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Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e yang anda anggap paling benar 

 

1. Limbah organik merupakan limbah yang… 

a. berasal dari bagian tubuh tumbuhan 

b. dapat di uraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah  

c. sulit di uraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah 

d. tidak dapat di pergunakan sebagai pupuk organik 

e. sulit di daur ulang menjadi bentuk lain 

 

2. Pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik memiliki cara… 

a. Berbeda b. sama c.rumit d.sulit di lakukan  e.saling berkaitan 

 

3. Berikut termasuk produk kerajinan kayu, kecuali…. 

a. Meubelair  b. mainan c. tenunan d. souvenir e. gerabah 

 

4. Menyikapi makin banyaknya sampah, pemerintah menggalakan gerakan berikut, kecuali.. 

a. menggunakan yang masih dapat di gunakan 

b. mendaur ulang yang dapat di daur ulang  

c. menghancurkan limbah yang sudah tidak dapat di gunakan  

d. di daur ulang agar cepat dapat di uraikan bakteri pengurai 

e. menutup tempat pembuangan akhir sampah 

 

5. Akibat banyaknya tumpukan sampah di berbagai tempat berakibat sebagai berikut, kecuali…. 

a. pemukiman menjadi kurang nyaman  d. timbul berbagai penyakit  

b. terjadinya banjir     e. kesuburan tanah meningkat 

c. Polusi udara di daerah sekitar 

 

6. Untuk menghasilkan kerajinan dari bahan organik basah atau kering agar bisa kuat dan tahan 

lama, hasil kerajinan tersebut perlu diberi …. 

a. Bahan pengawet   c. garam 

b. Pewarna dan pelapis  d. pembungkus  e. pemanis 

 
7. Secara Harfiah kata wirausaha berasal dari kata Wira artinya berani sedangkan Usahaa dalah…. 

a. Daya Usaha       c. Pergerakan   e. Daya upaya                   
b. Daya Tampung   d. Gerak langkah 

 
8. Wirausaha merupakan ancaman, pesaing baru, bisa jugapartner, pemasok, konsumen / orang yg 

bisa  diajak kerjasama adalah pengertian wirausaha menurut ahli….. 
a. Bisnisman    c. Psikology   e. Pemodal 
b. Sosiology    d. Ekonomi 

 
9. Yang bukan termasuk kelebihan wirausaha adalah…. 

a. Tujuan tercapai                                      d. Menghadapi resiko besar 
b. Memanfaatkan keuntungan                   e. Membuka peluang kerja untuk masyarakat 
c. Terbuka kesempatan menjadi bos 

 
10. Yang bukan termasuk etika wirausaha secara umum adalah…. 

a. Berpenampilan sopan      d. Bertindak preventif 
b. Berpakaian layak                       e. Bersikap sesuai norma 
c. Berbicara santun 

 
11. Berdasarkan penelitian di AS bahwa ciri wirausahawan  sukses adalah “Percaya Diri” dengan watak 

yang sesuai adalah …. 
a. Suka pada tantangan                                       d. Tekun dan tabah 
b. Mampu mengambil resiko                                          e. Berjiwa sosial 
c. Berkepribadian mantap dan penuh optimis 

 
12. Yang bukan bidang usaha dalam sektor produksi, adalah…. 

a. Kerajinan                                         d. Peternakan dan Hasil tambak 
b. Bidang makanan dan minuman               e. Jasa konsultan 
c. Pertanian dan Agro bisnis 
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13. Biro jasa, biro teknik, perbengkelan dll, adalah contoh dari usaha…. 
a. Bidang usaha kelompok analis                 d. Bidang usaha kelompok konsultatif 
b. Bidang usaha kelompok pelayanan            e. Bidang usaha kelompok kreatif 
c. Ide usaha dari imitasi 

 
14. kakteristik wirausaha yang dapat mendorong sikap jujur adalah.... 

a. Kreatif  b. Optimis c. Prestatif d.Inovatif e. Berfikir dan bertindak kreatif 
 

15. Banyak perusahaan yang dulunya sukses justru pada akhirnya mengalami kemacetan ini 
disebabkan oleh banyak faktor kelemahan dan kegagalan diantaranya, kecuali.... 

a. Terlambat mengadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi bisnis yang sedang berlaku 
b. Terlambat mengadakan pembaharuan dibidang produk, tekhnik kerja, pengelolaan usaha dan 

pemasaran 
c. Terlambat mendirikan perusahaan 
d. Lupa daratan dan ikut kegiatan lain dan tidak ada kaitannya dengan bisnis 
e. Makin menuanya umur pemilik 
 

16. Sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kcil 

dan tidak berbau (kompos) disebut dengan sampah … 

a. organik   c. anorganik     
b. rumah tangga   d. biogas   e. limbah 
 

17. Kemasan tidak hanya berupa wadah namun juga pelengkap dengan tujuan karya dapat terlihat 

lebih dominan Penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan pengemasan untuk karya yang 

diperuntukan  dijual dan dipamerkan. Fungsi kemasan untuk produk kerajinan yang akan dijual 

adalah kecuali …. 

a. Mempercantik produk   d. melindungi produk 
b. Memberi nama produk  c. Meningkatkan kualitas e. Menambah nilai jual 

 

18. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah organik secara umum sama. Pengolahan dapat 

dilakukansecara manual maupun menggunakan mesin, berikut  prosesnya …. 

