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KATA PENGANTAR 
 
Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) di SMP adalah sebuah program pendidikan yang bertujuan 
untuk memperkenalkan, membiasakan dan menumbuhkan minat siswa SMP terhadap teknologi 
sejak dini, agar nantinya mampu menjadi masyarakat yang melek teknologi ( technology 
literacy). 
 
Pendidikan Teknologi Dasar pada jenjang SMP telah di laksanakan pada 39 sekolah di 30 
propinsi di Indonesia yang pengembangannya di mulai sejak tahun 1997. Selanjutnya dengan 
perubahan kurikulum 2006,. Maka diperlukan penyesuaian terhadap buku pedoman 
pembelajaran.  
 
Kegiatan pembelajaran program Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) pada SMP menggunakan 
bahan ajar dalam bentuk modul yang digunakan oleh guru dan siswa, terdiri atas : “Buku 
Panduan Guru, Buku Kerja Siswa dan Buku Ajar”. 
 
Demikian juga untuk materi Badan Usaha Milik Sendiri (BUMS) disusun menjadi tiga buku 
seperti tersebut di atas, yang penyusunannya mengacu pada standar kompetensi, kompetensi 
dasar dan indikator, yang merupakan target pencapaian hasil belajar. Selain itu penyusunan 
modul itu tetap mengacu pada modul terdahulu, sehingga pada kesempatan ini penyusun 
menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan – masukan dari berbagai pihak yang terkait 
demi penyempurnaan isi modul ini. 
 
Penyusun menyadari bahwa materi dalam modul ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu 
saran yang membangun sangat diharapkan. 
 
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan kembali modul ini 
penyusun mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Penyusun  
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.PENDAHULUAN: 1 Jam pelajaran. 
Kegiatan usaha harus dirancang dan 
dipikirkan  dengan sebaik mungkin.  
Jika anda tidak memiliki wawasan 
tentang itu maka anda  akan 
menghadapi banyak persoalan  
 
Dalam pembelajaran BUMS ,  anda 
diarahkan untuk mengenal dan 
memahami  kegiatan usaha serta  
memikirkan bagaimana membuat 
kegiatan usaha. 
 
Proses untuk mengenal dan memahami 
kegiatan usaha , anda diminta untuk 
menjawab pertanyaan- pertanyaan  
sedangkan untuk mendapatkan 
pengalaman tentang hal itu anda harus 
merancang dan melakukan / praktik 
kegiatan usaha. 
 
“ Kegiatan Praktik dapat mejadi pengalaman 
yang berharga dalam hidup siswa” 
 
Apabila anda mampu menjawab 
pertanyaan- pertanyaan dan melakukan 
tugas-tugas dengan baik  maka anda 
merupakan calon pengusaha sukses 
masa yang akan datang  
 
“Ayoo, kita rintis kesuksesan masa yang 
akan datang   melalui pembelajaran BUMS”. 
 
Untuk menjawab pertanyaan dan tugas 
pada buku ini,  anda harus membaca 
buku bahan ajar yang berisi penjelasan 
tentang berbagai hal   berkaitan dengan 
wira usaha ( BUMS) dan anda dapat 
pula minta  penjelasan guru atau 
dengan melakukan  diskusi kelompok. 
 
Berikanlah jawaban logis dan selaras 
berdasarkan pemahaman serta 
pengalaman dalam kehidupan sehari-
hari atau selama mempelajari BUMS. 
Jawaban uraian sebaiknya merupakan  
penjelasan dengan menggunakan 
bahasa  Indonesia yang baik dengan 
mengembangkan inti persoalan 

sehingga yang membacanya dapat 
mengerti. 
Tulisan yang jelas dan baik akan 
membawa minat untuk 
mengembangkan  jawaban dan hal ini 
akan mepengaruhi nilai anda sendiri. 
 
