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1. Apa yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan? 

a. Seseorang yang melakukan pekerjaan 
b. Tempat dimana seseorang bekerja 

c. Hal-hal yang dilakukan saat bekerja 
d. Hal-hal yang mendukung pekerjaan 

 
2. Sektor pekerjaan yang bergerak menghasilkan barang, yaitu ... 

a. Dokter 
b. Nahkoda 

c. Pengrajin sepatu 
d. Pemain bola 

 
3. Berikut merupakan syarat-syarat profesi, kecuali ... 

a. Menguasai kecakapan khusus (special skill) 
b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi (qualified) 
c. Terikat norma dan hukum dalam negara maupun masyarakat 
d. Bisa dilakukan oleh siapa saja 

 
4. Manakah di bawah ini yang termasuk pekerjaan biasa? 

a. Dokter 
b. Staf Tata Usaha 

c. Masinis 
d. Pianis 

 
5. Salah satu alat di bawah ini adalah alat perlengkapan utama dari profesi montir ... 

a. Stetoskop 
b. Kapur tulis 

c. Kunci Inggris 
d. Komputer 

 
6. Berikut adalah tokoh-tokoh yang profesional di bidangnya, kecuali ... 

a. Sherina – Penyanyi 
b. Chris John – Pemain bola 

c. Ruhut Sitompul – Pengacara 
d. Affandi – Pelukis  

 
7. Untuk menjadi tenaga profesional, dibutuhkan pengembangan diri, diantaranya dengan ... 

a. Disiplin dan cepat puas 
b. Komitmen dan kemauan mengasah kemampuan 
c. Terus meningkatkan kemampuan dan cepat menyerah 
d. Mempuyai kemauan yang kuat dan cepat puas 
 

8. Kemampuan khusus yang dimiliki pembatik profesional diantaranya adalah sebagai berikut, 
kecuali ... 
a. Mampu mencanting yang baik 
b. Memiliki keahlian menggambar 

c. Sabar  
d. Menguasai teknik pewarnaan 

 
9. Dalam mencapai profesi yang diinginkan, hal berikut tidak diperlukan, yaitu ... 

a. Pendidikan 
b. Keterampilan 

c. Biaya/modal 
d. Peralatan harus baru



 
10. Usaha yang dapat dilakukan pelajar untuk mempersiapkan diri sebagai profesional diantaranya 

sebagai berikut, kecuali ... 
a. Belajar dengan ulet dan tekun 
b. Mengenali bakat yang dimiliki dan mengasahnya 
c. Mengikuti pelatihan atau workshop tentang profesi yang diminati 
d. Memikirkannya setelah lulus kuliah saja 

 
11. Berbagai profesi bisa kita temui dimana saja. Profesi yang tidak bisa ditemui di airport adalah ... 

a. Pilot 
b. Public Relation maskapai penerbangan 

c. Office Boy 
d. Pramugari 

 
12. Manusia sejak lahir memiliki potensi diri. Potensi mencakup hal-hal berikut kecuali ... 

a. Kecerdasan berbahasa 
b. Kecerdasan simbolis/matematis 

c. Kecerdasan melankolis 
d. Kecerdasan komunikasi 

 
13. Berbagai jenis alat kerja telah diciptakan manusia (tool maker). Pada zaman dahulu, peralatan 

tersebut  digunakan untuk hal-hal berikut, kecuali ... 
a. Berburu 
b. Berperang 

c. Memecah benda 
d. Makan 

 
14.  Pisau dan gunting adalah salah satu contoh ... 

a. Alat potong 
b. Alat belah 

c. Alat pelubang 
d. Alat penjepit 

 
15. Alat transportasi terus mengalami perkembangan teknologi, tak terkecuali mobil. Jika zaman 

dulu mobil ditarik dengan tenaga manusia, pada zaman pertengahan dengan tenaga bensin, 
pada zaman sekarang mulai dikembangkan dengan tenaga ... 
a. Matahari 
b. Batu bara 

c. Premium 
d. Kuda 

 
16. Berikut adalah berbagai istilah pengemudi kendaraan, kecuali ... 

a. Nahkoda 
b. Masinis 

c. Avtur 
d. Supir 

 
17. Pendidikan formal SMK dapat menghasilkan profesi seperti berikut ini, kecuali ... 

a. Tata rambut 
b. Tata boga 

c. Tata busana 
d. Tata rumah 

 
18. Untuk menjadi tenaga profesional, pendidikan tidak hanya ditempuh melalui pendidikan formal 

saja, tapi juga bisa melalui berbagai jenis kursus yang ada berikut ini, kecuali ... 
a. Kursus komputer 
b. Kursus bahasa 

c. Kursus berdagang 
d. Kursus bermusik

 