1. Pewarnaan,    4. Pengeringan setelah pewarnaan,   ,  

2. pemilihan bahan limbah organik  5. Pengeringan 

3. Finishing      6. Pembersihan limbah organik, 

Urutan langkah proses pengolahan yang benar adalah .... 

a. 2,1,3,4,5,6  c. 2,6,5,1,4,3  e. 2,5,6,1,4,3 
b. 2,6,5,4,1,3  d. 2,1,4,3,5,6 

 
19. Untuk menghasilkan produk kerajinan yang bermanfaat dibutuhkan perencanaan yang baik, 

tahapan perencanaan meliputi : 

1. Analisis kebutuhan  3. menentukan perencanaan karya 

2. Membuat sketsa karya  4. Menggali ide dari berbagai sumber 

Urutan perencanaan yang baik adalah 

a. 1,2,3,4  b, 1,3,2,4 c, 1,4,3,2 d. 1,3,4,2 e. 1,2,4,3 

 

20. Merubah, menggayakan, menambang, menyederhanakan bentuk memadukan aneka bahan, 

mengatur ulang komposisi warna, motif dan menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari 

aslinya merupakan definisi dari …. 

a. Membuat mengamati meniru  memodifikasi  merancang 

 
21. Yang dimaksudkan dengan kerajinan adalah proses pembuatan …. 

a. Karya melalui keterampilan tangan 

b. Karya dengan menggunakan mesin yang sederhana 

c. Makanan yang bergizi tinggi oleh perusahaan makanan moderen 

d. Barang siap pakai menggunakan mesin-mesin canggih 

e. Hasil produk industri besar 

 

22. Dalam melakukan kegiatan prakarya agar benda yang dihasilkan memiliki nilai guna dan kita 

memperoleh hasil yang memuaskan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat benda 

kerajinan adalah, kecuali …. 

a. Keselamatan kerja    Ketersediaan alat dan bahan 

b. Rencana kerja    Teknik yang akan digunakan 

c. Proses pekerjaan 

 



3 
 

23. Gambar diatas merupakan contoh jenis kerajinan yang termasuk 

dalam kegiatan …. 

a. Recut   c. reduce  e. reuse 

b. recycle   d. refill  

 

24. Dibawah ini yang bukan merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan hiasan 

bunga dari sedotan bekas adalah …. 

a. Gunting  b. cutter c. benang/jarum d.sedotan e. batu kapur 

 

 

25. Gambar diatas merupakan contoh jenis kerajinan yang termasuk dalam 

kegiatan …. 

a. Recut  b. reduce c. reuse d. recycle e. refill 

 

26. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang merupakan tindakan yang 

menerapkan konsep … 

a. Recut  b. reduce  c. reuse d. recycle  e. refill 

 

27. Pengemasan karya kerajinan  mempunyai beberapa fungsi, berikut ini yang bukan termasuk 

salah satu fungsi pengemasan adalah …. 

a. Menyiapkan barang menjadi siap untuk dikonsumsi 

b. Melindungi produk dari bahaya pencemaran 

c. Melindungi produk yang ada di dalamnya 

d. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan produk yang ada di dalamnya 

e. Menentukan ukuran produk sesuai standar perdagangan 

 

28. Limbah yang bisa dengan mudah diuraikan, mudah membusuk, dapat didaur ulang dan dapat 

ditemukan dilingkungan sekitar kita adalah limbah  …. 

a. Gas  organik  pertambangan  anorganik industri 

 

29. Limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, kecuali 

a. Wujud,sumber,senyawa  

b. wujud, kemasan, sumber   d. pengguna,kemasan sumber 

c. Sumber,kemasan, ahlinya   e. wujud,sumber,ahlinya 

 

30. Disebuah sungai ditemukan benda-benda seperti …. 

1) Kaleng sarden   4) daun pisang   

2) botol air mineral  5) bangkai hewan 

3) kantong plastik 

Yang termasuk jenis limbah anorganik adalah …. 

a. 1,3 dan 5  c. 1,3, dan 4  e. 1,2,dan 3 

b. 2,3, dan 4  d. 2,4,dan 5 

 

31. Penggunaan tas dari bahan kain, yang dapat digunakan berulang-ulang 

dalam jangka waktu yang  lama adalah salah satu usaha mengurangi 

sampah yang dikenal dengan istilah …. 

a. Reduce  c. reuse   

b. recycle  d. redo  e. refill 

 

32. Karya kerajinan pada gambar disamping mempunyai bahan dasar 

dari bahan  

a. Kain  c. plastik  e. logam 

b. kaca d. tanah liat 

 

33. Berikut ini yang merupakan salah satu prinsip pengolahan sampah menjadi benda kerajinan 

adalah …. 

a. Memakai kembali  c. membuang kembali e. menambah kembali 

b. Menyimpan kembali d. membeli kembali 
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34. Berikut ini adalah keuntungan mendaur ulang sampah, kecuali …. 

a. Penghematan sumber daya alam  d. pengurangan pencemaran lingkungan 

b. Mengurangi lapangan kerja   e. menciptakan benda baru dari limbah 

c. Menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang 

 

