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KEWIRAUSAHAAN

1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran
b. Semester
c. Kompetensi Dasar

: Prakarya dan Kewirausahaan
: Ganjil
:

3.1 Memahami karakteristik kewirausahaan (misalnya berorientasi ke masa
depan dan berani mengambil risiko) dalam menjalankan kegiatan usaha
4.1 Mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan
dan kegagalan usaha

d. Indikator Pencapaian Kompetensi :
3.1.1. Memahami pengertian kewirausahaan
3.1.2. Memahami macam- macam kualitas dasar
3.1.3. Memahami macam- macam kualitas insrumental wirausaha yang
berhasil dan gagal
3.1.4. Memahami ciri-ciri seorang wirausahawan
Menganalisis hubungan antara pengetahuan kewiraushaan
dan praktik/pengalaman wirausahawan
4.1.1. Mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan
dan kegagalan usaha
4.1.2. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan
keberhasilan dan kegagalan usaha

e.
f.
g.
h.

Materi Pokok
Alokasi Waktu
Pertemuan ke
Tujuan Pembelajaran

: Karakteristik Kewirausahaan
: 1 pertemuan (90 menit)
:1
:

Melalui Discovery Learning dengan metode diskusi kelompok, tanya
jawab, penugasan, observasi dan presentasi, Anda diharapkan dapat
memahami konsep kewirausahaan beserta karakteristik kewirausahaan
sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya melalui belajar mata pelajaran prakarya dan
kewirausahaan dapat mengembangakan sikap jujur, peduli, dan
bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir
kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C).
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i.

Materi Pembelajaran
o Agar konsep dan teori yang akan Anda pelajari pada UKB ini dapat
Anda kuasai dengan baik, maka terlebih dahulu bacalah Buku Teks
Pelajaran (BTP) Prakarya dan Kewirausahaan Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; Sunarya, Abas. 2011. Kewirausahaan.
Yogyakarta dan sumber bacaan lain yang relevan dari internet

2. Peta Konsep

Kewirausahaan

Keberhasilan

karakter
kewirausahaan

ciri-ciri
wirausahawan

gagal

faktor-faktor
penghambat
kewirausahaan

3. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Sebelum anda mendapatkan paparan materi tentang kewirausahaan,
sebaiknya Anda perhatikan gambar berikut dan apakah anda mengetahui
siapakah dia?

Pertanyaan:

Untuk
dapat anda
menyelesaikan
persoalan
a. Apakah
mengenal tokoh
ini? tersebut, silahkan kalian lanjutkan
keb.kegiatan
belajar
berikut
dan
ikuti
petunjuk yang ada dalam UKB ini.
Siapakah dia?
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Setelah anda bisa menjawab siapakah tokoh di atas, diskusikan dengan
kelompok Anda apa hubungan antara tokoh dengan kewirausahaan dan
apabila perlu mintalah bantuan dari guru.
Jawablah pertanyaan berikut:
Berdasarkan hasil diskusi, tuliskan kesimpulan keberadaan foto tokoh ini di
dalam UKB kewirausahaan anda, apa tujuan tokoh ini ditampilkan ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Nahhh,bagaimana?

Paham siapakah tokoh tersebut dan ada
kaitan apa dengan kewirausahaan??sekarang ayo kita belajar lagi!

b. Kegiatan Inti

1) Petunjuk Umum UKB
a) Baca dan pahami materi pada;
 Buku Teks PelajaranPrakarya dan kewirausahaan da
 Buku kewirausahaan karangan Sunarya
 Biografi Bob Sadino di Biografi.com (Internet)
b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini
baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau
teman lainnya.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan.
d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan
ayo berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang
sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat
belajar ke UKB berikutnya.
2) Kegiatan Belajar
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan
konsentrasi !!!

Kegiatan Belajar 1
Bacalah uraian singkat materi dan biografi singkat tokoh berikut
dengan penuh konsentrasi !

3

PKWU-3.1/4.1/1/1-1

Definisi

Biografiku.com. Beliau bernama lengkap Bob Sadino. Lahir di Lampung,
tanggal 9 Maret 1933, wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab
dipanggil dengan sebutan 'om Bob'. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia
yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan
usaha Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat
menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri
khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia
adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob
yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya
karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan.

Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam
perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9
tahun. Di sana, ia bekerja di Djakarta Lylod di kota Amsterdam dan juga di
Hamburg, Jerman.

Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Setelah beberapa lama
tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya
karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri.
Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan
adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki, ia sendiri yang menjadi
sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang
mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk
memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu
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hanya Rp.100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang
dialaminya.
Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk
melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam itulah
muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam
ternaknya. Ia mendapat ilham, ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu
manusia pun juga bisa.
Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya, setiap hari menjual beberapa
kilogram telor. Dalam tempo satu setengah tahun, ia dan istrinya memiliki
banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris.
Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak
menetap orang asing. Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan, babu
orang asing sekalipun. Namun mereka mengaca pada diri sendiri, memperbaiki
pelayanan. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal
menjadi pelayan. Setelah itu, lama kelamaan Bob yang berambut perak, menjadi
pemilik tunggal super market (pasar swalayan) Kem Chicks. Ia selalu tampil
sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek.

Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis,
khususnya holtikutura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi
orang asing di Indonesia. Karena itu ia juga menjalin kerjasama dengan para
petani di beberapa daerah.
Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi
kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering
jungkir balik. Baginya uang bukan yang nomor satu. Yang penting kemauan,
komitmen, berani mencari dan menangkap peluang.
Di saat melakukan sesuatu pikiran seseorang berkembang, rencana tidak harus
selalu baku dan kaku, yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari
apa yang telah ia lakukan. Kelemahan banyak orang, terlalu banyak mikir untuk
membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah. “Yang paling penting
tindakan,” kata Bob
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Pemutaran Video Wawancara dengan Bob Sadino

Ayoo berlatih!
Setelah Anda memahami isi bacaan dan definisi wirausaha, maka jawablah
latihan soal berikut:
1.Berdasarkan dari kedua bacaan di atas, rumuskan pengertian
kewirausahaan menurut anda, apabila kesulitan berdiskusilah dengan
kelompok anda?
……………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Berdasarkan pada materi di dalam Buku Teks Prakarya dan
Kewirausahaan yang sudah Anda baca, sebutkan karakteristik
wirausahawan!
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. Kesuksesan tokoh pada biografi yang ditampilkan pada bacaan di atas
disebabkan karena tokoh tersebut memiliki karakteristik seorang
wirausahawa. Karakteristik wirausahawan yang mana yang dimaksudkan
pada bacaan yang menjadi penentu kesuksesan tokoh tersebut ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. Lihat kembali buku materi Anda, Sebutkan secara singkat faktor-faktor
keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan suatu usaha!
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. Berdasarkan video wawancara dan biografi tokoh coba Anda sebutkan
ciri-ciri karakteristik kewirausahaan yang menjadi faktor keberhasilan
dan kegagalan usahapada tokoh yang ditampilkan! Ambil kesimpulan
masing-masing setelah Anda hubungkan dengan materi! Jika diperlukan
diperkenankan mencari referensi dari internet
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Apabila kalian telah mampu menyelesaikan persoalan di atas, jika telah
memahami, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2
berikut.

Kegiatan Belajar 2
Setelah Anda belajar tentang karakteristik kewirausahaan pada contoh
kegiatan belajar 1, sekarang perhatikan penjelasan berikut!
Definisi

Observasi dapat disebut juga sebagai pengamatan. Observasi
memiliki arti sebagai aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas
terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan
dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah
diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi
yang dibutuhkkan

Setelah Anda memahami makna observasi, berikan pendapatmu tentang
kegunaan kegiatan observasi untuk menggali informasi lebih lanjut untuk
belajar kewirausahaan!
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Ayoo berlanjut!! Silahkan Anda berdiskusi dengan teman sekelompok
untuk merencanakan sasaran observasi wawancara yang akan Anda
laksanakan, mintalah penjelasan dari guru jika belum memahami
maksudnya!
Jika anda sudah memahami penjelasan guru dan sudah mendapatkan
hasil diskusi, tuliskan sasaran observasi Anda dengan format:
Nama wirausahawan:…………………………………………………………………….
Lokasi

:…………………………….…………………………………………….
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Setelah Anda mengetahui sasaran observasi, sekarang silahkan mencari
sumber bacaan dari internet tentang langkah-langkah sebelum
melakukan wawancara kepada nara sumber! Kemudian diskusikan
dengan kelompok untuk mendapatkan langkah pokok sebelum
melakukan wawancara!
Tuliskan jawaban anda disini ya!!

Nahhh,sasaran observasi dan langkah pokok sebelum observasi
wawancara sudah siap!!!Lanjut ke tugas ya….Semangattt, kerjakan
dengan keikhlasan, kesabaran dan tanggung jawab ya
Penugasan
Buka link artikel di internet yang sudah diberikan sebagai referensi dalam
melakukan observasi wawancara langsung!
1. Buatlah tabel hasil wawancara yang berisi tentang:
a. Nama tokoh wirausahawan
b. Profil usaha (lokasi, bidang usaha, nama produk)
c. Kisah sukses usahanya
d. Karakteristik wirausahawan penentu keberhasilan usaha
e. Kendala usaha
2. Dari tabel isian hasil wawancara, buatlah laporan sederhana tentang
karakeristik kewirausahaan
3. Laporan dipresentasikan di depan kelas sesuai kelompok
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Setelah mengetahui dan memahami tugas yang diberikan, sekarang
perhatikan format penulisan laporan hasil wawancara berikut!
Format Laporan

Bab I Pendahuluan
a
b
c
d

Latar Belakang
Tujuan
Topik
Waktu dan tempat

Bab II Hasil Wawancara
a Narasumber
b Pewawancara
c Transkrip hasil wawancara
Bab III Penutup
a Kesimpulan
b Saran

Ayoo berlatih!
Setelah selesai memahami format laporan hasil wawancara, kegiatan
berlanjut pada pelaksanaan observasi Laksanakan dengan
semangat, berbahasa santun, bertanggung jawab dan penuh
keikhlasan ya….

