
1. Suatu kegiatan mengkoordinasikan segala sesuatu dengan 

menggunakan perpaduan sumber daya manusia, 

administrative dan keuangan untuk mencapai tujuan yang 

jelas dan dalam periode waktu tertentu disebut …. 

a. Proyek 

b. Perencanaan 

c. Pembangunan 

d. Pelaksanaan  

e. Pekerjaan 

2. Mendefinisikan batas proyek, merupakan fungsi dari 

management proyek …. 

a. Perencanaan / planning 

b. Pengorganisasian / organizing 

c. Pengarah / directing 

d. Penutupan / clossing 

e. Kelingkupan / scooping 

3. Fase ini dicirikan oleh adanya konflik intra kelompok. 

Merupakan ciri dari fase …. 

a. Forming (pembentukan) 

b. Storming (merebut hati) 

c. Norming (pengaturan norma) 

d. Performing (melaksanakan) 

e. Anjourning (pengakhiran) 

4. Fase ini menggambarkan adanya perkembangan 

hubungan dan kelompok menunjukkan adanya kohesi 

(kepaduan). Merupakan ciri dari fase …. 

a. Forming (pembentukan) 

b. Storming (merebut hati) 

c. Norming (pengaturan norma) 

d. Performing (melaksanakan) 

e. Anjourning (pengakhiran) 

5. Ada banyak penerapan tim kerja dalam kehidupan sehari-

hari. Berikut ini yang tidak termasuk tim kerja adalah …. 

a. Panitia UAS 

b. Pengurus program adiwiyata 

c. Tim sukses pemilu 

d. Satuan polisi pamong praja 

e. Panitia penyembelihan hewan kurban 

6. Perbandingan antara hasil yang dicapai(output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input) adalah 

pengertian dari …. 

a. Rekrutmen 

b. Prestasi kerja 

c. Kompensasi 

d. Produktifitas 

e. Analisis pekerjaan 

7. Dinamika Tim kerja tidak selalu berjalan dengan baik, 

terkadang terjadi berbagai macam kendala. Di bawah ini 

yang merupakan masalah utama dinamika tim kerja 

adalah….  

a. Kepemimpinan, komunikasi, dan konflik 

b. Konflik, komunikasi, dan target 

c. Kepemimpinan, komunikasi, dan target 

d. Konflik, target, dan kedudukan 

e. Komunikasi, kedudukan, dan kepemimpinan 

8. Suatu proyek hendaknya dilakukan secara berkelompok  

agar dalam tujuan tercapai dengan maksimal, Salah satu 

keuntungan menggunakan konsep tim kerja adalah …. 

a. Meningkatkan prestasi 

b. Kualitas pengambilan keputusan 

c. Akurasi keputusan 

d. Manajemen pengambilan resiko 

e. Semua benar 

9. Salah satu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 

dapat berkomunikasi dengan anak buahnya. Komunikasi 

antara atasan dan anak buah merupakan bentuk 

komunikasi …. 

a. Teamwork 

b. Jabatan 

c. Diagonal 

d. Horizontal 

e. Vertikal 

10. Komunikasi antara atasan dan anak buah dari seksi lain 

merupakan bentuk komunikasi …. 

a. Teamwork 

b. Jabatan 

c. Diagonal 

d. Horizontal 

e. Vertikal 

11. Dalam proses pengembangan ide proyek ada proses yang 

disebut formulasi proyek. Yang dimaksud formulasi ide 

proyek adalah …. 

a. Perumusan masalah 

b. Perencanaan biaya yang akan digunakan dalam 

proyek 

c. Keaslian ide proyek 

d. Bentuk penyederhanaan situasi nyata  menjadi bentuk 

matematis 

e. Bentuk manajemen resiko 

12. Berikut ini yang bukan termasuk dalam tahap implementasi 

formulasi proyek adalah …. 

a. Pengumpulan dan Analisis Keterangan Strategis 

b. Formulasi Strategi 

c. Perencanaan Proyek Induk Strategis 

d. Implementasi Strategi 

e. Perencanaan anggaran 



13. Sebagian anggota / sekutu di persekutuan komanditer 

mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, Di bawah 

ini termasuk keburukan dari persekutuan komanditer 

adalah…. 