35. untuk menjadi kreatif dan mampu menghasilkan ide-ide yang selalu berbeda dari sebelumnya 

seseorang perlu memiliki… 

a. banyak uang dan banyak teman   

b. spekulasi tinggi tanpa perhitungan 

c. sifat ingin tahu dan ingin mencoba yang tinggi  

d. keberanian bertindak walaupun di luar kemampuan 

e. kepandaian berbicara dan bergaul 

 

36. Karya yang menarik, antik, mempunyai keistimewaan dari yang lain yang sebelumnya belum 

pernah ada merupakan salah satu ciri khas karya yang baik yaitu …. 

a. Unik universal ekspresif survival imajinatif 

 

37. Plastik, botol, kertas, dan kardus merupakan contoh limbah jenis 

a. Limbah padat   Limbah industri 

b. Limbah cair   Limbah domestik Limbah berbahaya 

 

38. Kemampuan menghubungkan antara gagasan dengan kemampuan panca-indra dengan 

menggunakan gambar, bagan, tulisan, dan sebagainya adalah pengertian dari…. 

a. Asosiasi      b.Metode   c. Estetika  d. Telesis e. ekspresi 

  

39. Dalam mendesain perlu memahami unsur-unsur desain; garis, warna, bentuk, volume, dan 

tekstur, serta prinsip desain; kesatuan, keseimbangan, point of interest, irama, proporsi dan 

komposisi adalah pengertian dari … 

a. Asosiasi      b.Metode   c. Estetika  d. Telesis e. ekspresi 

 

40. Kerajinan dari limbah Koran, memiliki pori-pori yg agak besar, mudah menyerap air. Untuk itu 

perlu finishingnya dengan… 

a. Cat Air b. Pernis c. Minyak Solar d.tinner e. semen 

 

41. Secara umum, jenis bahan dasar produk kerajinan dapat di bagi menjadi dua kelompok, yaitu… 

a. Produk kerajinan dari bahan lunak dan produk bahan kertas 

b. Produk kerajinan dari bahan kasar dan produk bahan plastik 

c. Produk kerajinan tangan dan produk kerajinan mesin 

d. Produk kerajinan mesin dan produk bahan plastik 

e. Produk kerajinan lunak dan produk bahan kasar 

 

42. Bahan lunak dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya yaitu bahan … 

a. lunak peternakan dan buatan   d. lunak pertanian dan perkebunan 

b. lunak buatan dan alami    e. lunak racikan dan kombinasi 

c. tambang dan laut 

 

43. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Merupakan pengertian dari bahan .… 

a. lunak alami   c. lunak racikan 

b. lunak kombinasi   d. lunak buatan   e. kerajinan 

 

44. Aneka produk kerajinan dari bahan lunak yaitu, kecuali kerajinan... 

a. tanah liat  b. serat alam  c. kulit  d. gips  e. tangan (Kriya) 

 

45. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liatsering dikenal dengan kerajinan keramik, yaitu.… 

a. tanah liat  b. serat alam  c. kulit  d. gips  e. tangan 

46. Merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi 

padat, yaitu.… 

a. Gips  b. Tanah liat  c. Kulit d. Serat alam  e.Lilin 
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47. Salah satu alternative pemanfaatan sisa-sisa kertas adalah dibuat kerajinan.… 

a. tanah liat  b. bubur kertas c. kulit  d. gips  e. lilin 

 

48. Secara umum, semua produk gips diperlukan cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan 

adalah.… 

a. Rubber slenk  c. Water park 

b. Air water   d. Silicone rubber  e. Silicone water 

 

49. Tas, sepatu, wayang, dompet, jaket. Merupakan contoh hasil kerajinan…. 

a. tanah liat  b. bubur kertas c. kulit  d.lilin  e.gips 

 

50. Karya kerajinan sebagai benda pakai dan karya kerajinan sebagai benda hias, merupakan fungsi 

.… 

a. produk kerajinan dari bahan lunak  d. produk keagamaan dari bahan lunak 

b. produk kerajinan dari bahan kasar  e. produk kerajinan dari bahan buatan 

c. Tujuan produk kerajinan dari bahan buatan 

 

51. Unsur yang sering disebut keindahan disebut unsur .… 

a. Ernogomis  b. ergonomis  c. Estetika d. realis e.kecocokan 

 

52. Berikut yang bukan motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak adalah motif … 

a. Realis  b.geometris  c. abstrak d. estetika e. dekoratif 

 

53. Motif tertua dalam motif ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah adalah motif 

… 

a. Realis  b. abstrak  c.dekoratif d. estetika e. geometris 

 

54. Berikut yang tidak termasuk pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak adalah… 

a. Membentuk   c. Menganyam 

b. Menenun    d. tumpang tindih  e. Membordir 

 

55. Teknik membentuk dengan teknik coil, putar, cetak. Merupakan teknik dari bahan… 

a. Serat alam  b. Kulit c. Gips d. Lilin  e. Tanah liat 

 

56. Di bawah ini yang merupakan bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan 

yaitu bahan lunak …. 

