
Mapel   : IPS     
Tahun Ajaran  :  
Kelas/ Semester : 6 /1   
Tema 5   : Wirausaha 
Muatan KD  : 3.5 ; 4.5  
 
Nama   : ________________________ 
Kelas   : VI 
 
Kerjakan soal-soal berikut ini! 
 

1. Istilah wirausaha berasal dari bahasa Inggris yaitu…. 

a. Wirausaha    c. entrepreneurship 

b. Intrepreneur   d. entrepreneur  

2. Yang merupakan sasaran wirausaha adalah….. 

a. Masyarakat kota dan pedesaan 

b. Masyarakat yang berkeinginan menjadi pengusaha kecil dan koperasi 

c. Masyarakat yang mempunyai kemampuan bekerja secara tekun,teliti,produktif 

d. Pamong masyarakat  

3. Berikut ini adalah sifat yang harus dilakukan saat bekerja, kecuali .... 

a. Korupsi    c. Semangat 

b.  Rajin    d. Tanggung jawab 

4. Orang yang bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya mencerminkan sikap .... 

a. Cekatan    c. Rajin  

b. Disipilin      d. Tanggung jawab 

5. Penduduk di daerah pegunungan biasa bekerja sebagai .... 

a. Pekerja tambak   c. Pekerja kebun 

b. Nelayan    d. Petani garam 

6. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka kita harus bekerja dengan .... 

a. Malas     c. Semangat 

b. Biasa    d. Lembur 

7. Berikut pekerjaan yang menghasilkan barang adalah .... 

a. Polisi     c. Dokter  

b. Petani    d. Guru 

8. Agar dapat dipercaya dalam pekerjaan maka kita harus selalu bersikap .... 

a. Korupsi      c. Jujur  

b. Malas    d. Sopan 

9. Orang yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dinamakan .... 

a. Wirausaha     c. Wiraswasta 

b.  Bos     d. Direktur 

10. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan .... 

a. Anggota    c. Sosial 

b. Modal    d. Pengurus 

11. Koperasi yang bergerak diberbagai bidang usaha disebut ... 

a. Serba usaha   c. Produksi 

b. Konsumsi    d. Anggota 

12. Bentuk usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan adalah ... 

a. Firma    c. Kantin 

b. Koperasi    d. Mall 

13. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat .... 

a. pekerjaan dan penghidupan yang layak 

b. pendidikan dan pengajaran 

c. kesempatan berserikat dan mengeluarkan pendapat 

d. memilih dan dipilih sebagai presiden 

14. Modal badan usaha berbentuk PT berasal dari .... 



a. simpanan anggota   c. setoran sekutu diam 

b. penjualan saham   d. harta pemilik usaha 

15. Jenis usaha dilihat dari pemiliknya adalah .... 

a. Ekstraktif    c. industri 

b. Perdagangan   d. firma 

16. Semua kekayaan alam yang terkandung di tanah air Indonesia dikuasai oleh .... 

a. Negara    c. masyarakat 

b. Pejabat    d. orang kaya 

17. Sekutu dalam CV yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta kekayaannya yaitu .... 

a. pemegang saham   c. dewan komisaris 

b. sekutu aktif   d. sekutu pasif 

18. Di bawah ini termasuk dalam usaha jasa, kecuali .... 

a. salon kecantikan   c. pembatik kain 

b. tambal ban sepeda   d. teknisi elektronika 

19. Badan usaha di bawah ini yang modalnya berasal dari pemerintah adalah .... 

a. BUMN                                 c. firma 

b. koperasi                               d. BUMD 

20. Usaha Andri dijalankan dengan modal dan pengelolaan sendiri. Usaha Andri termasuk dalam .... 

a. PT                                        c. usaha bersama 

b. CV                                      d. usaha perseorangan 

Isian singkat 

21. Contoh kegiatan jasa antara lain adalah…. 

22. Sikap yang harus dimiliki wirausaha ketika gagal adalah… 

23. Kepanjangan BUMN adalah … 

24. Koperasi yang banyak berada di desa adalah … 

25. Salah satu produk yang dijual di usaha took elektronik adalah… 

26. Masyarakat Madura terkenal dengan jenis usahanya yang khas yaitu penjual … 

27. Nasi uduk  adalah jenis usaha masyarakat yang banyak di terdapat di provinsi ...  

28. Contoh usaha yang dimiliki pemerintah dalah bidang pemenuhan bahan bakar adalah .... 

29. Hp Merek Apple adalah usaha alat telekomunikasi elektronik yang dimilik negara .... 

30. Salah satu manfaat daun kelapa adalah bisa digunakan untuk ....  

Essay 

31. Sebutkan manfaat adanya pabrik yang berada di tengah-tengah warga masyarakat sekitar ! 

32. Sikap apa saja yang harus dimiliki seorang wirausahawan ? 

33. Apa perbedaan usaha koperasi dan badan usaha lain? 

34. Apakah yang dimaksud kebutuhan Sekunder, Primer dan Tersier ! 

35. Sebutkan 5 daerah di Indonesia yang terkenal dengan usaha Batiknya !  
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Berminat soal dalam versi doc ? 

hub saya di 0896 5148 1179 
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