19. Profesi sopir harus teruji dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Berikut adalah jenis-jenis SIM, 
kecuali ... 
a. SIM A  - Mobil Pribadi 
b. Sim B1 – Bus 

c. Sim B2 – Mobil pejabat 
d. Sim C - Motor 

 
20. Membuat maket (miniatur) bangunan adalah salah satu tugas utama seorang... 

a. Petani 
b. Artis 

c. Arsitek 
d. Kuli bangunan 

 
21. Penemuan teknologi baru akan menghilangkan peran/lapangan pekerjaan, contohnya sebagai 

berikut kecuali ... 
a. Handphone menghilangkan peran warung telepon (wartel) 
b. Mesin penggiling padi menghilangkan peran traktor 
c. Email menghilangkan peran surat pos 
d. Mesin pembelian minuman kaleng menghilangkan peran pedagang asongan/warung 
 

22. Dampak positif penggunaan mesin otomatis pada suatu pabrik adalalah ... 
a. Mengurangi tenaga kerja manusia 
b. Menimbulkan polusi 

c. Mempercepat proses produksi 
d. Biaya pemeliharaan yang besar 

 
23. Yang tidak termasuk contoh perkembangan teknologi dalam Batik adalah ... 

a. Penggunaan kompor listrik sebagai sumber energi 
b. Penggunaan komputer untuk mendesain motif-motif Batik 
c. Penggunaan internet untuk memasarkan Batik 
d. Penggunaan mesin pembuatan kain printing diperbanyak 

 
24. Penemuan mesin ... berdampak luas bagi transportasi laut, kereta api, dan industri. 

a. Ketel uap 
b. Ketel air 

c. Ketel gas 
d. Ketel minyak 

 
25. Penemu telepon adalah ... 

a. James Watt 
b. Alexander Graham Bell 

c. Albert Einstein 
d. Marie Curie  

 
26. Untuk menjadi seorang hakim, diperlukan sifat-sifat berikut, kecuali ... 

a. Tegas 
b. Adil 

c. Bijaksana 
d. Mudah dikompromi 

 
27. Jumlah pengusaha lebih sedikit dari profesional, karena adanya sifat-sifat penghambat seperti 

berikut, kecuali... 
a. Ragu-ragu 
b. Takut gagal 

c. Senang di zona nyaman 
d. Suka berinovasi 

 
28. Karakteristik yang harus dimiliki dokter diantaranya ... 

a. Sabar  dan tidak mudah jijik b. Mudah bosan dan penyayang 



c. Rajin dan kurang teliti d. Daya ingat tinggi dan mudah marah 
 

29. Kemampuan berbahasa menjadi penunjang komunikasi global. Bahasa internasional setelah 
bahasa Inggris adalah ... 
a. Jepang 
b. Mandarin 

c. Prancis 
d. Jerman 

 
30. Berikut ini adalah kebiasaan baik yang dapat menunjang cita-cita, kecuali ... 

a. Pantang menyerah 
b. Bekerja keras 

c. Tidak terbuka terhadap perubahan 
d. Kreatif 

 
31. Apa yang dimaksud dengan bakat? 

a. Kemampuan yang dimiliki sejak lahir dan daat dikembangkan 
b. Dorongan untuk melakukan sesuatu 
c. Keinginan dalam diri untuk melakukan sesuatu 
d. Mencari-cari berita dengan keahlian tertentu 

 
32. Salah satu contoh motivasi ekstrinsik (dari luar) yaitu ... 

a. Belajar karena ingin pintar 
b. Belajar karena akan dibelikan sepeda 

baru oleh ayah 

c. Belajar agar menjadi juara kelas 
d. Belajar agar ingin naik kelas 

 
33. ... yang baik merupakan roda kemajuan. 

a. Kebiasaan 
b. Sikap 

c. Perkataan 
d. Pembaca 

 
34. Perasaan ingin sesuatu dari dalam diri yang mempengaruhi tingkah laku manusia adalah ... 

a. Bakat 
b. Minat 

c. Optimis 
d. Profesi 

 
35. Membiasakan mengerjakan hal-hal yang baik berikut ini akan bermanfaat untuk menunjang 

cita-cita dan profesi, kecuali ... 
a. Pantang menyerah 
b. Pesimis 

c. Bekerja keras 
d. Rajin 

 
36.  Dewasa ini, jumlah pengangguran semakin banyak. Beberapa faktor penyebabnya adalah 

sebagai berikut, kecuali... 
a. Jumlah pelamar kerja lebih banyak dari jumlah lapangan pekerjaan 
b. Kompetensi yang kurang dari si pelamar kerja 
c. Sudah takdir 
d. Sikap malas dan mudah menyerah 

