan - Proses

Ketertarikan - Proses Pengambilan

Keputusan

c. Proses Perkenalan - Proses Spiritual

- Proses Ketertarikan - Proses

Pengambilan Keputusan - Proses

Jalankan Usaha

d. Proses Spiritual - Proses Perkenalan

- Proses Ketertarikan - Proses

Pengambilan Keputusan - Proses

Jalankan Usaha

e. Proses Perkenalan - Proses

Ketertarikan - Proses Spiritual -

Proses Pengambilan Keputusan -

Proses Jalankan Usaha

6. Anda selama ini sudah melakukan

wawancara dengan wirausaha jadi anda

sudah menjalankan tahap ....

a. Proses Perkenalan

b. Proses Ketertarikan

c. Proses Spiritual

d. Proses Pengambilan Keputusan

e. Proses Menjalankan Usaha
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7. Salah satu sikap wirausaha adalah selalu

ingin tahu. Hal ini membuat seorang

wirausaha ......

a. Suka membaca buku

b. Selalu curiga

c. Selalu senang bertanya

d. Selalu mencari informasi

e. Selalu mencari jalan keluar untuk

maju

8. Sikap wirausaha yang selalu ingin tahu

juga penting dimiliki oleh siswa yang

sedang menuntut ilmu, yaitu untuk....

a. Ingin berorientasi maju

b. Ingin bergaul

c. Ingin dikenal di sekolah

d. Ingin mendapat laba

e. Ingin berjualan di sekolah

9. Di bawah ini yang merupakan karakter /

ciri wirausaha adalah ........

a. berbakat, disiplin, mandiri, kreatif,

jujur, mempunyai jiwa

kepemimpinan

b. kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif,

jujur, keturunan wirausaha

c. kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif,

jujur, mempunyai jiwa

kepemimpinan

d. kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif,

jujur, nekat

e. kerja keras, disiplin, mandiri, kreatif,

jujur, mempunyai modal besar

10. Bila anda akan membuka usaha produksi

"klepon lima rasa" maka yang mutlak

harus anda miliki adalah ketrampilan

khusus....

a. Pembukuan

b. Salles

c. Kasir

d. Memasak

e. Satpam

11. Menjadi seorang wirausaha itu harus

mempunyai modal yang banyak, hal ini

merupakan.....

a. mitos yang salah tentang wirausaha

b. keharusan bila merintis usaha

c. modal utama dalam menjalankan

usaha

d. mitos yang benar tentang wirausaha

e. kunci sukses wirausaha

12. Kira-kira pada 3 bulan yang lalu di

wilayah Bantul beredar vidio "pesugihan

mangestoni", menurut anda pesugihan

bagi wirausaha merupakan .....

a. hal yang perlu dilakukan oleh

wirausaha

b. pelengkap menjadi wirausaha

c. mitos yang benar tentang wirausaha

d. hal yang perlu dipertimbangkan

dalam berusaha

e. mitos yang salah tentang wirausaha

13. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak

minat menjadi seorang wirausaha, salah

satunya alasannya .....

a. bukan keturunan pengusaha

b. tidak punya rekan kerja

c. tidak tahu caranya

d. malas

e. ingin menjadi PNS

14. Berikut ini yang menjadikan alasan tidak

minat menjadi wirausaha :

I. Perlu kenekatan

II. Perlu bakat

III. Tidak ada yang membimbing

IV. Tidak punya keberanian

V. Takut keluar dari zone aman

Yang merupakan alasan tepat tidak

minat wirausaha adalah….

a. I, II, III

b. I, III, IV

c. I, IV, V

d. II, III, IV

e. III, IV, V

15. Dalam menjalankan usaha supaya sukses

usahanya perlu adanya pemisahan antara

uang pribadi dan uang usaha. hal

tersebut merupakan salah satu faktor

keberhasilan berwirausaha terutama .......

a. faktor keuangan

b. faktor organisasi

c. faktor ketrampilan

d. faktor SDM

e. faktor pemasaran

16. Supaya menjadi wirausaha yang berhasil

diperlukan "Smart Entrepreneur". Apa

arti "Smart Entrepreneur"

a. wirausaha yang tekun
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b. wirausaha yang telaten

c. wirausaha yang berbakat

d. wirausaha yang cerdas

e. wirausaha yang bermodal

17. Berikut ini yang merupakan faktor

kegagalan wirausaha adalah.....

a. tidak punya modal besar

b. tidak ada perancanaan usaha yang

mantang

c. adanya rencana pemasaran

d. pendelegasian wewenang

e. adanya risk manajer

18. Yang menjadi sumber energi/motivasi

dalam berwirausaha supaya berhasil

adalah.....

a. Semangat

b. Gairah

c. Semangat dan gairah

d. Tujuan

e. Uang

19. Gairah merupakan energi dari dalam diri

kita untuk melakukan pekerjaan karena

ada unsur ...

a. Tujuan

b. Manfaat

c. Laba

d. Kesenangan/kecintaan

e. Uang

20. Sejak kecil Joko mempunyai kesenangan

memancing, setelah besar Joko

mendirikan usaha kolam pemancingan.

