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A. LAPANGAN PEKERJAAN, 
PROFESI DAN PROFESIONAL 

 
1. Lapangan Pekerjaan: 
Saat ini sering kita dengar banyak 
orang yang menganggur atau tidak 
punya pekerjaan yang berarti dia 
tidak mempunyai pendapatan. Ada 
pula orang yang yang sudah bekerja 
tetapi di PHK artinya orang tersebut 
harus keluar atau berhenti bekerja 
karena perusahaan tempat ia beker-
ja bangkrut atau karena sebab lain-
nya. Banyak pula orang yang mela-
mar pekerjaan tetapi lapangan pe-
kerjaan sedikit sehingga terpaksa 
harus menganggur. 
Memperhatikan kenyataan – kenya-
taan di atas, pengertian lapangan 
pekerjaan erat kaitannya dengan 
tempat di mana seseorang bekerja. 
 
Sektor pekerjaan yang ada di 
lingkungan kita, dapat dilihat dari 
dua jenis; yaitu (1)  pekerjaan yang 
menghasilan produk barang, dan (2) 
pekerjaan yang menghasilkan 
produk jasa.  
 
Contohnya pekerjaan yang meng-
hasilkan barang; orang bekerja di 
pabrik mobil, bekerja di pabrik TV, 
bekerja di pabrik makanan. 
 
Contoh pekerjaan yang meng-
hasilkan jasa, orang yang menjadi 
guru, dokter, jaksa, hakim, 
pedagang, tukang cukur, tukang 
jahit, montir mobil/ motor dan lain-
lain.  
 
Contoh-contoh yang disebutkan, itu 
baru sebagian kecil saja jenis 
pekerjaan yang dapat diamati, sebab 
banyak sekali jenis pekerjaan yang 
ada. 

Kalian pasti tahu bahwa pada sektor 
perhubungan banyak diperlukan 
tenaga kerja antara lain sebagai 
SOPIR, MASINIS, PILOT, NAK, 
HODA dan lain lain yang berperan 
penting bagi kelancaran ang-kutan 
baik barang, hewan maupun 
manusia. 
 
2. Profesi: 
 
Pengertian pekerja/karyawan biasa 
dengan pekerja profesi dapat dije-
laskan melalui ilustrasi berikut ini. 
 
Bila seseorang profesinya sebagai 
Guru atau Dosen maka sudah 
barang tentu orang tersebut bekerja 
di sektor pendidikan. Tetapi adapula 
orang yang bekerja di sektor pendi-
dikan tetapi pekerjaannya bukan 
sebagai pendidik melainkan sebagai 
tata usaha atau bagian administrasi. 
Pekerjaan sebagai guru atau dosen 
harus mempunyai persyaratan kewe-
nangan, sehingga tidak dibenarkan 
untuk menjadi guru apabila belum 
memiliki kualifikasi sebagai guru. 
Hakim, jaksa merupakan profesi di 
bidang/sektor hukum, sehingga un-
tuk pelaksanaan sidang harus dilak-
sanakan oleh orang yang telah diberi 
kewenangan sebagai hakim atau 
jaksa, tetapi di lingkungan ini ada 
pula yang tugasnya di bagian tata 
usaha/administrasi sehingga orang 
tersebut sering disebut sebagai 
karyawan Kehakiman atau Kejak-
saan. 
 
Dari uraian di atas nampak jelas 
bahwa sebenarnya ada perbedaan 
antara pekerja biasa dengan 
pekerja profesi. 
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Seseorang dikatakan berprofesi, 
apabila ia mempunyai kecakapan 
khusus untuk menangani suatu 
bidang keahlian dan tidak boleh 
pekerjaan itu dilakukan oleh orang 
yang belum diberi kewenangan. 
 
Bidang pekerjaan yang dapat dila-
kukan oleh siapapun dan tidak me-
merlukan keahlian khusus tidak da-
pat disebut sebagai profesi tetapi 
sebagai pekerja biasa atau buruh. 
 
Syarat khusus pekerja profesi yaitu : 
1. Menguasai kecakapan khusus 

serta terampil dalam melakukan 
pekerjaannya. 