a. Alami dan lunak campuran   d. alami dan buatan  

b. Buatan dan asli     e. campuran dan buatan 

c. Asli dan campuran  

  

1) Tanah liat  4) Bubur Kertas 

2) Serat Alam  5) Gips 

3) Kulit   6) Lilin 

 

57. Dari data di atas yang termasuk bahan lunak alami adalah nomor.. 

a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 4,5,6  e. 1,5,6 

 

58. Dari data diatas yang termasuk bahan lunak buatan adalah nomor… 

a. 1,2,3 b. 2,3,4 c. 3,4,5 d. 4,5,6  e. 1,5,6 

 

59. Dibawah ini adalah contoh kerajinan dari bahan lunak, kecuali… 

a. Tanah liat  b.Kulit  c.Sedotan  d.Lilin  e.Serat alam 

 

60. Berikut adalah motif pada kerajinan dari bahan lunak, kecuali motif .… 

a. Realis  b. aeometris  c.dekoratif d. abstrak e.natural 
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61. Berikut adalah teknik pembuatan produk dari bahan lunak, kecuali… 

a. Membentuk b. Menganyam c. mengolah  d. mengukir e.membordir 

 

62. Membentuk dengan teknik coil dapat dilakukan pada bahan… 

a. Tanah liat & Bubur kertas 

b. Serat alam & Kulit 

c. Gibs & Lilin 

d. Sabun & Tanah liat 

e. Kulit & Lilin 

 

63. Sumber daya perusahaan dapat dikategorikan atas beberapa hal berikut, kecuali… 

a. Manusia 

b. Alat 

c. Fisik 

d. Metode 

e. Pasar 

 

64. Dalam merancang produk kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal-hal berikut… 

a. Bentuk 

b. Fungsi 

c. Bahan 

d. Uang 

e. a, b, c benar 

 

65. Dibawah ini adalah syarat-syarat yang harus dimiliki tanah liat agar mudah dibentuk, kecuali… 

a. Plastisitas 

b. Homogen 

c. ekonomis 

d. Bebas dari gelembung udara 

e. Memiliki kemampuan dibentuk 

 

66. Berikut ini adalah alat bantu dalam mendukung produksi tanah liat adalah… 

a. Rol kayu 

b. Pahat 

c. Timbangan 

d. Butir kayu 

e. Papan cetakan 

 

1) Penyiapan alat 

2) Penyiapan bahan 

3) Membuat hiasan pada rompi 

4) Menjahit 

5) Memotong sesuai pola 

6) Memasang kancing baju 

7) Membuat rancangan / pola gambar 

67. Urutan yang benar dari proses produksi busana dari bahan alami adalah… 

a. 7-2-1-5-4-3-6 

b. 7-1-2-5-6-4-3 

c. 7-1-2-5-4-6-3 

d. 7-2-1-5-6-4-3 

e. 7-2-1-5-4-6-3 

 

1) Kemasan kertas 

2) Kemasan kayu 

3) Kemasan plastic 

4) Kemasan alumunium foil 

5) Kemasan kain 



7 
 

68. Dari data diatas yang termasuk bahan kemasan dari kerajinan adalah… 

a. 1,2,3 

b. 2,3,4 

c. 3,4,5 

d. 2,4,5 

e. 1,3,5 

 

69. Bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dengan cara pengolahannya juga secara alami 

tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan, merupakan pengertian dari bahan .... 

a. lunak 

b. pengolah 

c. lunak alami 

d. lunak buatan 

e. lunak menjijikan 

 

70. bubur kertas, gips, fiberglas, lilin, sabun, spons. Merupakan contoh dari ..... 

a. bahan lunak 

b. bahan pengolah 

c. bahan lunak alami 

d. bahan lunak buatan 

e. bahan lunak menjijikan 

 

71. dibawah ini, manakan yang bukan contoh kerajinan dari tanah liat .... 

a. sendal 

b. gerabah 

c. vas bunga 

d. guci 

e. piring 

 

untuk soal nomor 72 dan 73 

    1) digunakan sebagai wadah atau alat 

    2) merupakan benda hias 

    3) bertujuan sebagai hiasan 

    4) sebagai benda pakai 

    5) unsur keindahannya hanya sebagai faktor pendukung 

    6) digunakan sebagai elemen estetis 

 

72. manakah yang merupakan ciri dari karya kerajinan sebagai benda hias .... 

a. a. 2,3 dan 5 

b. b. 1,3 dan 5 

c. c. 3,4 dan 5 

d. d. 1,4 dan 5 

e. e. 2,3 dan 6 

 

73. manakah yang merupakan ciri dari karya kerajinan sebagai benda pakai .... 

a. 2,3 dan 5 

b. 1,3 dan 5 

c. 3,4 dan 5 

d. 1,4 dan 5 

e. 2,3 dan 6 

 

74. dalam kerajinan gips bahan utama pembuat cetakan adalah .... 

a. silicone rubber 

b. gips rubber 

c. paper ruber 

d. plastik rubber 

e. wood rubber 
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75. dibawah ini yang merupakan unsur ergonomis yaitu .... 

a. keamaanan 

b. kesatuan 

c. harmoni 

d. keseimbangan 

e. kontras 

 

76. dibawah ini yang termasuk bentuk realis, kecuali .... 