Dalam menjalankan usahanya Pak Joko

pasti dengan ........

a. Tekun

b. Bersemangat

c. Bergairah

d. Semangat dan gairah

e. Ulet

21. Kemampuan wirausaha dapat diukur

berdasaran tingkatan seberapa besar

kemampuaanya dalam mengatasi……..

a. Pengelolaan usahanya

b. Pesaingnya

c. Karyawannya

d. Pemasarannya

e. Rasa takut akan kegagalan

22. Tingkat kemampuan wirausaha dapat

dibedakan menjadi……

a. 5 tingkat

b. 4 tingkat

c. 3 tingkat

d. 2 tingkat

e. 1 tingkat

23. Seorang wirausaha yang selalu

menghitung resiko yang di tanggung

harus lebih kecil dari keuntungan yang

diperoleh. Hal tersebut menunjukkan

tingkat kemampuan wirausaha yang ......

a. Kecil sekali

b. Sedang

c. Tinggi

d. Komplek

e. Sangat tinggi

24. Seorang wirausaha harus trampil dalam

menjual produknya. Hal ini merupakan

ketrampilan…

a. Teknis

b. Menejerial

c. Mengelola waktu

d. Konseptual

e. Mengelola masalah

25. Ketrampilan wirausaha dalam menyusun

rencana, konsep, visi dan misi agar

memiliki arah yang jelas merupakan

ketrampilan…

a. Teknis

b. Menejerial

c. Mengelola waktu

d. Konseptual

e. Mengelola masalah

26. Prinsip kewirausahaan terdiri dari

unsure-unsur penting, diantaranya

adalah….

a. Ada unsure pola piker kebelakang

b. Ada zone aman

c. Ada distribusi

d. Ada unsure improfisasi dalam proses

e. Ada proses

27. Tujuan dan mimpi adalah sebagai visi

dan misi, merupakan bagian dari…..

a. Factor kewirausahaan

b. Unsure kewirausahaan

c. Aspek kewirausahaan

d. Inovasi kewirausahaan

e. Efektifitas kewirausahaan
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28. Berikut ini yang merupakan unsure

penting dalam prinsip kewirausahaan

adalah…..

a. Kreatifitas dan inovasi

b. Toleransi

c. Masyarakat

d. Kedewasaan

e. Lingkungan

29. Improvisasi ( perbaikan ) dalam proses,

merupakan bagian dari …..

a. Factor kewirausahaan

b. Penyebab timbulnya kewirausahaan

c. Strategi kewirausahaan

d. Unsure dan prinsip kewirausahaan

e. Mekanisme kewirausahaan

30. Semangat adalah energy untuk

mengerjakan suatu pekerjaan karena ada

keinginan dan hasrat untuk

mencapainya, yaitu adanya unsure…..

a. Kecintaan

b. Manfaat

c. Kesukaan

d. Hoby

e. Tujuan

31. Sumber energy yang dibutuhkan untuk

berwirausaha atau kegiatan apapun

adalah…..

a. Visi dan misi

b. Semangat

c. Gairah

d. Manfaat

e. Semangat dan gairah

32. Semengat wirausa bias muncul karena

disebabkan oleh beberapa factor, antara

lain….

a. Menyukai tantangan

b. Mengisi waktu luang

c. Mencari kegiatan

d. Mencari suasana baru

e. Mencari pengalaman

33. Tepat waktu, sasaran, dan biaya yang

direncanakan atau dianggarkan

merupakan bagian dari prinsip kerja

efektif, yaitu…..

a. Kecepatan

b. Ketepatan

c. Penghematan

d. Keselamatan

e. Kesuksesan

34. Faktor penyebab kegagalan seseorang

dalam memotivasi diri, antara lain

adalah….

a. Berusaha keras

b. Menghibur diri sendiri

c. Memotivasi dirinya untuk bangkit

d. Berjuang untuk keluar dari masalah

e. Tidak mau berubah

35. Berikut ini yang merupakan pola piker

orang yang mempunyai semangat

wirausaha sehingga ia tidak takut dalam

menghadapi kegagalan adalah…..