Sedangkan untuk praktik BUMS anda 
harus menyusun persiapannya. 
Rancanglah dan laksanakanlah 
kegiatan usaha anda dengan baik agar  
dapat berhasil dengan baik 
 
B.Ruang Lingkup Tugas BUMS: 
Tugas pada  Buku Kerja siswa, yang 
harus dikerjakan anda  terdiri atas 3  
jenis  yaitu : 
 
Tugas 1:  
Pengenalan dan pemahaman.  
Pengenalan dan pemahaman konsep 
usaha dapat digali melalui kegiatan 
diskusi dan indentifikasi berbagai jenis 
bidang usaha sesuai dengan 
perkembangan teknologi pada  bidang 
jasa, produksi dan perdagangan  dan 
melalui diskusi juga dapat  mengenal 
dampak kegiatan bidang  tersebut bagi 
manusia. 
 
Pemahaman tentang “pasar” masih 
bagian dari tugas 1 karena pada 
kegiatan ini siswa mengamati / survey 
tentang  berbagai jenis produk yang  
diminati  konsumen.  
 
Tugas 2: 
 Praktik Wirausaha atau BUMS 
Kelompok anda  melakukan praktik wira 
usaha meliputi tiga  hal penting antara 
lain ; persiapan , pelaksanaan dan 
evaluasi. 
Persiapan : bentuk kegiatannya 
merancang usaha sebagai tahap awal 
Pelaksanaan : bentuk kegiatanya praktik 
usaha ( usaha jasa, produksi atau 
perdagangan). Evaluasi : kegiatannya 
adalah menggali pengalaman selama  
praktik berlangsung sehingga dapat 
belajar dari kenyataan yang dihadapi.  
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Tugas 2  praktik ini merupakan kegiatan 
inti maka waktu yang diperlukan untuk 
ini lebih banyak yaitu 12 - 16  jam 
pelajaran, atau disesuaikan dengan 
kebutuhan. 
Buku siswa ini sebagai acuan untuk 
praktek; hasil kerja pada tugas ini 
adalah proposal dan kegiatan usaha. 
 
Tugas : 3  Laporan  kegiatan  terdiri atas 
laporan kelompok  yang harus 
dipresentasikan di kelas maupun isian 
yang ada pada buku kerja siswa secara 
individu 
 
 
C. Tujuan : Siswa mampu: 

1. Menjelaskan jenis-jenis wira 
usaha  industri atau perdagangan 

2. Memilih jenis usaha yang akan 
dikembangkan 

3. Menyebutkan tujuan melakukan 
survey pasar 

4. Menyusun proposal persiapan 
usaha 

5. Melakukan praktek wira usaha 
6. Menjelaskan factor pendukung 

usaha 
7. Memahami teknik penjualan 

 
 
D. Alokasi waktu : 20 jam pelajaran 
 
ï Pendahuluan. 

•  penjelasan awal ..… : 1 jam pel. 
•  pemahaman konsep : 2 jam pel. 
•  persiapan  survey     : 1 jam pel 

ï Perancangan Usaha. 
•  Diskusi persiapan usaha 
.......................            : 3 jam pel 

•   Presentasi proposal : 2 jam pel 
 
ï Praktek  Usaha.  

• Pertama             : 3 jam pel 
• Kedua             : 3 jam pel 
• Ketiga                            : 3 jam pel 

 
 
ï Laporan  

•  presentasi laporan    : 2 jam pel 
 

 
Catatan : Penyusunan proposal dan 
persiapan usaha dilakukan  diluar jam 
pelajaran   yang sudah ditetapkan di 
atas 
 
E.Sistim pembelajaran : 
 
Pembelajaran BUMS bersifat terbuka  
artinya siswa berkelompok  dan 
menentukan sendiri jenis usaha yang 
akan dijalankan . 
Waktu untuk melaksanakan kegiatan 
usaha  tidak terbatas pada jam sekolah 
artinya dapat menggunakan jam ekstra. 
 
 
 
F.PEMAHAMAN KONSEP WIRA 

USAHA ( 2 jam  pelajaran). 
TUGAS 1:   
Diskusikan  kelompok !  
 
a. Seiring dengan kemajuan teknologi 

saat ini , maka akan muncul kegiatan 
usaha baru di sekitar kita. Usaha 
apakah itu ? Coba tuliskan jenis 
usaha baru itu yang anda ketahui : 

  
No. Teknologi Dampak (Usaha 

baru) 
1. Sepeda 

motor 
 
 
 

1. Bengkel  
2. …………… 
3. …………… 

2.  
 