a. awan 

b. matahari 

c. silinder 

d. bintang 

e. hewan 

 

77. dibawah ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak, kecuali .... 

a. kerajinan abstrak 

b. kerajinan tangan 

c. kerajinan gips 

d. kerajinan kulit 

e. kerajinan serat alam 

 

78. contoh karya kerajinan dengan teknik menganyam yaitu .... 

a. kain ulos 

b. kain tapis 

c. tikar 

d. batik 

e. kerawangan 

 

79. menganyam merupakan teknik pembuatan kerajinan dari .... 

a. kulit 

b. lilin 

c. tanah liat 

d. plastik 

e. serat alam 

 

80. bahan untuk kerajinan yang diolah menjadi lunak merupakan pengertian dari .... 

a. bahan lunak alami 

b. kerajinan dari bahan lunak 

c. bahan lunak buatan 

d. bahan lunak 

e. bahan keras buatan 

 

81. motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada dialam seperti bentuk tumbuhan, 

hewan, batu-batuan dan lain-lain. Merupakan motif .... 

a. abstrak 

b. geometris 

c. dekoratif 

d. realis 

e. gabungan 

 

faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha adalah sebagai berikut : 

(i) faktor manusia 

(ii) faktor keuangan 

(iii) faktor organisasi 

(iv) faktor perencanaan 
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(v) faktor pemasaran 
82. Yang merupakan faktor penunjang keberhasilan pengusaha adalah ... 

a. i 

b. ii 

c. iii 

d. iv 

e. v 

 

(i) pengetahuan yang dimiliki 

(ii) pengalaman dari individu itu sendiri 

(iii) masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan 

(iv) kesulitan yang dihadapi sehari-hari 

(v) kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain 
83. Yang merupakan faktor internal yang dapat memunculkan ide usaha produk kerajinan adalah .... 

a. i dan ii 

b. i dan iii 

c. ii dan iv 

d. iii dan v 

e. iv dan v 

 

84. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam sebagian besar dilakukan dengan cara... 

     a. Menjahit        c. Mengukir       e. Menenun 
     b. Menganyam     d. Memahat 

 

85. Berikut ini hasil dari kerajinan kulit, kecuali... 

     a. Wayang kulit                            c. Jaket                                 e. Tas kulit 
 

 

86. Bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat  

adalah ….. 

    a. Plastisin                                       c. Gips                             e. Bubur kertas 
    b. Fiberglas                                     d. Sabun 

 
87. Motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur adalah motif... 

     a. Realis                                    c. Abstrak                       e. Geometris 
     b. Dekoratif                                 d. Inovatif 

 

88. Yang bukan termasuk dari unsur ergonomis adalah... 

a. Keindahan                                  c. Kenyamanan                 e. Flexibility 
b. Keamanan                                 d. Keluwesan 

 

89. Yang termasuk unsur estetika adalah... 

    a. Kenyamanan                             c. Keindahan                      e. Flexibility 
    b. Keamanan                                 d. Keluwesan 

 

90. Berikut ini tipe tipe sumber daya(6M) , kecuali... 

     a. Man (manusia)                        c. Material (fisik)              e. Mental  
     b. Money (uang)                         d. Market (pasar) 

 

91. Berikut ini merupakan persyaratan tanah liat, kecuali... 

      a. Plastisitas                                 
      b. Mampu membentuk     
      c. Bebas dari gelembung udara 
      d. Homogen                                 
      e. Heterogen 

 

92. Rol kayu dan pahat merupakan alat pendukung produksi kerajinan tanah liat sebagai... 

      a. Alat bantu                                c. Perlengkapan                  e. Pengembang 
      b. Alat pokok                               d. Penghias 
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93. Panjang jarum yang digunakan untuk membuat kerajinan tanah liat adalah... 

      a. 14 cm                                         c. 16 cm                                e. 13 cm 
      b. 15 cm                                         d. 12 cm 

 

   1. Penyiapan bahan 

        2. Penyiapan alat 

        3. Menjahit  

        4. Memasang kancing baju 

        5. Memotong sesuai pola gambar 

        6. Membuat rancangan atau pola gambar 

        7. Membuat hiasan pada rompi 

 

94. Langkah-langkah dalam membuat kerajinan rompi adalah.. 

        a. 1-2-3-4-5-6-7                         c. 7-6-5-4-3-2-1                 e. 1-3-2-4-5-6-7 
        b. 6-1-2-5-3-4-7                         d. 6-2-1-5-3-4-7 

 

95. Dibawah ini yang termasuk perlengkapan keselamatan kerja dalam proses produksi kerajinan   

       dari bahan lunak adalah... 

        a. Helm                                         c. Masker                            e. kacamata 
        b.Jaket                                           d. Topi 

 

96. Tahap dimana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis 

perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi 

merupakan langkah-langkah melakukan wirausaha dalam tahap... 

       a. Tahap memulai 
       b. Tahap melaksanakan usaha 
       c. Tahap mengembangkan usaha 
       d. Tahap mengelola usaha 
       e. Tahap mempertahankan usaha 
 

97. Bahan lunak yang di peroleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak di 

campur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Merupakan pengertian dari... 