a. Membiarkan kegagalan itu terjadi

b. Berhenti mencoba

c. Mencari jalan yang tidak berisiko

d. Kegagalan adalah bagian dari

kemajuan

e. Membuat kenyamanan

36. Hal yang perlu dimiliki seorang

wirausaha untuk mengembangkan

semangat wirausaha adalah……..

a. Ketakutan akan resiko

b. Kemampuan menghibur diri sendiri

c. Sikap tidak takut menghadapi

kegagalan

d. Rasa tanggung jawab

e. Pikiran yang selalu berbeda

37. Kreatifitas itu merupakan factor penting

untuk……

a. Mengatasi musibah

b. Mengatasi kegagalan

c. Mencari tahu diri kita

d. Mencari inspirasi

e. Mencari informasi

38. Cara membangkitkan kemampuan

kreatifitas kita, antara lain dengan

cara…….

a. Berfikir secara nyata

b. Berfikir secara global

c. Mulai berimajinasi

d. Hindari imajinasi

e. Berfikir sama dengan yang dilihat

39. Berikut yang merupakan kegunaan pola

pikir kreatif adalah…..

a. Mencari masalah yang kreatif

b. Mencari kesenangan

c. Mencari jawaban yang sudah ada
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d. Melihat persoalan

e. Mnemukan solusi yang inovatif

40. Berikut ini yang tergolong produk

inovasi adalah……

a. Mic

b. Telpon

c. Mesin uap

d. Dinamo

e. Handpon

41. Penemuan menghasilkan hal baru

sedangkan inovasi belum tentu

menghasilkan hal yang baru. Perbedaan

antara penemuaan dan inovasi tersebut

termasuk aspek ……

a. Proses

b. Jenis kreatifitas

c. Keorisinilan

d. Kekhasan

e. Turunan

42. Inovasi yang berhasil harus berorientasa

pada………..

a. Pasar

b. Individu

c. Keluarga

d. Pemerintah

e. Teman

43. Berikut yang merupakan kegiatan

wirausaha menggunakan otak kanan

adalah…..

a. Pakai modal orang lain kan bisa

usaha

b. Punya modal banyak dulu baru bisa

buka usaha

c. Studi kelayaan dulu baru mulai

usaha

d. Produknya enak dulu baru bisa ramai

e. Produknya bagus dulu baru bisa

dijual mahal

44. Proses kreatif dalam melakukan

penemuan baru yang berbeda dari yang

sudah ada di sebut…

a. Pemecahan masalah

b. Inovasi

c. Penemuan baru

d. Solusi kreatif

e. Tradisi

45. Salah satu sumber yang dapat

mendorong terjadi sebuah inovasi

adalah…..

a. Perubahan yang terjadi

b. Hobi

c. Latihan soal

d. Perbedaan pendapat

e. Kebutuhan tercukupi

46. Jenis inovasi yang sering digunakan oleh

wirausaha dalam bisnisnya adalah….

a. Inovasi ide

b. Inovasi mata

c. Inovasi gagasan

d. Inovasi produk

e. Inovasi kecerdasan

47. Prinsip kerja yang efektif adalah prinsip

kerja yang mengutamakan 4 hal utama

pencapaian kerja yaitu salah satunya

adalah…..

a. Ketepatan

b. Inovasi

c. Semangat

d. Motivasi

e. Kratifitas

48. Banyak orang gagal memotivasi diri

untuk mencapai puncak sukses, baik itu

berwirausaha maupun bekerja. Salah

satu factor penyebabnya adalah….

a. Punya rmimpi

b. Tidak punya tujuan

c. Percaya diri

d. Selalu berubah

e. Cepat bergerak

49. Sebuah hasil yang sudah dicapai,

dilakukan, dan diwujudkan dari

perencanaan dan pengelolaan yang

optimal dengan mengutamakan alat yang

tepat, biaya yang lebih rendah dari

rencana, waktu yang lebih cepat dari

rencana. Ini merupakan pengertian

dari…..

a. Efektifitas

b. Efisiensi

c. Produktifitas

d. Kualitas

e. Aktifitas

50. Penggabungan dari kwalitas, waktu yang

tepat, biaya yang optimal, sistim yang
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benar, metode kerja sesuai standar mutu

yang telah ditetapkan ( SOP ) dan alat

yang digunakan dengan benar dan tepat

adalah pengertian…..

a. Efektifitas

b. Efisiensi

c. Produktifitas

d. Kualitas

e. Aktifitas


