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Kelas V Semester 1 
 

Standar Kompetensi : :  Kemampuan memahami: (1) Keragaman kenampakan alam, 
sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi di Indonesia; (2) Perjalanan bangsa Indonesia pada masa Hindu-
Buddha, Islam, sampai masa  kemerdekaan; dan (3) Wawasan Nusantara, penduduk dan pemerintahan 
serta kerja keras para tokoh kemerdekaan.    
 
Kompetensi Dasar :   Kemampuan memahami kegiatan ekonomi di Indonesia. 
 
�������  
 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban   
           yang  paling benar! 
 
1. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus . . . . 
      a.  berdagang    c.  berdoa 
      b.  berlayar    d.  bekerja  
 
2.   Lembaga yang bukan termasuk BUMN adalah . . . . 
      a.  Telkom     c.  PT. KA 
      b.  PAM    d.  Depnaker  
 
3.   Modal koperasi didapat dari . . . . 
      a.  pemerintah    c.  pinjaman  
            b.  kredit bank    d.  iuran anggota 
 
4.   Salah satu organisasi yang menghimpun kaum pekerja adalah . . . . 

a.  SPSI    c.  PSSI 
     b.  Persani    d.  IPSI 
 
5.   Orang yang bekerja menangkap ikan di laut disebut . . . . 
      a.  pelaut    c.  nakhoda    
 b.  nelayan    d.  penyelam 
 
6.   Montir memberikan pelayanan jasa dalam bidang . . . . 
 a.  industri     c.  perikanan 
      b.  kerajinan     d.  perbengkelan  
 
7.   Koperasi yang menyediakan kebutuhan para anggota disebut koperasi . . . . 
      a.  produksi    c.  konsumsi 

b.  kredit    d.  sekolah 
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8.   Bapak Koperasi Indonesia adalah . . . . 
      a.  Moh. Hatta    c.  Bustanil Arifin  
      b.  Sri Edy Swasono    d.  Wijoyo Nitisastro 
 
9.   Pasal yang mengatur tentang perekonomian dalam UUD 1945 adalah . . . . 
      a.  pasal 33    c.  pasal 35 
      b.  pasal 34    d.  pasal 36 
 
10. Undang-undang yang mengatur tentang koperasi Indonesia adalah . . . . 
      a.  UU No. 12 tahun 1974  c.  UU No. 12 tahun 1975 
      b.  UU No. 25 tahun 1992  d.  UU No. 25 tahun 1994 
 
11. Industri kecil umumnya dilakukan oleh perorangan atau pengusaha bermodal  
    Kecil, biasa juga disebut . . . . 

a.  industri mandiri   c.  industri berkembang 
      b.  industri rumah tangga   d.  industri besar 
 
12. Dilihat dari status kepemilikannya, badan usaha dapat digolongkan menjadi . . . .  
      a.  badan usaha milik perorangan dan nonperorangan  
      b.  badan usaha milik individu dan sekelompok individu  
 c.  badan usaha milik pemerintah dan swasta  
  d.  badan usaha milik pemerintah dan asing 
 
13. Badan usaha milik pemerintah pusat disebut juga . . . .    
      a.  BUMN    c.  PMDA 
      b.  BUMD    d.  PMDN  
 
14. Orang yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri disebut . . . . 
      a.  pengusaha    c.  wiraswastawan 
      b.  wisatawan    d.  karyawan 
 
15. Lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan adalah . . . . 
      a.  perseroan terbatas   c.  koperasi 
      b.  yayasan    d.  BUMN 
 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
1. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang harus . . . .  
2. Pegawai negeri dan TNI/Polri adalah pegawai atau pekerja yang diangkat oleh 
   . . . . 
3. Karyawan swasta berasal dari kantor . . . . 
4. PT Telkom merupakan badan usaha milik . . . . 
5. Industri pesawat Terbang Nusantara yanbg sekarang bernama PT Dirgantara  

Indonesia terdapat di . . . . 
6. KMKP merupakan singkatan dari . . . . 
7. Tugas pegawai negeri adalah memberi pelayanan kepada . . . . 
8. Koperasi adalah lembaga perekonomian yang berasaskan . . . . 
9. Wiraswastawan adalah orang yang menciptakan . . . . 
10. Badan usaha adalah wadah atau lembaga untuk melakukan . . . . 
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III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !  
 
1. Mengapa manusia perlu bekerja! 
2. Apa yang dimaksud dengan pegawai negeri! 
3. Apa yang dimaksud dengan karyawan swasta! 
4. Dalam pasal berapa perekonomian diatur oleh UUD!  
5. Apa yang dimaksud dengan badan usaha? 
 