a. Pendirian mudah 

b. Menejemen baik karena bisa diversifikasi 

c. Kelasngsungan hidup tidak menentu 

d. Jumlah sumber dana yang ada besar 

e. Kebutuhan konsumen 

14. Berikut ini yang termasuk formulasi strategi yang 

disarankan untuk dirancang guna meningkatkan 

kesempatan  hidup dan sukses sebuah usaha kecil 

adalah…. 

a. Obyektif 

b. Membuat sederhana dan fokus 

c. Fokus pada pasar yang menguntungkan 

d. Mengembangkan rencana pemasaran 

e. Semua benar 

15. Ada banyak manfaat dari mind mapping. Yang tidak 

termasuk manfaat maind mapping adalah…. 

a. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena 

dinyatakan di tengah 

b. Mengulur waktu penyelesaian proyek 

c. Hubungan masing-masing informasi secara mudah 

dapat segera dikenali 

d. Lebih mudah dipahami dan diingat 

e. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan 

tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping 

16. Setiap metode pastinya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut ini adalah salah satu kekurangan dari 

metode mind mapping, yaitu …. 

a. Termasuk metode yang cepat 

b. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-

ide yang muncul 

c. Proses mengganbar diagram bisa memunculkan ide-

ide yang lain 

d. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan 

untuk menulis 

e. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan 

17. Secara garis besarnya terdapat tiga tingkatan harapan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan, yaitu …. 

a. Asumsi, kesenagan, kenyamanan 

b. Kesenangan, kenyamanan, kemurahan 

c. Asumsi , Spesifikasi, keamanan 

d. Asumsi, Sspesifikasi, kesenangan 

e. Salah semua 

18. Mind mapping adalah diperkenalkan oleh Tony Buzan. 

Mind mapping disebut juga dengan …. 

a. Pemikiran 

b. Pemetaan pikiran 

c. Metode otak 

d. Simulasi otak  

e. Metode pemikiran 

19. Sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah 

ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya dan 

juga dibatasi sumber pendanaannya disebut …. 

a. Ide proyek 

b. Proyek 

c. Tender 

d. Event 

e. Usaha 

20. Yang dimaksud dengan orang atau instansi atau lembaga 

yang melakukan pembelian produk baik barang maupun 

jasa secara berulang–ulang adalah …. 

a. Pelanggan 

b. Pasien 

c. Pengunjung 

d. Pembeli 

e. Penggemar 

21. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga 

dan waktu tertentu adalah pengertian dari …. 

a. Pengajuan 

b. Permintaan 

c. Kredit 

d. Penjualan 

e. Transaksi 

22. Semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi 

untuk mempengaruhi perusahaan merupakan …. 

a. Faktor ekonomi 

b. Faktor internal 

c. Faktor eksternal 

d. Faktor pasar 

e. Faktor alam 

23. Berikut ini yang bukan termasuk faktor lingkungan 

eksternal makro dalam memetakan kebutuhan pelanggan 

adalah …. 

a. Ekonomi 

b. Teknologi 

c. Politik hukum 

d. Sosial budaya 

e. Kehandalan produk 

24. Secara garis besar terdapat tiga tingkatan harapan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan, yaitu …. 

a. Asumsi , kesenangan , dan kenyamanan 

b. Asumsi , spesifikasi , dan kesenangan 

c. Spesifikasi , kenyamanan , dan kesenangan 

d. Kenyamanan , asumsi , dan spesifikasi 

e. Kepuasan , kenyaman , dan asumsi  



25. Berikut ini yang termasuk salah satu contoh ide proyek 

yang mempertimbangkan faktor teknologi adalah …. 

a. Pemanfaatan perangkat Arduino Nano sebagai alat 

pengendalian lampu jarak jauh 

b. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku 

pupuk 

c. Penanaman pohon di hutan gundul 

d. Memproduksi rending dengan bahan jengkol 

e. Memproduksi kriping singkong rasa keju 

26. Dibawah ini yang bukan meruapakan sifat-sifat 

pelaksanaan kerja adalah.... 

a. Untuk mencapai tujuan yang di inginkan dalam hidup, 

harus banyak belajar tentang dirinya sendiri 

b. Kegagalan berwirausaha harus di terima sebagai 

pengalaman 

c. Kekuatann berwirausaha datangnya dari tindakanya 

sendiri, bukan dari tindakan orang lain 

d. Resiko kegagalan selalu ada, tetapi para wirausaha 

harus menerimanya dan tanggung jawab 

e. Tidak pernah gagak larena selalu berhasil 

27. Bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang 

mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, 

seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, dan status sosial adalah pengertian dari …. 