 
37. Pendidikan entrepreuneurship (kewirausahaan) dikenalkan sejak dini kepada siswa agar ... 

a. Siswa berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan 
b. Memenuhi kurikulum 



c. Siswa menggantungkan pekerjaannya pada orang lain 
d. Kreativitas siswa terbatasi 

 
38. Salah satu contoh profesi yang mensyaratkan tinggi dan berat badan ideal adalah ... 

a. Dokter 
b. Penyanyi 

c. Model 
d. Polisi 

 
39. Pendidikan adalah hal penting yang disyaratkan dalam lowongan pekerjaan karena ... 

a. Pendidikan adalah gambaran umum kompetensi si pelamar  
b. Sebagai tambahan persyaratan 
c. Aturan pemerintah 
d. Pelamar kerja semuanya ingin menjadi akademisi 

 
40. Berikut tidak termasuk solusi menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan 

pekerjaan adalah ... 
a. Menambah keterampilan yang dimiliki 
b. Pintar mencari peluang  
c. Menciptakan industri padat karya 
d. Berdiam diri 

 
41. Dalam merancang produk secara PGBU, prosedur teknis harus diperhatikan dan ditaati dengan 

tujuan sebagai berikut, kecuali ... 
a. Menghindari terjadinya kesalahan dan kecelakaan kerja 
b. Proses Pikir, Gambar, Buat dan Uji berjalan sesuai urutan dan teratur 
c. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama proses pembuatan produk 
d. Mempersulit proses pembuatan produk 

 
42. Desain motif Batik yang baik pada syal adalah ... 

a. Motifnya kecil dan tidak proporsional 
b. Motifnya unik dan tidak terlalu besar 
c. Motifnya tidak proporsional dan besar-besar 
d. Motifnya umum dan universal 

 
43. Bahan-bahan berikut cocok digunakan sebagai syal, kecuali ... 

a. Sutera 
b. Santung 

c. Katun Paris 
d. Serat kayu 

 
44. Prosedur membuat Batik yang tepat sesuai dengan pada konsep PGBU yaitu ... 

a. Menggunakan malam yang panas agar tembus ke belakang kain 
b. Memegang canting 45 derajat dengan kepala canting menghadap ke atas 
c. Meniup lubang canting agar aliran malam lancar 
d. Membatik sambil bercanda berlebihan 

 
45. Yang mendukung penjualan suatu produk kerajinan adalah sebagai berikut, kecuali ... 

a. Packaging (kemasan) yang menarik 



b. Kemampuan komunikasi yang luwes 
c. Produk kerajinan  berkualitas tinggi 
d. Harga tidak sesuai dengan kualitas barang 

 
46. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kemasan sebaiknya memenuhi 4R, yaitu ... 

a. Reuse, reduce, recycle, revise 
b. Reuse, reduce, recycle, replace 

c. Reuse, recognize, recycle, replace 
d. Reuse, reduce, recycle, reactive

 
47. Syarat-syarat desain motif yang baik untuk syal yaitu sebagai berikut, kecuali ... 

a. Tidak terlalu penuh motifnya 
b. Memiliki ciri khas 

c. Unik dan universal 
d. Memiliki motif yang besar 

 
48. Jenis bahan berikut tidak dapat digunakan sebagai kemasan Batik ... 

a. Kayu 
b. Kain (tekstil) 

c. Tanah 
d. Plastik 

 
49. Dalam konsep PGBU (Pikir, Gambar, Buat, Uji), yang diujikan dalam pembuatan syal Batik adalah 

... 
a. Teori pembuatan batik 
b. Syarat yang ditetapkan di awal perancangan produk 
c. Gambar motif Batik 
d. Penguasaan alat dan bahan 

 
50. Tujuan ekonomi kreatif perlu dikembangkan dalam proses pembuatan produk batik adalah 

sebagai berikut, kecuali ... 
a. Mengajarkan siswa cara berkomunikasi 
b. Mengajarkan siswa menghargai profesi pembatik 
c. Mengajarkan siswa untuk materialistis 
d. Mengajarkan siswa berkreasi dan berinovasi 

 
 

Do your best and God do the rest! Good Luck! 
@shalufi 

  



KUNCI JAWABAN UTS GENAP PTD KELAS VII 
 
1. B 
2. C 
3. D 
4. B 
5. C 
6. B 
7. B 
8. C 
9. D 
10. D 

11. C 
12. C 
13. D 
14. A 
15. A 
16. C 
17. D 
18. C 
19. C 
20. C 

21. B 
22. C 
23. D 
24. A 
25. B 
26. D 
27. D 
28. A 
29. B 
30. C 

31. A 
32. B 
33. A 
34. B 
35. B 
36. C 
37. A 
38. C 
39. A 
40. D 

41. D 
42. B 
43. D 
44. D 
45. D 
46. B 
47. D 
48. C 
49. B 
50. C

 
 
 