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4. 
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 b.Kegiatan wira usaha yang ada di 
masyarakat terdiri atas ; Bidang 
Produksi, Jasa dan Perdagangan  

 
 
1. Wira Usaha  Bidang Produksi  ; 

Penjelasanya  & contohnya : 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
………………………………………… 
 
2. Wira Usaha  bidang  Jasa  ; 
 Penjelasanya  & contohnya : 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………. 

3. Wira Usaha  bidang Jasa 
Perdagangan  ; 

 Penjelasan  & contohnya : 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………. 

     
 

c. Berdasarkan kepemilikannya Badan 
Usaha terbagi menjadi: 

 
 
 
 
 
d. Kenyataan di masyarakat banyak 

usaha yang dilakukan oleh penduduk 
untuk mendapatkan kehidupan  
karena saat ini pekerjaan sangat 
terbatas. Kegiatan usaha ada yang 
bersifat formal dan  non formal. Coba 
identifikasi kedua jenis itu. 

 
No. Kegiatan 

Usaha Formal Non 
formal 

1 Tambal ban   
2 Kios rokok   
3 Toko   
4 P.kaki lima   
5 Tk.Baso keliling   
6    
7    
8    
9    
10    

 
e..Untuk melakukan wira usaha   

seharusnya memiliki ijin , Apa 
tujuannya : 

……………………………………………. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  
Pedagang kecil masih banyak yang 
tidak mempunyai ijin , mengapa ? 
 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………
. 
 
 

BADAN 
USAHA 

MILIK 
SENDIRI 
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G. Survei 
Tugas 2: 
Persiapan Survei ( 1 jam pelajaran) 
a. Bila kita akan mulai mendirikan wira 

usaha seharusnya melakukan  
pengamatan atau survey pasar 
terlebih dahulu. Apa yang ingin 
diketahui dari pengamatan atau 
survey pasar : 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
4………………………………………. 
5……………………………………… 

 
b. Apa gunanya survey  pasar bagi 

orang yang akan mulai usaha ? 
 
 ……………………………………………

……………………………………………
…………………………………………. 

 
c. Coba identifikasi beberapa barang 

apa saja  yang berpengaruh positip 
dalam kehidupan dan dapat dijadikan 
peluang usaha: 

 ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………… 

 
d. Coba susun /rancang perangkat 

survey pasar pada selembar kertas  
 
 
e. Lakukan survey pasar bersama 

kelompok ( langsung atau melalui 
media internet) 

 
 
H.Perancangan Usaha ( 3 jam 

pelajaran). 
TUGAS 3: 
Dikerjakan  dalam  kelompok. 
 

a. Persiapan (Merancang) usaha:  
 
• Nama  Usaha : 

……………………………. 
• Pilih jenis usaha yang akan 

dijalankan:  

1. Jasa 
2. Produksi 
3. Perdagangan 

 
• Menentukan  personil: 

Ketua  :…………………… 
Bendahara : ………………….. 
Anggota  : ………………….. 
…………………………………… 
…………………………………… 

• Membagi tugas /kerja personil: 
 

………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 

• Peralatan apa saja yang  
diperlukan; 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

• Sumber energi apa yang 
diperlukan untuk usaha: 
1. Listrik 
2. ……………………………… 

b. Merancang & Menentukan modal : 
 

• Dari mana saja modal itu 
diperoleh: 

 
1. Modal dari PTD : 

Rp. ………………………… 
2. Dari anggota masing-masing: 

Rp. …………………. 
3. Total modal : 

………………………………… 
………………………………… 

 
c. Merancang  tempat  & jadwal 

usaha: 
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• Kapan dan dimana usaha itu 
akan dijalankan: 
Tempat : ……………………….. 
…………………………………… 
…………………………………… 

• Jadwal usaha   :  
Hari  : ………..………… 
Waktu :pk.………………… 

 
 
TUGAS 4: 
I. PENYUSUNAN PROPOSAL USAHA 

Proposal merupakan dokumen 
rencana usaha . Langkah-langkah 
yang harus diuraikan pada proposal 
sebagai berikut : 

 
 
  Bagian 1 : 
 Judul Proposal Usaha 
  
  Bagian 2 :  
a. Latar belakang : uraian tentang  

alasan –alasan yangmelatarbelakangi  
kegitan usaha (berdasarkan  survey)  
………………………………………… 

Bagian 3 :  
b.Tujuan usaha : uraian  tentang tujuan 

usaha bagi diri, kelompok , maupun 
bagi konsumen 

 
Bagian 4 :  
c.Sasaran: uraian tentang sasaran / 

target pasar yang dibidik sebagai 
konsumen/ pengguna produk. 