a. Bahan lunak alami                         d. Kerajinan tanah liat 

b. Bahan lunak buatan                      e. Kerajinan serat alam 

c. Kerajinan dari bahan lunak 

 
98. Gerabah , vas bunga, guci , dan piring merupakan contoh dari... 

a.       Kerajinan tanah liat                   d. Kerajinan kulit 

b.      Kerajinan keramik                      e. Kerajinan bahan lunak 

c.       Kerajinan serat alam 

 
99. Sebutkan 2 fungsi produk kerajinan dari bahan lunak... 

a. Benda mati dan benda hias 

b. Benda hidup dan benda mati 

c. Benda hidup dan benda pakai 

d. Benda hidup dan benda hias 

e. Benda pakai dan benda hias 

 
100. Nilai nilai estetis yang menyertai sebuah karya sedih. Pengertian dari... 

a.       Unsur ergonomis                     d. keindahan     

b.      Benda pakai                             e. kenyamanan 

c.       Benda hias 

 
101. Jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut adalah... 

a.       Fleksibility                                   d. Unsur estetika 

b.      security                                         e. Unsur ergonomis 

c.       comfortable 
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102. menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah disebut... 

a.       dekoratif                                     d. realis 

b.      abstrak                                         e. keindahan 

c.       geometris 

 
103. motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur disebut motif... 

a.       realis                                             d. keindahan 

b.      geometris                                     e. abstrak 

c.       dekoratif 

 
104. yang termasuk teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak, kecuali... 

a.       membentuk                               d. membordir 

b.      menganyam                               e. Mengupas 

c.       menenun 

 
105. jumlah kategori atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ialah... 

a.       8                                                      d. 4 

b.      5                                                      e. 7 

c.       6 

1. Bentuk                             4. teknologi 

2. fungsi                               5. Bahan 

3. metode 
106. Yang harus diperhatikan oleh seorang perajin adalah... 

a.       1,2, dan 3                                     d. 2,3, dan 4 

b.      1,2, dan 4                                     e. 2,3, dan 5 

c.       1,2, dan 5 

 
107. Syarat tanah liat agar mudah dibentuk, kecuali... 

a.       Plastisitas                                    

b.      Homogen 

c.       Bebas dari gelembung udara 

d.      Kenyal 

e.      Memiliki kemampuan bentuk 

 
108. Proses pembentukan benda keramik dengan berbagai teknik kecuali... 

a.      Pinching                                       d. throwing 

b.      Coiling                                          e. wedging 

c.       Slab building 

 
109. Secara umum jumlah teknik cetak pada pembentukan karya keramik yaitu... 

a.       2                                                      d. 7 

b.      4                                                      e. 5 

c.       3 

 

110. Faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha adalah.. 

a.       Faktor keuangan                      d. Faktor pemasaran 

b.      Faktor manusia                      e. Faktor administrasi 

c.       Faktor organisasi 

 

111. tekstil dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari, contohnya...  

a. taplak meja            c. sprei                              e. jawaban a, b, c dan d benar  

b. sarung bantal          d. kain yang dijahit menjadi tas 

 

112. kerajinan tekstil di indonesia dapat dibagi menjadi...  

a. kerajinan tekstil modern, tradisional  d. kerajinan tekstil baru, modern  

b. kerajinan tekstil biasa, modern                e. kerajinan tekstil tradisional, internasional  

c. kerajinan tekstil purba, kuno 
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113. kerajinan tekstil modern banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau... 

a. fungsional                      c. adat istiadat                   e.material   

b. modern                           d. Mudah 

 

114. contoh karya tekstil modern sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion, kecuali...  

a. busana                             c. topi                    e. lemari  

b. aksesoris                        d. Tas 

 

     1) kain tirai                      

     2) kain salut kursi  

     3) aksesoris ruangan (cempal, alas makan, sprei)  
115. dari 3 pernyataan diatas, termasuk fungsi karya tekstil modern sebagai.... 

a. wadah pelindung                        c. kebutuhan fashion                     e. pajangan  

b. kebutuhan sandang                   d. pelengkap interior 

 

116. contoh fungsi karya tekstil modern sebagai wadah dan pelindung benda adalah...  

a. tas laptop, aneka tas                  c. tirai, lemari                     e. serbet, baju  

b. sarung tangan, dompet            d. sepatu, kaos kaki 

 

117. fungsi kerajinan tekstil tradisional secara fungsi dapat di bagi menjadi...  

a. 2                         c. 4                         e.6 

b. 3                         d. 5 

 

     1) kain panjang             3) baju daerah  

     2) sarung  
118. pernyataan diatas termasuk fungsi tekstil tradisional sebagai ... 

a.pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh 

b.sebagai alat bantu rumah tangga 

c.sebagai alat ritual6uu 

d.sebagai pelindungu 

e.sebagai pelengkap interior 

 

       1) kain gendong bayi 

       2) pembawa uangu 

 

119. pernyataan diatas termasuk fungsi tekstil tradisional sebagai... 

a.pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh 

b.sebagai alat bantu rumah tangga 

c.sebagai alat ritual 

d.sebagai pelindung 

e.sebagai pelengkap interior 

 
120. Yang bukan sifat dari wirausaha adalah…. 

a.    Memiliki ketepatan hati 

b.    Memiliki impian 

c.    Tidak mendistribusikan kepemilikannya 

d.    Memiliki impian 

e.    Tidak mengutamakan pencapaian kekayaan 

 

