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No. Standar Kompetensi 
Lulusan Kemampuan Yang Diuji Indikator Soal 

1 

Mampu mengidentifikasi 
kegiatan dan peluang 
usaha dalam kehidupan 
sehari-hari, terutama 
yang terjadi di lingku-
ngan masyarakatnya 

Mengidentifikasi sikap dan perilaku 
wirausahawan  
 

Peserta didik mampu menunjukkan sifat-sifat wirausaha. 

Disajikan ilustrasi kegagalan seorang wirausahawan, 
peserta didik mampu menyimpulkan penyebab 
kegagalan usaha. 

2 

Menerapkan sikap dan 
perilaku wirausaha 
dalam kehidupan sehari-
hari di lingkungan 
masyarakatnya 

Mengembangkan semangat wirausaha  Disajikan beberapa prinsip sikap semangat dalam 
berwirausaha (inovasi, kreatifitas, motivasi) peserta didik 
dapat menyeleksi prinsip salah satu sikap semangat 
tersebut.  

Menunjukkan sikap pantang menyerah 
dan ulet  

Peserta didik mampu menentukan contoh sikap pantang 
menyerah. 

3 

Memahami sendi-sendi 
kepemimpinan dan 
mampu menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-
hari serta menerapkan 
perilaku kerja prestatif 
dalam kehidupannya 

Menerapkan sikap dan perilaku kerja 
prestatif  
 

Siswa mampu mengkorelasikan perilaku kerja prestatif 
dengan sikap wirausahawan berdasarkan diagram yang 
disajikan.  

Merumuskan solusi masalah  Disajikan contoh pelaksanaan pemecahan masalah, 
peserta didik mampu menyimpulkan factor pengaruh 
pengambilan keputusan yang dimaksud (factor orang, 
psikologis, sasaran, fisik, waktu, pelaksanaan). 

Membangun komitmen bagi dirinya dan 
bagi orang lain  

Peserta didik mampu memilih perilaku dalam sikap 
komitmen tinggi. 
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Membuat keputusan  

 

Disajikan secara acak ilustrasi langkah-langkah 
pengambilan keputusan, peserta didik dapat 
mengurutkannya dengan benar. 

Mengelola konflik  Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar 
berkaitan dalam mengelola konflik. 

Membangun visi dan misi usaha’ 

 

Disajikan contoh sebuah visi, peserta didik mampu 
menentukan misinya dengan benar. 

4 

Mampu merencanakan 
sekaligus mengelola 
usaha kecil/mikro dalam 
bidangnya 
 

Menganalisis peluang usaha  
 

Peserta didik mampu memilih usaha yang tepat 
berdasarkan ilustrasi kondisi lingkungan.  
Disajikan table karakteristik profil dan ciri wirausahawan 
yang menonjol, peserta didik mampu 
menghubungkannya dengan benar. 
Peserta didik mampu menyimpulkan sifat inovasi 
berdasarkan ilustrasi yang disajikan (invensi, ekstensi, 
duplikasi, sintesis). 
Disajikan beberapa perilaku, peserta didik mampu 
mengklasifikasi perilaku yang bermanfaat untuk 
pengembangan sikap kreatif atau inovatif. 

Menganalisis aspek-aspek pengelolaan 
usaha  
 
 
  

Peserta didik mampu menunjukkan langkah-langkah 
pemerintah dalam meningkatkan UKM. 
Peserta didik dapat mengemukakan maksud metode 
pencatatan bahan baku. 
Peserta didik mampu menghubungkan cara memperoleh 
dokumen pendirian usaha dengan instansi yang 
menerbitkannya pada table yang disajikan. 
Peserta didik mampu menentukan hal-hal yang dicatat 
pada transaksi. 
Disajikan beberapa sikap dalam pelayanan prima, 
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peserta didik mampu mengklasifikasikannya ke dalam 
salah satu prinsip pelayanan prima (3A: attitude, 
attention, action). 
Peserta didik mampu memilih jalur distribusi produk 
dengan benar. 
Disajikan ilustrasi kondisi seorang pembeli, peserta didik 
mampu menganalisis kondisi tersebut sebagai salah 
satu tahap pada tahapan menjual (AIDAS : attention, 
interest, desire, action). 
Disajikan ilustrasi tentang seorang kreditor, peserta didik 
mampu mengkategorikannya ke dalam salah satu prinsip 
4C (character, capital, capacity, collateral). 
Peserta didik mampu menghitung BEP (break event 
point) dengan benar. 

Menyusun proposal usaha  Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu 
mengklasifikasi manfaat proposal usaha. 
Peserta didik mampu menentukan proposal usaha 
berdasarkan sistematika proposal yang disajikan. 

Mempersiapkan pendirian usaha  Peserta didik mampu menyeleksi pernyataan yang 
bukan syarat tertentu dalam pengurusan 
SITU(keamanan, kesehatan,ketertiban). 
Peserta didik mampu menyebutkan pengertian AMDAL. 

Peserta didik mampu menentukan praktek kegiatan 
survey kredit. 
Peserta didik mampu menentukan alur perekrutan 
tenaga kerja dengan benar. 
Peserta didik mampu menentukan prinsip-prinsip 
penggunaan mesin dan peralatan dalam proses 
produksi. 
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Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu 
memilih persyaratan penempatan orang dalam 
organisasi. 
Peserta didik mampu menyebutkan kegiatan dalam 
administrasi keuangan. 

Menghitung rasio menjalankan usaha  
 

Disajikan persyaratan-persyaratan tempat usaha, 
peserta didik mampu menentukan persyaratan tempat 
usaha yang diinginkan konsumen. 
Peserta didik mampu menunjukkan prosedur pengaturan 
tempat usaha.  
Peserta didik mampu menunjukkan tujuan analisis 
jabatan. 
Peserta didik mampu memberikan contoh pelaksanaan 
tata letak mesin. 

Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk 
laporan keuangan. 

Peserta didik mampu menyeleksi cara mengatur 
administrasi kantor. 

Peserta didik mampu menyebutkan ketentuan dalam 
memasarkan barang.  

Menjalankan usaha kecil  
 

Peserta didik mampu menjelaskan prinsip manajemen 
(POAC). 
Peserta didik mampu mengungkapkan manfaat 
perencanaan usaha. 
Peserta didik mampu menunjukkan hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam memperbesar peluang keberhasilan 
usaha. 
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Peserta didik mampu menunjukkan ketentuan-ketentuan 
dalam penyusunan rencana usaha. 
Peserta didik dapat menentukan prinsip-prinsip distribusi 
barang. 
Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang 
diperlukan dalam menyusun anggaran.  
Peserta didik mampu menghitung harga jual. 

Mengevaluasi hasil usaha  

 

Peserta didik mempu menghitung perimbangan struktur 
kekayaan dan financial. 
Peserta didik dapat mendefinisikan kemampuan 
perusahaan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas).  
Peserta didik mampu menghitung profitabilitas 
perusahaan. 
Peserta didik dapat mengemukakan manfaat laporan 
keuangan. 

 
********** 