a. Pangsa pasar 

b. Strategi pasar 

c. Strategi penjualan 

d. Pemasaran  

e. Pemetaan  

28. Pendelegasian wewenang adalah proses yang diikuti oleh 

seorang manajer dalam pembagian, sehingga ia dapat 

memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan 

yang tidak dapat ia kerjakan. Pengertian pendelegasian 

menurut …. 

a. Louis A Allen 

b. Robert Williams 

c. Thommas wiliiams 

d. Ralph C Davis 

e. Suseno 

29. Menentukan apakah sebuah proyek dapat dikerjakan atau 

tidak dan mengatur anggota tim lainnya sesuai dengan 

jalannya proyek, merupakan tugas dari …. 

a. Karyawan 

b. Supervisor 

c. Programmer  

d. Project manajer 

e. Programmer pemula 

30. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan 

perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja adalah 

pengertian dari …. 

a. Kejujuran  

b. Kedisiplinan  

c. Tanggung jawab 

d. Tanggungan  

e. Penyesalan  

31. Orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dan orang 

tersebut menerima upah sebagaiimbalan atas pekerjaan 

yang mereka lakukan adalah pengertian dari …. 

a. Majikan 

b. Pengusaha 

c. Karyawan 

d. Buruh 

e. Manajer  

32. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu 

bagaimana mengatur hubungan peranan sumber daya. 

Nama lain dari manajemen sumber daya manusia 

adalah…. 

a. Manajemen personalia 

b. Manajemen pemasaran 

c. Manajemen produksi 

d. Manajemen pembelanjaan 

e. Manajemen pengawasan 

33. Tanggung jawab harus dilakukan dan tidak bisa dilupakan, 

apa yang di maksud dengan Tanggung jawab itu bersifat 

kodrati.... 

a. Sudah menjadi bagian hidup manusia, setiap orang 

dibebani dengan tanggung jawab telebih dalam ruang 

lingkup Pekerjaan. 

b. Bukan dari bagian hidup manusia 

c. Sudah menjadi bagian hidup manusia , setiap orang 

tidak dibebani dalam bertanggung jawab 

d. Bukan dari bagian hidup manusia dan juga bukan 

beban dari setiap manusia 

e. Tanggung jawab harus dikerjakan 

34. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi 

yang memungkinkan antar komputer untuk saling 

berkomunikasi, Nama lain dari teknisi jaringan adalah …. 

a. Network administrator  

b. Network manager  

c. Network supervisor  

d. Network engineer  

e. Network installer  

35. Suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang 

didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah 

pengertian dari …. 



a. Job list 

b. Daftar kerja 

c. Job assignment  

d. Job street  

e. Job description 

36. Ada empat macam analisis terhadap sebuah topik, yaitu …. 

a. Manageable of topic, significance of topic, obtainable 

data, dan interested topic 

b. Manageable oftopic, significance of topic, obtainable 

data, dan accurate topic 

c. Accurate topic, significance of topic, obtainable data, 

dan interested topic 

d. Manageable of topic, significance of topic, accurate 

data, dan interested topic 

e. Manageable of topic, accurate topic, obtainable data, 

dan interested topic 

37. Diantara beberapa analisis topik, yang dimaksud dengan 

manageable of topic adalah …. 

a. Data yang diperlukan dapat diperoleh 

b. Topik yang menarik 

c. Topik yang dapat dikelola 

d. Topik yang sesuai 

e. Topik yang tidak sesuai 

38. - Topik menarik minat dan semangat peneliti 

- Topik menimbulkan rasa ingin tahu secara ilmiah 

- Topik menarik untuk dapat  mengarahkan  pada 

kebenaran ilmiah 

Pernyataan di atas adalah ciri-ciri dari …. 

a. Manageable topic 

b. Interested topic 

c. Obtainable data 

d. Significance of topic 

e. Accurate topic 

39. Analisis proyek merupakan penguraian pokok atau 

berbagai bagian dan penelaahan bagian proyek itu sendiri. 