121. Salah satu syarat menjadi wirausahawan yang baik dan sukses adalah…. 

a.    Berpikir luas 

b.    Berpikir baik 

c.    Berpikir sederhana 

d.    Berpikir sempit 

e.    Bersifat konsumtif 
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122. Yang bukan salah satu penyebab gagalnya seorang pelaku bisnis dalam menjalankan usaha 

adalah…… 

a.    Kurang modal 

b.    Manager tidak kompeten 

c.    Lokasi kurang strategis 

d.    Pemasaran kurang 

e.    Kemampuan leadership 

 

123. Sikap yang selalu ingin maju dalam melakukan kegiatan usaha sehingga usaha yang dirintis 

dapat berhasil sesuai dengan tujuan disebut……. 

a.    Sikap dan perilaku realistis 

b.    Sikap dan perilaku persuatif 

c.    Sikap dan perilaku positif 

d.    Sikap dan perilaku prestatif 

e.    Sikap dan perilaku prestisi 

 

124. Yang bukan tujuan yang hendak dicapai dalam menerapkan sikap  dan perilaku kerja prestatif 

adalah…. 

a.    Tidak terlalu ambisius dalam kemajuan 

b.    Penampilan yang baik 

c.    Mau bekerja keras 

d.    Pandai membuat keputusan  

e.    Bekerjasama dengan orang lain 

 

125. Dibawah ini yang bukan manfaat kerja prestatif adalah…. 

a.    Kerja lebih kreaktif dan fleksibel 

b.    Produksi, konsumsi dan distribusi menjadi lancar 

c.    Kinerja kerja menjadi biasa 

d.    Kerja lebih efisien dan efektif 

e.    Sikap tanggap terhadap perubahan usahanya 

 

126. Salah satu ciri khusus kerja prestatif adalah…. 

a.    Bertanggung jawab 

b.    Enggan belajar dari kegagalan 

c.    Selalu pesimis ketika akan memulai 

d.    Memiliki komitmen tinggi 

e.    Kemampuan memimpin 

 

127. Berikut yang bukan karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara 

prestatif adalah….. 

a.    Memiliki komitmen tinggi 

b.    Enggan belajar dari kegagalan  

c.    Berorientasi masa depan 

d.    Kemampuan memimpin 

e.    Bertanggungjawab 

 

128. Perilaku kerja prestatif Kerja yang tidak setengah setengah mampu mengorganisasikan bagian 

usaha secara terpadu dari awal sampe akhir  untuk mendapat hasil maksimal disebut….. 

a.    Kerja ihklas  

b.    Kerja keras 

c.    Kerja mawas diri 

d.    Kerja tuntas  

e.    Kerja cerdas 

 

129. Dibawah ini yang bukan cirri kerja keras adalah… 

a.    Semangat meraih keinginan 

b.    Tidak mengenal waktu dan kesulitan yang dihadapi 

c.    Mabuk kerja 



14 
 

d.    Enggan kerja lembur 

e.    Memanfaatkan waktu secara optimal 

 

130. Suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan disebut…. 

a.    Tepat 

b.    Efisien 

c.    Efektif 

d.    Selamat 

e.    Hemat 

 

131. Yang bukan aspek kerja prestatif adalah….. 

a.    Kerja ikhlas 

b.    Kerja mawas diri 

c.    Kerja cerdas 

d.    Kerja keras 

e.    Kerja sepenuh jiwa 

 

132. Mengapa banyak orang bermimpi tapi tidak menjadi wirausahawan… 

a.       Berani memulai 

b.      Takut gagal / rugi 

c.       Banyak modal 

d.      Tidak ada saingan 

e.       Banyak pengalaman 

 

133. Pelajar yang bersikap dan berperilaku kerja prestatif adalah …… 

a.       tidak memiliki nilai merah di rapornya 

b.      tidak pernah datang terlambat sekolah 

c.       ramah dan sopan dalam bergaul 

d.      selalu tampil meyakinkan 

e.       selalu ingin maju 

 

134. Peluang usaha bisa muncul dari … 

a.       Hobi atau kesenangan pribadi 

b.      Kepentingaan seseorang 

c.       Musibah 

d.      ketergantungan 

 

135. Istilah wirausaha dari bahasa perancis yaitu …… 

a. entrepreneur   d. entrepreneurship 

b. intrepreneur   e. interoreneurship 

c. entreprende 

 

136. Dalam menghadapi era perdagangan kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap 

kerja dan mampu …… 

a. bersaing dengan dunia bisnis yang lebih luas 

b. membuka lapangan kerja baru 

c. mempelajari seluk beluk dunia bisnis 

d. mendapat modal yang tinggi 

e. menerobos pasar dunia 

 

137. Salah satu tujuan kewirausahaan adalah …… 

a. meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas 

b. kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif 

c. tidak konsumtif dan boros 

d. menjadi contoh anggota masyarakat 

e. para pengusaha kecil penghasil uang 



15 
 

 