 
 
Bagian 5 :  
d  Jenis Usaha : Tentukan jenis usaha 

yang akan dijalankan (Jasa, industri 
atau perdangan).  
Dilanjutkan dengan penjelasan  yang 
mencakup  tempat usaha, waktu 
usaha ,proses usaha , standar  mutu 
produk dan pelayanan serta 
keselamatan kerja  

 
Bagian 6 : 
e. Modal : modal pinjaman dan modal 

penyertaan ( saham) anggota berupa 
uang maupun barang. Dan disertai 

penjelasan pembagian keuntungan 
maupun tanggungjawab atas kerugian 

 
Bagian 7 :  
f. Promosi : uraian penjelasan kegiatan 

promosi baik waktu, maupun bentuk 
promosi. 

 Buat  pamphlet  promosi produk 
 
Bagian 8 : 
g. Personil: Struktur pengurus dan 

Pembagian tugas/ kerja  personil  
 
Bagian 9. 
h. Evaluasi:  Rumusan pertanyaan 

untuk  mengetahui hambatan, 
ataupun keberhasilan yang terjadi 
misalnya: 

 -Apakah produk diminati konsumen. 
 -Apakah kerjasama  berjalan baik 
 -dst  ( dibuat dalam bentuk table) 
 
Bagian 10. 
i. Penutup:  
 
Catatan: 
Proposal dibuat oleh kelompok dengan 
ketentuan : 
1. Dibuat diluar jam pelajaran ptd 
2. Dikonsultasikan  dengan pembimbing 
3. Lampirkan Lembar pengesahan  
    ( Surat Ijin Usaha) 
4. Penulisan :  

• Kertas ukuran A4 
• Di ketik/ tulis rapih  
• Huruf ukuran  standar 12, 

spasi 1,5 
5. Buat  persiapan Presentasi Proposal 

usaha. 
6. Presentasi Proposal ( 2 jam pel. ). 
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J. Kegiatan  PRAKTIK  BUMS 
     ( 12 jam pelajaran ) 
 
TUGAS 5: 
 
Praktik  Pertama: 
Hari     :………………………………. 
Tanggal:……………………………….   
Waktu:  : pk ……… s/d   …………….      
Tempat :  ………………………..……. 
…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
1. PERSIAPAN: 
 Apa saja yang disiapkan ? 
 
1……………………………………. 
2……………………………………. 
3……………………………………. 
4……………………………………. 
5……………………………………. 
 
2. PROSES USAHA:  
(Gambaran situasi proses pemasaran/perdagangan) 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
3.CATATAN : 
 
Barang yang paling  diminati konsumen: 
 
 
 
 
Barang yang kurang diminati: 
 
 
 
Kerjasama kelompok: 

 
 
 
 
 
Kebersihan tempat: 
 
 
Omzet/ uang masuk: 
 
 
Kelemahan / kekurangan  / Penghambat 
Usaha: 
 
 
 
 
 

 
Praktik   Kedua: 
Hari     :………………………………. 
Tanggal:……………………………….   
Waktu:  : pk ……… s/d   …………….      
Tempat :  ………………………..……. 
1. PERSIAPAN: 
 Apa saja yang disiapkan ? 
 
1……………………………………. 
2……………………………………. 
3……………………………………. 
4……………………………………. 
5……………………………………. 
 