2. Mempunyai kewenangan. 
3. Terikat ketentuan-ketentuan 

norma, hukum dalam masya-
rakat, lembaga, dan negara 

4. Mengikuti pendidikan dan 
pelatihan profesi 

 
Jadi yang dimaksud dengan profesi 
adalah jenis pekerjaan yang dikerja-
kan atau dmiliki seseorang dengan 
kecakapan khusus sesuai bidang 
pekerjaan dan pendidikannya. 
 
3. Profesional 
 
Seseorang yang belajar di Fakultas 
kedokteran, setelah lulus tidak dapat 
langsung praktik pengobatan. 
Karena ia terlebih dahulu harus 
mengikuti praktik di rumah sakit yang 
ditentukan selama waktu yang 
ditetapkan (biasa diseboat coas). 
Setelah mengikuti ujian profesi 
dokter, ia mendapat sertifikat dan 
baru ditempatkan atau diijinkan 
untuk memberikan pelayanan jasa 
kesehatan kepada orang yang 
membutuhkan. 
 

Untuk menjadi dokter (profesi) yang 
profesional, selain memiliki sertifikat 
harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1. Kemampuan pribadi yang 

dilandasi keahlian pemeriksaaan, 
pengobatan dan memberikan 
rekomendasi lebih lanjut untuk 
kepentingan melayani pasien  

2. Melayani pasien merupakan 
pekerjaan yang memberikan 
kehidupannya 

3. Melayani pasien menjadi tang-
gungjawabnya dan merupa-kan 
prestasi 

4. Tindakan pelayanan merupakan 
keahliannya, dan tidak melaku-
kan tidakan medis yang bukan 
bidangnya 

5. Disiplin melalui ketaatan pada 
analisis ilmu kedokteran, 
ketaatan pada standar medis, 
ketaatan pada etika profesi 

6. Kemampuan sosial dalam mem-
berikan pelayanan, yang adil bagi 
sesama umat manusia. 

 
Gambaran di atas hanya salah satu 
di antara sekian banyak tenaga yang 
profesional. 
 
Profesional pada dasarnya lebih 
mengutamakan pengembangan ke-
mampuan diri, dengan demikian 
seorang profesional dapat meng-
hidupi kehidupannya. Banyak orang 
yang profesional di bidang olah raga, 
kesenian, seni rupa, seni peran, seni 
lukis, di bidang jasa, bidang tehnik, 
konstruksi, hukum sebagai peng-
acara, peragawan, peragawati dan 
masih banyak yang lainnya. 
 
Untuk pengembangan diri menjadi 
seorang profesional : 
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1) Mempunyai “kemampuan” yang 
kuat, tidak ragu-ragu dalam 
menghadapi tugas atau peker-
jaannya. Mempunyai kemauan 
yang berarti adanya niat untuk 
melakukan sesuatu yang positif 
yang di dalamnya mengandung 
ketekadan, ketekunan, daya kerja 
dan keberanian. 

2) Menata diri dengan “disiplin” da-
lam segala hal (waktu, kerja), 
karena disiplin merupakan hal 
penting untuk mencapai sukses. 

3) Menjaga “komitmen” berarti tidak 
pernah ingkar terhadap janji yang 
sudah disepakati. Ingkar janji 
akan mengecewakan orang lain 
serta dapat menutup diri untuk 
maju. 

4) Terus menerus “meningkatkan ke-
cakapan/kemahiran” yaitu selalu 
melaksanakan kegiatannya seca-
ra berulang-ulang dan dievaluasi 
perkembanganya, yang berarti 
belajar dari pengalaman. 

 
B. Mengenal Potensi Diri ke Arah 

Profesi di Masa depan 
 
Manusia sejak dilahirkan mempunyai 
banyak potensi atau kecerdasan 
dasar dalam dirinya. Potensi diri itu 
meliputi; (1) kecerdasan berbahasa; 
(2) kecerdasan siimbol/matematis; 
(3) kecerdasan visual; (4) kecer-
dasan gerakan; (5) kecerdasan 
musik; (6) kecerdasan komunikasi 
pribadi; (7) kecerdasan komunikasi 
antar kelompok; dan 98) kecerdasan 
alamiah. 
 