138.  Partner pemerintah dalam menanggulangi pengangguran adalah …… 

a. pendidik 

b. rakyat 

c. wakil rakyat 

d. wirausaha 

e. pemerintah daerah 

 

139. Berikut yang bukan merupakan sasaran kewirausahaan …… 

a. anak-anak putus sekolah 

b. pedagang 

c. anak-anak SMK 

d. para pegawai 

e. para lansia 

 

 

140. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wirausaha adalah …… 

a. mempunyai modal yang sangat besar 

b. mempunyai rekan kerja yang banyak dan terpercaya 

c. berani menghadapi segala resiko yang akan menimpanya 

d. mampu bersaing dengan orang lain yang bergerak di bidang yang sama 

e. bersedia bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaanya 

 

141. Contoh keterampilan dasar yang memiliki kepribadian unggul adalah …… 

a. mempunyai suatu cara 

b. mempunyai kemampuan yang kuat 

c. mampu merumuskan tujuan hidup 

d. perjuangan tak mengenal lelah 

e. memiliki pandangan formal 

 

142. Di bawah ini adalah manfaat wirausaha bagi masyarakat …… 

a. membudayakan sikap perilaku dan kemampuan kewirausahaan 

b. mampu bekerja secara tekun, teliti, dan produktif 

c. mendidik masyarakat agar hidup efisien dan tidak boros 

d. kemampuan berkarya mandiri 

e. meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas 

 

143. Dalam menghadapi perdagangan bebas, kebutuhan yang paling mendesak adalah…… 

a. menambah permodalan 

b. meningkatkan pinjaman luar negeri 

c. mempersiapkan sumber daya manusia yang siap kerja 

d. meningkatkan manajemen perusahaan 

e. meningkatkan kualitas barang-barang ekspor 

 

144. Berikut ini yang bukan karakteristik wirausaha yang perlu dikembangkan dan dimiliki wirausaha 

adalah …… 

a. berpikir positif dan bertanggung jawab 

b. tidak ingkar janji dan tepat waktu 

c. tidak peka terhadap kebutuhan orang lain 

d. dapat mengendalikan emosi 

e. memperhitungkan resiko 

 

145. Akibat adanya kemandirian dan realitas berarti wirausahawan akan dapat …… 

a. menentukan kegiatan usahanya atas kemampuan sendiri 

b. menitikberatkan pada tugas yang diembannya 

c. mencapai tujuan yang diinginkan 

d. mengatasi hambatan-hambatan yang ada 

e. bersaing dengan wirausahawan yang lain 
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146. Berikut ini yang tidak termasuk dalam syarat-syarat berwirausaha agar berhasil adalah.… 

a. mempunyai kemauan dan bekerja keras 

b. harus supel dan bergaul 

c. mempunyai keyakinan dalam bekerja 

d. merasa benar sendiri 

e. bersedia menanggung resiko 

 

147. Ketika usaha yang dijalankan mengalami kegagalan/kebangkrutan, seorang wirausaha akan 

bangkit lagi untuk memulainya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki sikap mental, yaitu …… 

a. kerja keras 

b. mandiri 

c. realitas 

d. prestatif 

e. komitmen tinggi 

 

148. Hal yang patut dilakukan untuk mengubah sikap yang baik adalah …… 

a. lebih baik berbuat kreatif dari pada berpikir kritis 

b. supel dalam pergaulan dan yakin akan pekerjaan yang akan dilakukan 

c. menggunakan proses pikir yang positif 

d. berjuang tidak mengenal lelah 

e. kemauan keras 

 

149. Yang bukan termasuk contoh lapangan pemberian jasa adalah …… 

a. tempat memandikan hewan ternak 

b. pencucian berbagai macam jenis pakaian 

c. penitipan anak 

d. penetasan ikan 

e. asuransi 

 

150. Keuntungan menjadi wirausahawan diantaranya …… 

a. mampu bergaul dan bersifat luwes 

b. dapat memerintah bawahan semau kita 

c. belajar dari pergaulan 

d. terbuka peluang kesempatan untuk menjadi bos di perusahaan sendiri 

e. terbuka kesempatan untuk mengenal banyak orang 

 

151. Syarat-syarat menjadi wirausahawan yang baik dan sukses adalah … 

a. terampil, berpikir positif, dan ulet 

b. berwatak baik dan tinggi 

c. memiliki semangat tinggi 

d. mampu mengorganisasi sendiri 

e. semua jawaban benar 
 

152. Melakukan segala sesuatu berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pembuatan 

program sampai pelaksanaan oleh wirausahawan adalah … 

a. teliti 

b. mandiri 

c. mengenal potensi diri 

d. berpedoman pada program 

e. manajemen yang baik 

 
153. Kebiasaan yang harus dihindari oleh seorang wirausahawan adalah …… 

a. percaya diri  

b. produktif 

c. inovatif 

d. bermalas-malasan 

e. disiplin waktu 

 

154.  Di bawah ini dapat dikatakan sebagai wirausahawan adalah …… 
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a. orang yang mempunyai usaha 

b. orang yang mempunyai perusahaan 

c. orang yang mempunyai sebuah profesi 

d. orang yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik wirausaha 

e. orang yang mempunyai keahlian dan mampu menciptakan lapangan kerja 