Ada dua jenis analisis proyek, yaitu …. 

a. Analisis fnansial dan analisis keuangan 

b. Analisis finansial dan analisis ekonomi 

c. Analisis ekonomi dan analisis pasar 

d. Analisis internal dan analisis eksternal 

e. Analisis mikro dan analisis makro 

40. Sebuah proyek bisanya memiliki tujuan yang jelas Dalam 

pelaksanaannya, analisis proyek memiliki tujuan untuk …. 

a. Memperbaiki terhadap penilaian investasi 

b. Mengevaluasi terhadap aspek-aspek yang 

menentukan keberhasilan seluruh proyek 

c. Memetakan sarana yang dibutuhkan 

d. Meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi 

e. Semua benar 

41. Investasi yang dibuat dalam harta tetap (fixed asset) seperti 

tanah, bangunan, dan peralatan  disebut …. 

a. Investasi finansial 

b. Investasi nyata 

c. Financial investment 

d. Investasi ekonomi 

e. Investasi bodong 

42. Proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan 

menetapkan bagaimana cara mencapainyadisebut …. 

a. Model rancangan 

b. Ketetapan asumsi 

c. Presiatif 

d. Sikap pelaksanaan 

e. Perencanaan (planning) 

43. Suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pengembangan 

ide proyekadalah …. 

a. Model rancangan 

b. Ketetapan asumsi 

c. Presiatif  

d. Sikap pelaksanaan 

e. Perencanaan 

44. Seorang wirausahawan selalu berambisi ingin maju 

(ambition drive), merupakan pengertian dari …. 

a. Model rancangan 

b. Ketetapan asumsi 

c. Presiatif  

d. Sikap pelaksanaan 

e. Perencanaan 

45. Untuk meminimalkan biaya dan efektifitas kegiatan, 

evaluasi kelayakan proyek dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu…. 

a. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi penutup 

b. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi manajemen 

c. Evaluasi produksi dan evaluasi teknologis 

d. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi kelayakan proyek 

e. Evaluasi biaya dan evaluasi ekonomi 

46. Untuk mengetahui faktor-faktor pengambat kritis (critical 

factors) yang dapat menghambat jalannya operasibisnis 

proyek yang akan dibangunmerupakan tujuan dari …. 

a. Evaluasi biaya 

b. Evaluasi penutup 

c. Evaluasi ekonomi 

d. Evaluasi kelayakan proyek 

e. Evaluasi pendahuluan 

47. Ketepatan waktu proyek sangatlah berpengaruh dalam 

menilai kualitas pekerja yang menangani proyek. Dalam 

perancangan kerja proyek dikenal istilah time mapping, 

yaitu …. 



a. Perencanaan waktu kegiatan 

b. Lama kegiatan 

c. Waktu tunggu 

d. Waktu efektif bekerja 

e. Batas akhir kegiatan 

48. Suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu 

dengan  yang lain dengan berbagai cara yang sesuai 

dengan keperluan adalah pengertian dari …. 

a. Konsep kepentingan 

b. Konsep integrasi sistem 

c. Konsep suatu sistem 

d. Konsep sosial 

e. Konsep kemanusiaan 

49. Metode Investigasi Kelompok (Group Investigation) 

Investigasi kelompok secara filosofis beranjak dari 

paradigma konstruktivis, yakni …. 

a. Terdapat suatu situasi yang di dalamnya para siswa 

berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan 

berbagai informasi dan melakukan pekerjaan secara 

kolaboratif untuk menginvestigasi suatu masalah, 

merencanakan, mempresentasikan serta 

mengevaluasi kegiatan mereka 

b. Metode yang dilakukan secara berkelompok 

c. Metode yang dilakukan secara berkelompok dan 

dilakukan investigasi di suatu tempat tertentu . 

d. Metode hanya mencari informasi  

e. Situasi dimana antar siswa saling melakukan 

investigasi 

50. Dalam penentuan ide proyek harus diperhatikan faktor 

originalitas, yaitu …. 

a. Ide asli dari pemikiran sendiri tanpa meniru ide orang 

lain 

b. Ide orang lain yang sudah dimodifikasi 

c. Ide yang didapat dari internet 

d. Ide yang didapat dari buku bacaan 

e. Ide orang lain yang belum pernah dipraktekkan 

51. Dalam sebuah Project di butuhkan sebuah pembentukan 

Tim Kerja, apa yang dimaksud dengan pembentukan Tim 

Kerja.... 