 
PEMAHAMAN  

 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  

yang paling benar !    
 

1. Tujuan utama koperasi adalah . . . .  
         a.  mencari keuntungan sebanyak-banyaknya  
         b.  meningkatkan kesejahteraan anggota  
 c.  meningkatkan kesejahteraan pengurus  
 d.  menyediakan barang-barang kebutuhan pengurus 
 
2.      Tujuan didirikannya SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dalam suatu 
 perusahaan adalah untuk . . . . 
          a.  membantu karyawan mendapatkan saham perusahaan 

b.  membantu pemilik perusahaan mengatur karyawannya  
 c.  mencari keuntungan sebanyak-banyaknya 
 d.  melindungi dan memperjuangkan nasib karyawan 
 
3.      Yang dimaksud negara agraris adalah negara yang sebagian besar 
 penduduknya hidup . . . . 
 a.  sebagai nelayan 
 b.  sebagai penjual tanah 
 c.  dari bertani atau bercocok tanam  
 d.  dengan bekerja sebagai pegawai negeri 
             
4.  Jumlah pengangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun karena . . . . 
          a.  banyak orang yang tidak mau menjadi wiraswastawan 
 b.  jumlah tenaga kerja terus bertambah sedangkan lapangan pekerjaan tidak 
      bertambah 
 c.  perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak dapat dicegah 
 d.  tidak setiap orang dapat memeproleh pekerjaan sesuai yang 
      diinginkannya 
 
5.  Untuk melakukan berbagai usaha, baik perorangan maupun bersama, 
 diperlukan wadah atau lembaga yang dinamakan . . . . 
           a.  wira usaha    c.  wira swasta 

b.  badan usaha   d.  usaha swasta 
 
6.      Pegawai negeri diangkat oleh pemerintah untuk . . . . 
         a.  mencari nafkah   c.  melayani masyarakat 
         b.  dapat bekerja   d.  memperoleh gaji  
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7. Di negara yang bercorak agraris, golongan pekerjaan yang berperanan besar  
 adalah . . . .  
         a.  petani    c.  guru 
         b.  nelayan     d.  pegawai negeri 
 
8. Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan Sumbawa sangat cocok untuk usaha  
 peternakan karena . . . . 
          a.  banyak terdapat daerah pegunungan dan lembah     
          b.  banyak terdapat daerah yang berupa padang rumput 
 c.  tanahnya subur  
 d.  iklimnya panas  
 
9. Selain untuk membantu pemerintah dalam memberika pelayanan kepada  

masyarakat, badan usaha milik swasta juga bertujuan untuk . . . . 
 a.  meningkatkan kesejahteraan anggotanya  
 b.  meningkatkan pendapatan pemerintah  
 c.  mencari keuntungan  
 d.  membantu pembangunan 
 
10. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin . . . .             a.  

sejahtera karyawannya  
b.  kompleks bentuk/badan usahanya 
c.  kaya pemilik perusahaannya  
d.  besar pajak yang diterima pemerintah  

 
11. Dengan pertanian yang semakin baik, negara kita kini sudah berhasil  
 berswasembada pangan, maksudnya adalah negara kita mampu . . . . 
         a.  membeli bahan-bahan pangan dari negara lain 
 b.  menjual bahan pangan ke negara lain  
 c.  mencukupi kebutuhan pangan dari hasil pertanian kita sendiri 
 d.  menyumbang dana untuk kebutuhan pangan dunia    
 
12. Koperasi diharapkan akan lebih maju dibandingkan badan usaha lainnya, 

karena . . . . 
 a.  modal koperasi sangat besar   
 b.  koperasi bisa melakukan usaha di banyak tempat  
 c.  usaha koperasi dilakukan bersama, dan dibangun dengan modal  
 bersama 
 d.  pajak yang dipungut dari koperasi bisa ditekan serendah mungkin 
 
13. Usaha koperasi berbeda denga usaha yang dilakukan oleh badan usaha  
 lainnya. Usaha yang dilakukan koperasi bertujuan membantu dan 
 meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedangkan usaha yang  
 dilakukan badan usaha lainnya lebih mementingkan usaha . . . . 
 a.  mencari keuntungan sebesar-besarnya 
 b.  yang bertujuan social  
 c.  yang tidak dilakukan koperasi  
 d.  meningkatkan kesejahteraan pemilik saham  
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14. Untuk dapat menjadi soerang wiraswastawan, selain harus memiliki modal,  
 seseorang juga harus memiliki sikap . . . .   
 a.  pasrah    c.  tidak mau kalah    
 b.  ulet dan tekun   d.  tidak peduli pada orang lain 
  
15. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Oleh karena  

itu selain harus memiliki keterampilan, hal yang paling penting adalah 
tersedianya . . . . 

 a.  dana    c.  lapangan kerja 
 b.  uang    d.  modal usaha 
  
  
 II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 
 
1. Tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk . . . .  
2. Para petani memiliki peran yang amat besar bagi negara yang bersifat . . . . 
3. Tidak setiap orang dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang 
 diinginkannya karena jumlah . . . lebih besar dari . . . . 
4. Untuk dapat mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia  
 diperlukan orang-orang yang berjiwa wiraswastawan yaitu orang yang 
 mampu . . . . 
5. Badan usaha adalah wadah atau lembaga yang diperlukan untuk melakukan 
 . . . . 
6. Setiap usaha akan terasa lebih mudah, lebih cepat dan lebih berhasil jika  
 dilakukan secara bersama-sama, karena setiap anggota dapat saling . . . . 
7. Berdasarkan UUD 1945, usaha bersama yang sesuai di negara kita adalah  
 usaha yang didasarkan pada asas . . . . 
8. Bentuk usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan adalah . . . . 
9. Usaha yang dilakukan koperasi terutama bertujuan untuk . . . anggotanya 
10. Pada umumnya badan usaha nonkoperasi bertujuan untuk . . . . 
 
 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat  
 
1. Jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang kau ketahui! 
2. Jelasksan apa yang dimaksud dengan wiraswastawan! 
3. Jelaskan jenis-jenis badan usaha yang kau ketahui!  
4. Jelaskan tujuan koperasi! 
5.      Jelaskan perbedaan antara badan usaha koperasi dan badan usaha  
         nonkoperasi! 
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PENERAPAN 
 
 I.   Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d di depan jawaban  
            yang paling benar !  
 
1.      Untuk menjadi seorang wiraswastawan yang tidak mutlak kita perlukan adalah 

. . . . 
         a.  keterampilan   c.  modal 
         b.  tekad yang kuat   d.  lapangan pekerjaan            
 
2.      Dalam koperasi,rantai melambangkan persahabatan yang kekal. Kegiatan  

berikut ini yang tidka sesuai dengan lambang tersebut adalah . . . . 
         a.  mengejar keuntungan sendiri 

b.  meningkatkan kesejahteraan 
c.  menyediakan kebutuhan anggota  
d.  mengembangkan usaha para anggota 
              

3.        “Gigi Roda” pada lambang koperasi melambangkan usaha atau karya  
yang terus menerus. Kegiatan koperasi yang sesuai dengan lambang  
tersebut adalah . . . . 

         a.  membeli barang produksi anggota dengan harga rendah  
         b.  menerima barang produksi milik anggota yang memberi keuntungan  

     besar           
         c.  memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi  
 d.  memberikan pinjaman modal dalam bentuk kredit lunak kepada 
      anggotanya 
 
4.        Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang harus bekerja. Agar kita  
           memiliki keterampilan dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan  
           kita, maka sebagai seorang siswa kita harus . . . . 
           a.  gemar bergaul   c.  rajin menabung   
           b.  rajin belajar    d.  rajin bermain 
 
5.        Salah satu tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  
           kegiatan yang tidak mencerminkan tujuan tersebut adalah . . . . 
           a.  membeli barang hasil produksi anggotanya 
           b.  melayani dan menyalurkan kebutuhan anggotanya 
           c.  menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha anggotanya 
           d.  mengumpulkan laba dari usaha para anggotanya untuk megembangkan 
     kegiatan koperasi  
 
 
 II.       Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat !  
 
1. Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan anggotanya 

bekerja sama atas dasar . . . unuk memenuhi . . . .anggotanya. 
2. Di dalam koperasi, kebutuhan pokok para anggota koperasi dapat dengan 
 mudah diperoleh. Anggota koperasi tidak perlu berbelanja ke tempat lain 
 karena di koperasi harganya . . . . 
3.      Dengan berbelanja di koperasi, para anggota juga ikut . . . dan . . . usaha 
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4.     Anggota koperasi yang sudah memiliki usaha sendiri dapat memperoleh  
 . . . dari koperasi jika ia kekurangan modal. 
5. Usaha koperasi berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh badan usaha  
 lainnya. Usaha yang dilakukan koperasi bertujuan untuk . . ., sedangkan  
 usaha yang dilakukan badan usaha lain lebih mementingkan . . . .  
 
 
 III.      Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !  
 
1.    Jelaskan menurut pendapatmu bagaimana cara mengatasi masalah 

pengangguran!      
2.        Menurutmu bagaimana usaha yang harus kita lakukan agar kita tidak 
           menjadi pengangguran! 
 
 
  


