
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

 

Sekolah                       : SMK Negeri 2 Lahat 

Mata Pelajaran           : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Kelas / Semeseter       : XI / Genap 

Materi Pokok              : Peluang Usaha 

Alokasi Waktu           : @  10 Menit. 
 

 

  Kompetensi Dasar 

3.2 Menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa 

4.2 Merencanakan produk usaha 
 

A.  Tujuan Pembelajaran. 

Setelah melakukan pembelajaran model Problem Based learning ,  peserta didik dapat : 

1. Menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa 

2. Mengkategorikan / mengevaluasi peluang usaha produk barang dan jasa 

3. Merencanakan dan membuat produk barang dan jasa 

 

B.  Langkah-langkah Pembelajaran 

 
 

Kegiatan Pendahuluan ( 3 Menit) 

1. Memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa 

2. Mengecek kehadiran peserta didik 

3. Mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik 

4. Menyampaikan motivasi, tujuan dan manfaat mempelajari materi peluang usaha 

5. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai dan metode 

belajar yang akan ditempuh 

 
Kegiatan Inti ( 7 Menit) 

1. Orientasi Peserta 
Didik Pada Masalahi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. 

Memberikan penayangan dan bahan bacaan terkait materi 

ruang lingkup peluang usaha produk/ jasa 

2. Mengorgaisakan 

Peserta Didik Untuk 

Belajar 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal-hal 
yang belum dipahami mengenai ruang lingkup peluang usaha 
produk/jasa 

3. Membimbing 
Penyelidikan Individu 
maupun Kelompok 

Peserta didik membentuk beberapa kelompok untuk 
mendiskusikan dan mencari informasi mengenai peluang usaha 
, merencanakan dan membuat produk barang / jasa. 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan Hasil 
Karya 

Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok lainnya 

5. Menganalisis dan 
Mengawasi Proses 
Pemecahan Masalah 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal 
yang telah dipelajari terkait ruang lingkup peluang usaha 
produk/ jasa. Memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

 

 

 



 

Kegiatan Penutup ( 2  Menit) 

1. Peserta didik membuat rangkuman dan kesimpulan pelajaran dalam kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan 

2. Guru menutup pembelajaran 

 

C.  Penilaian Hasil Pembelajaran. 

-    Penilaian sikap terdiri dari penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. 

-    Penilaian Pengetahuan berupa tes tertulis uraian ,  tes lisan / observasi, diskusi tanya  

      jawab, dan penugasan. 

- Penilaian  Keterampilan  berupa  penilaian  unjuk  kerja,  penilaian  proyek,    penilaian 

produk dan penilaian porto folio. 
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KOMPONEN PENDUKUNG 
 

 

A.  MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Media/Alat                 : Spidol, papan tulis, laptop 

Bahan                         : Modul, Lembar kerja siswa 

Sumber belajar           : Buku Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan dan Internet 
 

 

B.  BAHAN AJAR DAN PENILAIAN 

1.   Bahan Ajar / Materi Pelajaran 

 - Peluang Usaha 
 

 

2.   Instrumen Penilaian  

      a.   Soal 

1)  Jelaskan pengertian peluang usaha dan resiko usaha! 

2)  Sebutkan ciri-ciri usaha yang baik! 

3)  Ada 3 Kategori sumber peluang usaha, sebut dan jelaskan! 
 

b.   Kunci jawaban 

1)  Peluang  usaha  adalah  kesempatan  yang  ada  untuk  bisa  

dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang 

wirausahawan 

Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam 

menangkap peluang usaha. 

2)  Peluang itu original dan tidak meniru 

Peluang itu dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan 

kebutuhan pasar di masa yang akan datang. 

Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang dapat bertahan lama 

Tingkat visibilitas (kelayakan usaha) 

3)  Segementasi  pasar,  posisi  produk,  sumber  daya  manusia,  

keuangan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha sesuatu 

ketidakpastianatas terjadinya suatu peristiwa. 
 

c.   Skor Penilaian 
 

Nomor soal Skor Maksimal 

  

1 20 

2 20 

3 60 

Jumlah skor 100 

 
d.   Pedoman Penskoran 

Skor  
 Jumlah jawaban betul 

X 100 
Skor Maksimal 

 

3.   Lembar  kerja / Jobsheet 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 

 
 

Mapel       : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Nama        : …………….. 