A. Tim yang bekerja secara solid dan terikat dalam 

sistem kerja-1 dan 2 

B. Tim yang Membuat Sebuah kumpulan untuk 

tujuan tertentu 

C. Tim yang bertugas untuk Mencetak Gooll 

D. Tim yang Iningin membuat bahwa teori bumi datar 

itu benar 

E. tim dari sebuah negara 

52. Suatu proses penyampaikan informasi (pesan, 

ide,gagasan) dari satu pihak kepada pihakyang lain 

disebut.... 

A. Kualifikasi 

B. Konsentrasi 

C. Komunikasi 

D. Komulatif 

E. Inspirasi 

53. Dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam 

setiap pengambilan keputusan,sehingga membuat 

keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap 

hasilnya adalah salah  satu tugas.... 

A. Pemimpin 

B. Sekertaris 

C. Koordinasi Organisasi 

D. bendahara 

E. Notulen 

54. Dimana proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara 

sistimatis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, adalah pengertian dari.... 

A. Persiapan 

B. Perbuatan 

C. Perencanaan 

D. Perkembangan 

E. Perekonomian 

55. Proses yang mengidentifikasi orang, kelompok, atau 

organisasi yang dapatmemberikan dampak atau yang 

terkena dampak atas keputusan dan hasil proyek adalah 

pengertian dari …. 

A. Investigasi Proyek 

B. Identifikasi Proyek 

C. Subsidi 

D. Pencerahan 

E. Irigasi 

56. Mind mapping diperkenalkan oleh Tony Buzan. Mind 

mapping adalah.... 

A. Peninjauan dan Pembaharuan Strategi 

B. Cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala 

arah, menangkap berbagaipikiran dalam berbagai 

sudut. 

C. Suatu sistem komunikasi yang handal 

D. Kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami 

oleh tim dalam membuatkeputusan 

E. Proyek yang canggih 

57. Strategi pemasaran yang melibatkan membagi target 

market yang luas ke dalam himpunan bagian dari 

konsumen, bisnis, atau negara-negara yang memiliki, atau 

yang dianggap memiliki, kebutuhan umum, kepentingan, 



dan prioritas, dan mkemudian merancang dan menerapkan 

strategi untuk menargetkan mereka. Pengertian dari.... 

A. Pangsa pasar 

B. Pemasaran 

C. Strategi pasar 

D. Strategi penjual 

E. Strategi 

58. Orang atau instansi atau lembaga yang melakukan 

pembelian produk baik barang maupun jasa secara 

berulang – ulang, adalah definisi dari… 

A. Definisi Pelanggan 

B. Definisi Komunikasi 

C. Definisi konflik 

D. Definisi Penjual 

E. Definisi Proyek 

59. Menentukan apakah sebuah proyek dapat dikerjakan atau 

tidak dan mengatur anggota tim lainnya sesuai dengan 

jalannya proyek, merupakan tugas dari …. 

A. Karyawan 

B. Supervisor 

C. Programmer  

D. Project manajer 

E. Programmer pemula 

60. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan 

perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja adalah 

pengertian dari …. 

A. Kejujuran  

B. Kedisiplinan  

C. Tanggung jawab 

D. Tanggungan  

E. Penyesalan  

61. Orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dan orang 

tersebut menerima upah sebagaiimbalan atas pekerjaan 

yang mereka lakukan adalah pengertian dari …. 

A. Majikan 

B. Pengusaha 

C. Karyawan 

D. Buruh 

E. Manajer  

51. Ada empat macam analisis terhadap sebuah topik, yaitu …. 

A. Manageable of topic, significance of topic, 

obtainable data, dan interested topic 

B. Manageable oftopic, significance of topic, 

obtainable data, dan accurate topic 

C. Accurate topic, significance of topic, obtainable 

data, dan interested topic 

D. Manageable of topic, significance of topic, 

accurate data, dan interested topic 

E. Manageable of topic, accurate topic, obtainable 

data, dan interested topic 

52. Diantara beberapa analisis topik, yang dimaksud dengan 

manageable of topic adalah …. 