2. PROSES USAHA:  
(Gambaran situasi proses pemasaran/perdagangan) 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
………………………………………………
……………………… 
 
3.CATATAN : 
 
Barang yang paling  diminati konsumen: 
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Barang yang kurang diminati: 
 
 
 
Kerjasama kelompok: 
 
 
Kebersihan tempat: 
 
 
Omzet/ uang masuk: 
 
 
Kelemahan / kekurangan  / Penghambat: 
 
 
 
 

 
Praktik   Ketiga: 
 
Hari     :………………………………. 
Tanggal:……………………………….   
Waktu:  : pk ……… s/d   …………….      
Tempat :  ………………………..……. 
1. PERSIAPAN: 
 Apa saja yang disiapkan ? 
 
1……………………………………. 
2……………………………………. 
3……………………………………. 
4……………………………………. 
5……………………………………. 
 
2. PROSES USAHA:  
(Gambaran situasi proses pemasaran/perdagangan) 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
……………………………………………… 
 
3.CATATAN : 
 
Barang yang paling  diminati konsumen: 
 
 

 
 
Barang yang kurang diminati: 
 
 
 
Kerjasama kelompok: 
 
 
Kebersihan tempat: 
 
 
Omzet/ uang masuk: 
 
 
Kelemahan / kekurangan  / Penghambat 
Usaha: 
 
 
 

 
K.REFLEKSI: 
Tuliskan kesan anda selama 
menjalankan usaha dengan kalimat 
sendiri: 
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 L. Laporan Akhir  Praktik BUMS: 
 
1. Hambatan apakah yang anda atau 

kelompok hadapi: 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
 
 
 
2. Bagaimana  anda / kelompok anda 

mengatasi hambatan usaha ; 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
3. Bagaimana kerjasama dalam 

kelompok anda ? : 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………… 
 
3. Peran & Tugas anda  dalam 

kelompok; 
……………………………………………. 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
10. Hitung berapa untung atau rugi 

usaha anda ? 
 
a. TOTAL MODAL : Rp……………….. 
 
b. Setelah diusahakan  kelompok anda 

menghasilkan  dalam bentuk: 

Uang                     : Rp……………… 
Barang senilai       : Rp………………. 

 
c. Untung/Rugi  *):  (b-a) sebesar : 

Rp.……………………………… 
 
d. Hitung berapa persenkah keuntungan 

anda ? 
 
…………………………………………… 
 
11.Apakah kegiatan wira usaha ini 

penting  bagi anda / masyarakat bila 
dikembangkan jelaskan 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
12. Bagaimanakah perasaan anda  bila 

anda harus melakukan usaha 
sendiri…………… 

……………………………………………. 
…………………………………………… 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Tugas 6: Presentasi Laporan ( 2 jam 
pelajaran ) 
 
 
M. TUGAS EKSTRA: 
APAKAH ANDA TAHU ? 
 1. Sistim  KONSINYASI  : 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
2. Rabat : 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
 
3. Komisi : 
………………………………………………
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………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
4. DP (Down Payment) 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
5. Leasing: 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………….. 
 
6. Discount: 
………………………………………………
……………………………………………. 
7. Barter: 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
8. Inflasi: 
………………………………………………
…….………………………………………
……………………………………………. 
 
9. Kurs :  
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………… 
 
10. Proteksi: 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 
 
11. Harga Jual : 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
.12.Order : 
………………………………………………
…………………………………………… 
 
13. Delivery : 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….. 
 

14. Garansi : 
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………… 
15. Piutang 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 
 

N.LEMBAR PENILAIAN : 
WIRA USAHA 

 
 
Nama  Anda : …………………………… 
 
Nama Anggota kelompok: 

• ……………………………………… 
• ……………………………………… 
• ……………………………………… 
• ……………………………………… 
• ……………………………………… 

 

NO KEGIATAN 
 

NILAI 
 

1. 

 
PENDAHULUAN 
(Pemahaman 
Konsep) 
 

 

2. 

 
PENYUSUNAN 
PROPOSAL 
& PRESENTASI 
 

 

 
3 

 
PELAKSANAAN 
USAHA 
 

 

 
4 

 
LAPORAN  & 
KESIMPULAN 
 

 

 
NILAI RATA-RATA 
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FOTO-FOTO KEGIATAN 
USAHA (Bila memungkinkan) 
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TEMPELKAN CONTOH PAMFLET PROMOSI KELOMPOK USAHA ANDA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