Potensi diri ini dapat dikembangkan 
melalui berbagai kagiatan yang 
terencana dan terprogram sehingga 
seseorang mendapat pengalaman 
dari kegiatan yang dilakukannya se-

perti pepatah mengatakan peng-
alaman merupakan guru yang paling 
baik. “Pengalaman” yang baik 
memuat kecakapan pikiran, keca-
kapan fisik dan kecakapan interaktif. 
Kecakapan pikiran dapat diperoleh 
setelah melakukan analisis melalui 
pendekatan pemecahan masalah 
(problem solving). Pengalaman ke-
cakapan fisik diperoleh melalui 
praktik “membuat” susuatu dan 
berlatih terus menerus. Sedangkan 
kecakapan interaktif diperoleh mela-
lui kegiatan diskusi-diskusi agar 
dapat memahami dan dipahami 
orang lain. 
 
Disetiap bidang profesi diperlukan 
kemampuan tertentu sesuai dengan 
kebutuhannya. Kemampuan sese-
orang dapat diperoleh baik melalui 
jalur pendidikan formal maupun non 
formal atau bakat alami (talent). 
 
Sebagai contoh untuk menjadi se-
orang dokter diperlukan jalur pen-
didikan formal dari tingkat SD, SMP, 
SMA eksakta dan melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi Fakultas Kedok-
teran baik negeri maupun swasta. 
Aktifitas seorang dokter berhubung-
an dengan kesehatan oleh karena itu 
seorang dokter sudah dibekali ilmu 
kedokterannya sehingga mampu 
untuk mendiagnosa gejala penyakit 
dan mampu menentukan obat atau 
cara penyembuhan penyakit. Pada 
profesi ini dokter juga mampu 
menggunakan peralatan kedokteran-
nya. 
 
Berbeda dengan dokter, seorang 
pelukis dapat berkembang melalui 
bakat yang dimiliki (telenta) walau-
pun adapula jalur pendidikan formal-
nya seperti di Fakultas Seni Rupa 
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ITB atau lembaga non formal seperti 
sanggar sanggar lukis ataupun di 
tempat yang lainnya. 
 
Untuk mencapai atau menuju bidang 
profesi harus direncanakan sejak 
dini dengan terlebih dahulu mema-
hami potensi diri kita dan terus 
belajar dengan tekun, rajin dan 
disiplin. Potensi diri berarti sumber 
daya atau kekuatan misalnya ke-
mampuan berfikir, berbicara, meng-
analisa, berimajinasi serta segala 
macam sikap yang baik. Ini semua 
harus dibangun dan dikembangkan. 
 
C. Perkembangan Peralatan Tek-

nologi dan Berbagai Lapangan 
Pekerjaan 

 
Dari sejarah telah diketahui bahwa 
manusia membuat peralatan seder-
hana dari bahan yang ada disekitar-
nya seperti dari batu, kayu atau 
logam sesuai dengan kebutuhannya. 
Peralatan itu pada mulanya dibuat 
untuk berburu, memecah benda 
maupun berperang. 
Pada perkembangan selanjutnya 
manusia sebagai makhluk yang  
berfikir dapat membuat berbagai 
alat-alat yang mempunyai fungsi 
lebih banyak dan akhirnya sampai 
saat ini sudah berbagai macam jenis 
alat kerja diciptakan oleh manusia 
(tool maker). 
 
Peralatan dapat menunjang dan 
menciptakan lapangan kerja, juga 
sebaliknya lapangan kerja dapat me-
nimbulkan terciptanya peralatan 
kerja bahkan dapat menggeser atau 
menghilangkan lapangan kerja. Se-
bagai ilustrasi kita perhatikan berikut 
ini; dengan diciptakannya peralatan 
mesin penggilingan padi akan mem-

buka banyak lapangan kerja antara 
lain sebagai teknisi, tetapi mesin itu 
dapat menggeser peran “lesung atau 
alu” sebagai alat penumbuk padi. 
Profesi teknisi mesin penggiling padi 
menggeser peran ibu-ibu penumbuk 
padi, karena kecakapan kedua alat 
itu berbeda. 
 