A. Data yang diperlukan dapat diperoleh 

B. Topik yang menarik 

C. Topik yang dapat dikelola 

D. Topik yang sesuai 

E. Topik yang tidak sesuai 

53. Perhatikan pernyataan di bawah ini : 

1. Topik menarik minat dan semangat peneliti 

2. Topik menimbulkan rasa ingin tahu secara ilmiah 

3. Topik menarik untuk dapat mengarahkan  pada 

kebenaran ilmiah 

Dari pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari …. 

A. Manageable topic 

B. Interested topic 

C. Obtainable data 

D. Significance of topic 

E. Accurate topic 

64. Proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan 

menetapkan bagaimana cara mencapainyadisebut …. 

A. Model rancangan 

B. Ketetapan asumsi 

C. Presiatif 

D. Sikap pelaksanaan 

E. Perencanaan (planning) 

65. Suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pengembangan 

ide proyekadalah …. 

A. Model rancangan 

B. Ketetapan asumsi 

C. Presiatif  

D. Sikap pelaksanaan 

E. Perencanaan 

66. Seorang wirausahawan selalu berambisi ingin maju 

(ambition drive), merupakan pengertian dari …. 

A. Model rancangan 

B. Ketetapan asumsi 

C. Presiatif  

D. Sikap pelaksanaan 

E. Perencanaan 

67. Suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu 

dengan  yang lain dengan berbagai cara yang sesuai 

dengan keperluan adalah pengertian dari …. 

A. Konsep kepentingan 

B. Konsep integrasi sistem 

C. Konsep suatu sistem 

D. Konsep sosial 



E. Konsep kemanusiaan 

68. Metode Investigasi Kelompok (Group Investigation) 

Investigasi kelompok secara filosofis beranjak dari 

paradigma konstruktivis, yakni …. 

A. Terdapat suatu situasi yang di dalamnya para 

siswa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama 

lain dengan berbagai informasi dan melakukan 

pekerjaan secara kolaboratif untuk 

menginvestigasi suatu masalah, merencanakan, 

mempresentasikan serta mengevaluasi kegiatan 

mereka 

B. Metode yang dilakukan secara berkelompok 

C. Metode yang dilakukan secara berkelompok dan 

dilakukan investigasi di suatu tempat tertentu . 

D. Metode hanya mencari informasi  

E. Situasi dimana antar siswa saling melakukan 

investigasi 

69. Dalam penentuan ide proyek harus diperhatikan faktor 

originalitas, yaitu …. 

 

A. Ide asli dari pemikiran sendiri tanpa meniru ide 

orang lain 

B. Ide orang lain yang sudah dimodifikasi 

C. Ide yang didapat dari internet 

D. Ide yang didapat dari buku bacaan 

E. Ide orang lain yang belum pernah dipraktekkan 

70. Memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau 

sponsor, dan memperoleh perizinan, merupakan 

pengertian dari… 

A. Tujuan Proposal 

B. Pengertian Proposal 

C. Metode Kerja Proyek 

D. Tim Kerja dan Uraian Tugas 

E. Organisasi Kerja Proyek 

71. Kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan 

kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual, 

merupakan pengertian dari… 

A. Tujuan Proposal 

B. Pengertian Proposal 

C. Metode Kerja Proyek 

D. Tim Kerja dan Uraian Tugas 

E. Organisasi Kerja Proyek 

72. Sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, 

pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta 

pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek, 

merupakan pengertian dari… 

A. Tujuan Proposal 

B. Pengertian Proposal 

C. Metode Kerja Proyek 

D. Tim Kerja dan Uraian Tugas 

E. Organisasi Kerja Proyek 

73. Yang merupakan pengertian dari Sistem Manajemen Mutu 

adalah…. 

A. Bagian sistem manajemen organisasi yang 

memfokuskan perhatian pada pencapaian hasil 

Berkaitan dengan sasaran mutu dalam rangka 

memenuhi persyaratan pelanggan / penerima 

manfaat 

B. suatu proyek yang memiliki manager yang pintar 

C. anggota yang bisa menganalisis kondisi proyek 

tertentu 

D. semua salah 

E. manajeger yang bermutu 

74. Suatu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan juga 

ketrampilan, cara teknis yang terbaik serta dengan sumber 

daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan 

yang sudah ditentukan agar mendapatkan hasil yang 

optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu dan keselamatan 

kerja, adalah… 

A. Manajemen Proyek 

B. Manajemen Keuangan 

C. Manajemen Produk 

D. Manajemen Perhotelan 

E. Manajemen Perbankan 

75. Sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah 

ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya (dan 

biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga 

dibatasi oleh sumber pendanaan), untuk mencapai tujuan 

dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk 

menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau 

yang mempunyai nilai tambah disebut.... 