Kelas        : …………….. 
 

 

A.  Kompetensi dasar 

3.2 Menganalisis peluang usaha produk barang/ jasa 

4.2 Merencanakan produk usaha 
 

 

B.  Bahan diskusi 

1. Bentuk kelompok terdiri dari 4 Siswa 

2. Amati lingkungan sekitar kalian, identifikasikan peluang usaha yang ada di 

berbagai bidang dan kelompokkan dengan tabel unit usaha dan peluang usaha! 

3. Jelaskan menurut kelompok anda apa alasan yang melatar belakangi anda 

memilih produk tersebut! Analisis dampak negatif dan positifnya dari produk 

yang anda pilih. 
 

 

C.  Hasil diskusi 
 

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

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

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

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



 

 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 

 
 
 

Mapel       : Produk Kreatif dan Kewirausahaan 

Nama        : …………….. 

Kelas        : …………….. 
 

 

A.  Kompetensi dasar 

3.2 Menganalisis peluang usaha produk 

barang/jasa 

4.2 Merencanakan produk 

usaha 
 

 

B.  Bahan diskusi 

Lakukan observasi di  sekitar lingkungan anda tentang ada atau tidaknya 

peluang usaha! Jelaskan menurut keompok anda apa alasan yang melatar belakangi 

ada atau tidaknya peluang usaha tersebut! Analisis dampak negatif dan dampak 
 

 

D.  Hasil diskusi 
 

 

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

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

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

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

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

 
 

E.  PROGRAM REMIDIAL DAN PENGAYAAN 

1.   Remidial 

a. Jika didapatkan lebih dari 75% siswa yang ada di kelas mendapatkan nilai 

dibawah KKM maka akan dilaksanakan pengayaan dengan materi yang sama 

dan waktu yang menyesuaikan. 

b. Jika didaptkan kurang dari 75% dari jumlah siswa  yang ada di kelas dan 

mendapatkan nilai di bawah KKM maka akan di laksanakan progam 

remedial yang berkaitan denga materi tersebut. 

c. Soal remidi bisa berupa klasikal / parsial maupun menyeluruh sesuai dengan 

nilai tiap skor soal yang dianggap sulit. 
 

2.   Pengayaan 

Siswa mempelajari badan usaha yang bergerak di bidang perbanka dan keuangan 

mikro 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 

 
 
Soal Pilihan Ganda 
 
1. Peluang Usaha adalah kata lain dari …….. 

a. Kekalahan 
b. Kegagalan 
c. Kesempatan 
d. Keberhasilan 
e. Keruntuhan 

 
2. Berikut ini beberapa cara menemukan peluang usaha yang baik , kecuali ……… 

a. Setiap usaha yang dimiliki adalah hasil pemikiran sendiri , bukan mengcopy milik orang 
lain 

b. Adanya Adanya keyakinan untuk mewujudkan usahanya mampu menghadapi perubahan 
teknolohi yang semakin berkembang 

c. Adanya rasa senang dalam menjalankannya. Pebisnis yang buka usaha dengan rasa senang 
akan selalu bersemangat dalam menjalankan usahanya 

d. Dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar dimasa yang akan 
datang, sehingga peluang usaha tersebut selalu di-update sesuai dengan perkembangan 
teknologi 

e. Bermalas-malasan dan tidak memiliki ide untuk mengembangkan usahanya 
 

3. Yang merupakan tujuan dari analisis peluang usaha, kecuali……. 
a. Mengetahui potensi laba dan rugi 
b. Menilik kondisi persaingan 
c. Tidak memiliki tujuan 
d. Meminimalisir kerugian 
e. Validasi bisnis layak dijalankan 

 
4. Risiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati disebut dengan.. 
a. Risiko usaha 
b. Risiko investor 
c. Risiko pasar 
d. Risiko kredit 
e. Risiko teknis 

 
5. Analisis bisnis atau usaha dapat dikatakan sebagai.. 

a. Kekayaan 
b. Peta strategi 
c. Petunjuk jalan 
d. Tantangan 
e. Keuntungan 

 
Kunci Jawaban : 
1. C 
2. E 
3. C 
4. D 
5. B 
 
Skor Penilaian  : Jawab benar nilai 20 
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