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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 

KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2017/2018  
 

 

Mata Uji : 19-Kewirausahaan (Teori) 

Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Sikap Dan Perilaku 

Wirausaha 
Jiwa Kepemimpinan Peluang Usaha Pendirian Usaha 

Menjalankan 

Usaha 

Mengevaluasi Dan 

Mengembangkan 

Usaha 

Pengetahuan dan 

pemahaman  

- menjelaskan 

- mengidentifikasi 

- menunjukkan 

- merinci 

- menghitung 

- mendeskripsikan 

- memberi contoh 

- mengelompokkan 

- menerangkan 

 

Siswa mampu: 

 Menjelaskan 

pengertian 

kewirausahaan 

 Mengidentifikasi 

keberhasilan dan 

kegagalan 

wirausahaan 

berdasarkan sikap dan 

perilakunya 

 

Siswa mampu: 

 Memberi contoh 

sikap dan perilaku 

kepemimpinan 

 Mendeskripsi-kan 

kegiatan usaha 

sesuai hakekat sikap 

pantang menyerah 

dan ulet 

Siswa mampu: 

 Mengelompok-kan 

pemanfaatan 

peluang usaha 

secara kreatif dan 

inovatif 

Siswa mampu: 

 Menjelaskan petunjuk 

teknis pengurusan 

surat izin usaha 

perusahaan 

 Menunjukan: 

o struktur organisasi 

o strategi yang 

sistimatis untuk 

menjalankan usaha 

Siswa mampu: 

 Merinci 

penggunaan 

fasilitas dan bahan 

 Mengelompokkan 

pemasaran produk 

dan jasa 

Siswa mampu: 

 Menghitung  

struktur kekayaan 

dan financial 

 Menerangkan 

rencana 

pengembangan 

usaha 

Aplikasi 

- menerapkan 

- mengurutkan 

- menentukan 

- memilih 

- menguraikan 

 

Siswa mampu : 

 Menerapkan kegiatan 

wirausaha dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Menguraikan 

keberhasilan dan 

kegagalan 

wirausahawan 

berdasarkan sikap dan 

perilakunya 

Siswa mampu: 

 Menentukan contoh 

sikap dan perilaku 

kepemimpinan 

 Menerapkan 

kegiatan usaha 

sesuai hakekat sikap 

pantang menyerah 

dan ulet  

Siswa mampu: 

 Memilih peluang 

usaha secara kreatif 

dan inovatif 

Siswa mampu: 

 Menerapkan petunjuk 

teknis pengurusan 

surat izin usaha 

perusahaan. 

 Menentukan struktur 

organisasi 

 Memilih strategi yang 

sistimatis dalam 

menjalankan usaha  

 

Siswa mampu: 

 Mengurutkan 

penggunaan 

fasilitas dan bahan. 

 Menentukan 

pemasaran produk 

barang dan jasa. 

 

Siswa mampu: 

 Menentukan 

struktur kekayaan 

dan financial 

 Menerapkan 

rencana 

pengembangan 

usaha 
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Level Kognitif 

Lingkup Materi 

Sikap Dan Perilaku 

Wirausaha 
Jiwa Kepemimpinan Peluang Usaha Pendirian Usaha 

Menjalankan 

Usaha 

Mengevaluasi Dan 

Mengembangkan 

Usaha 

Penalaran dan Logika 

- menganalisis 

- menelaah 

- membandingkan 

- menilai 

- menyimpulkan 

- menelaah 

- merancang 

- merumuskan 

- merencanakan 

- mendesain 

Siswa mampu : 

 Menelaah pengertian 

kewirausahaan 

 Merumuskan 

keberhasilan dan 

kegagalan wirausaha 

berdasarkan sikap dan 

perilakunya. 

 Menyimpulkan 

keberhasilan dan 

kegagalan wirausaha 

berdasarkan sikap dan 

perilakunya. 

 

Siswa mampu: 

 Menilai sikap dan 

perilaku 

kepemimpinan. 

 Menelaah kegiatan 

usaha sesuai hakekat 

sikap pantang 

menyerah dan ulet. 

 Merancang kegiatan 

usaha sesuai hakekat 

sikap pantang 

menyerah dan ulet 

Siswa mampu:  

 Membandingkan 

peluang usaha 

secara kreatif dan 

inovatif 

 Merencanakan 

peluang usaha 

secara kreatif dan 

inovatif 

Siswa mampu:  

 Menelaah petunjuk 

teknis pengurusan 

surat izin usaha. 

 Mendesain struktur 

organisasi 

 Merancang strategi 

yang sistimatis dalam  

menjalankan usaha. 

 Menganalisis strategi 

yang sistimatis dalam 

menjalakan usaha  

Siswa mampu  : 

 Menganalisis 

penggunaan 

fasilitas dan bahan. 

 Merencanakan 

produk barang dan 

jasa. 

 

Siswa mampu: 

 Merancang struktur 

kekayaan dan 

financial. 

 Menyimpulkan 

pengembangan 

usaha. 
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Mata Uji : 19-Kewirausahaan (Praktik) 

No. Kompetensi Dasar Kemampuan yang Diuji/Indikator 

1 Menjalankan usaha kecil: 

 Mengelola proses produksi 

Siswa mampu: 

- Memilih bahan baku produk  

- Mengelola proses produksi 

- Memasarkan hasil produksi yang dihasilkan 

- Membuat laporan hasil usaha yang dijalankan 

 

 