A. Pekerjaan 

B. Bisnis 

C. Wirausaha 

D. Rencana 

E. Proyek 

76. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip relevansi secara 

internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara 

komponen-komponen adalah.... 

A. Tujuan 

B. Bahan 

C. Strategi 

D. Organisasi dan evaluasi 

E. Jumlah/banyaknya 

77. Komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan 

tuntutan ilmu pengetahuan dan 



teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi 

peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan 

kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosilogis) 

A. Kebutuhan pokok 

B. Kebutuhan Sehari-hari 

C. Kebutuhan Saya 

D. Kebutuhan Keluarga 

E. Kebutuhan Masyarakat 

78. Prinsip Relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki 

relevansi di antara komponen-komponen kurikulum 

diantaranya adalah.. 

A. tujuan, bahan, strategi, 

B. tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi 

C. organisasi dan evaluasi 

D. bahan dan stratergi 

E. tujuan dan organisasi 

79. Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola 

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman adalah... 

A. resiko 

B. Tujuan 

C. Prinsip 

D. Resiko proyek 

E. Manajemen risiko 

80. Melihat atau mengecek hasil yang sudah dikerjakan 

dimana hasil yang didapatkan harus maksimal adalah... 

A. Mandor 

B. Mengec ek 

C. Analisis hasil kerja proyek 

D. Menjaga proyek 

E. Mengawasi 

81. Proyek terbatas-waktu adalah suatu proyek yang harus 

diselesaikan berdasarkan batas waktu.yang disebut proyek 

adalah…. 

A. Proyek tak terbatas 

B. Proyek lama banget 

C. Proyek terbatas waktu 

D. Proyek terbatas material 

E. Proyek waktu 

82. Sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, 

pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta 

pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek 

adalah... 

A. Manajemen proyek 

B. Manajemen itu sendiri 

C. Manajemen dia sendiri 

D. Brainstorming 

E. Informasi histori 

83. Di bawah ini yang bukan merupakan waktu pelaksanaan 

kerja proyek adalah.... 

 

A. Batas waktu kewajiban kontraktor menyelesaikan 

pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati. 

B. Jumlah hari kontrak, berapa total hari pelaksanaan 

proyek 

C. Jangan waktu setiap bagian pekerjaan 

D. Syarat sah adanya perpanjangan waktu 

E. Akhir waktu pelaksanaan 

84. Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola 

ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman…. 

A. Perkiraan biaya memegang peranan penting 

dalam penyelenggaraan proyek. 

B. Identifikasi resiko 

C. Manajemen risiko 

D. Brainstorming 

E. Analisis Resiko 

85. Sesuaikan ukuran kemasan dengan ukuran produk yang 

dijual. Hindari kemasan yang terlalu besar atau terlalu kecil 

agar produk tak rusak, dan sesuaikan juga dengan… 

A. Trendy 

B. Bentuk 

C. Dana 

D. Kebutuhan Konsumen 

E. Model 

86. Suatu hal yang dimiliki oleh suatu produk dan berfungsi 

untuk membedakan anatara satu produk dengan produk 

yang lain pengertian dari 

A. Target market 

B. Ergonomis 

C. Ciri khas 

D. Ukuran 

E. Spesial pack 

87. pada tahapan membuat proposal ada hal-hal yang perlu di 

perhatikan pada saat membuat Pendahuluan, Ketentuan 

penulisan Pendahuluan memuat …. 

A. Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan 

B. Latar Belakang, Dasar Teori, Pembahasan 

Komponen 

C. Pembahasan Komponen, rumusan Masalah, 

Kesimpulan 

D. Saran, Tujuan,Pembahasan Komponen 

E. Dasar Teori, Bahan dan Alat, Kesimpulan 

88. Berikut yang bukan merupakan Sistematika penulisan 

laporan akhir kerja proyek adalah.... 

A. Pendahuluan 

B. Daftar isi 

C. Daftar gambar 

D. Kata pengantar 

E. Biodat



 