Apabila Anda telah menyelesaikan tugas yang diberikan, segera buat

laporan

sesuai format di atas, sehingga minggu depan Anda bisa

melanjutkan pada kegiatan belajar 3 berikut.
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Kegiatan 3

Setelah Anda melakukan observasi, membuat laporan dan menyelesaikan
soal di kegiatan 2, saatnya memasuki pelaporan hasil wawancara yang
dilaksanakan melalui presentasi kelompok di depan kelas dilanjutkan
diskusi bersama, kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan,
diijinkan pula mengajukan pertanyaan.

Saat berlangsung presentasi dilaksanakan penilaian presentasi oleh
teman sebaya. Kelompok yang lain memberikan penilaian untuk
kelompok penyaji, seperti berikut.
PENILAIAN PRESENTASI
OLEH KELOMPOK LAIN

Nama kelompok
Tanggal Presentasi
No

: …………………………………………………
: ................................................................
Kategori

Skor

Alasan

1. 1. Apakah laporan disampaikan secara
sistematis dengan menggunakan
bahasa yang jelas?
2.
Apakah isi laporan yang
disampaikan lengkap sesuai dengan
karakteristik kewirausahaan?
3. Apakah presentasi laporan
disampaikan secara benar dan
percaya diri?
Jumlah
Kriteria:
5 = sangatbaik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangatkurang

KELOMPOK PENILAI
…………………
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Penilaian hendaknya dilaksanakan secara obyektif dan tidak saling
menjatuhkan teman ya…kompakk terus!!!.

Berdasarkan hasil belajar materi dan presentasi kelompok yang sudah
dilaksanakan, buatlah kesimpulan tentang karakteristik kewirausahaan
secara umum !!
Kesimpulan:

Karakter

c. Penutup
Bagaimana kalian sekarang?

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar
berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang
sudah kalian pelajari .Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan
materi pada UKB ini di Tabel berikut.
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
1.
2.
3.

4.
5.

Pertanyaan
Apakah kalian telah memahami tentang
pengertian kewirausahaan?
Dapatkah kalian mengenali karakteristik
kewirausahaan dalam pelaksanaan usaha?
Dapatkah kalian menjelaskan faktor-faktor
penyebab keberhasilan dan kegagalan
wirausahawan?
Dapatkah kalian melakukan proses observasi
wawancara dan melaporkan hasilnya?
Dapatkah kalian mempresentasikan hasil laporan
secara klasikal?

Ya

Tidak

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka
pelajarilah kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan
pelajari ulang kegiatan belajar 1, 2 dan 3yang sekiranya perlu kalian ulang
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dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk
mengulang lagi!.Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua
pertanyaan, maka lanjutkan berikut.

Dimana posisimu?
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi karakteristik kewirausahaan
dalam rentang 0 – 100, tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi karakteristik
kewirausahaan,

lanjutkan

kegaitan

berikut

untuk

mengevaluasi

penguasaan kalian!.

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi Karakteristik
Kewirausahaan
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi karakteristik
kewirausahaan, maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja
kalian masing-masing.
Seorang wirausahawan di bidang transportasi memiliki 2 armada taksi.
Yang beroperasi di wilayah kota Malang. Wirausahawan ini tergolong
cukup sukses. Tanpa di duga suatu saat mengalami musibah, salah satu
armadanya hilang. Uraian tersebut digunakan untuk menjawab beberapa
pertanyaan berikut.
a.

Wirausahawan tersebut dapat mengalami dua kemungkinan yaitu
dapat bertahan atau akan mengalami kebrangkutan alias gagal.
jelaskan faktor-faktor yang memungkinkan memperburuk kondisi
usaha tokoh tersebut?

b.

Ciri karakteristik wirausahaan yang apa saja yang diperlukan untuk
bertahan dalam situasi tersebut?
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c.

Sebutkan langkah yang harus dilakukan oleh wirausahawan tersebut untuk
mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan usaha apabila terjadi
peristiwa serupa!
tuliskan penyelesaian evaluasi tersebut di buku kerja masing-masing!.
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi Karakteristik kewirausahaan,
mintalah tes formatif kepada Guru kalian sebelum belajar ke UKB
berikutnya. Sukses untuk kalian!!!
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