Terciptanya peralatan dimulai dari 
adanya hambatan/kendala yang di-
hadapi manusia, kemudian manusia 
dengan menggunakan akalnya ber-
usaha untuk memecahlkan perma-
salahan tersebut. Hal ini tentu me-
merlukan pengetahuan, kreatifitas, 
tidak mudah menyerah dan selalu 
ingin meningkatkan kesejahteraan 
manusia. 
 
Diri kitapun untuk menjadi manusia 
yang kreatif dan inovatif, harus: 
1) Memiliki keberanian untuk ber-

mimpi tentang kehidupan yang 
lebih baik 

2) Tekun dan rajin seperti tetesan air 
pada batu walaupun lama akan 
menimbulkan bekas. 

3) Bermain-mainlah dengan ide di-
tambah dengan keberanian untuk 
melaksanakannya. 

4) Banjiri diri dengan sikap yang 
optimis dan berfikiran positif. 

 
Terciptanya pesawat terbang saat ini 
diawali dengan ide manusia ingin 
terbang seperti burung padahal pada 
kenyataannya manusia tidak mem-
punyai sayap, singkat kata kenya-
taan itu menunjukkan bahwa keku-
atan bermimpi, bercita-cita, kete-
kukan, kaya ide serta optimis akan 
membuahkan hasil yang menga-
gumkan. 
Kegiatan penerbangan banyak mem-
buka lapangan kerja dari mulai 
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tukang sapu, perawatan landasan, 
pemandu, pramugari, pilot dan 
masih banyak lagi. 
 
Sejarah Perkembangan Teknologi 
Pesawat Terbang mulai dari Ide atau 
gagasan, membuat dan mencoba 
serta mengembangkannya dapat 
diikuti melalui gambar berikut ini. 
 
Periode pertama : Muncul Ide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Terbang dengan sayap 
dirancang oleh Leonardo Da Vinci 
pada tahun 1400 
 
 
 
Periode kedua : Membuat dan 
Mencoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Pesawat Terbang layang 
ciptaan Otto Lilienthal, Jerman, 
tahun 1891 - 1896 
 
 
 
Periode Ketiga : Pengembangan 
dengan menggunakan mesin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Pesawat terbang ber-
mesin ciptaan Wright Bersaudara, 
Amerika, tahun 1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 : Pesawat terbang bersa-
yap yang pertama kali menyebrangi 
selat Inggeris, ciptaan Louis Bleriot, 
Perancis, tahun 1909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Pesawat jelajah Douglas 
yang pertama kali mengelilingi dunia, 
Amerika, tahun 1924 
Kehadiran pesawat terbang dapat 
mengubah keadaan dunia karena 
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dengan adanya pesawat terbang  
dapat menghubungkan tempat yang 
jauh dengan waktu tempuh yang 
relatif singkat. Sampai saat ini sudah 
banyak jenis pesawat terbang yang 
diciptakan sesuai dengan fungsinya. 
 
Menyimak perkembangan pesawat 
terbang di atas yang begitu cepat 
perkembangannya tidak lepas dari 
kemajuan alat kerja tangan atau 
perkakas, karena pembuatan pesa-
wat terbang banyak memerlukan 
peralatan. Diantaranya peralatan 
tangan seperti gergaji, bor, palu, 
gunting, pisau, dll. Pada perkem-
bangan selanjutnya telah menjadi 
peralatan mesin baik manual mau-
pun semi otomatis, otomatis hingga 
peralatan canggih. 
Tetapi bagaimanapun canggihnya 
peralatan jika kemampuan sumber 
daya manusianya terbatas maka 
tidak akan maksimal hasilnya, untuk 
itu suatu profesi memerlukan 
kualitas sumber daya manusia yang 
handal dan maju. 
 
Pada jaman modern ini, negara maju 
banyak menciptakan peralatan kerja 
otomatis dengan menggunakan sis-
tem kontrol yang diprogram dengan 
komputer, peran alat ini sudah ba-
nyak menggeser tenaga manusia 
terutama pekerjaan yang meng-
gunakan tenaga otot yang diganti 
dengan robot. Kelebihan alat modern 
hasilnya memenuhi standar ukuran 
yang diinginkan, cepat dan dapat 
menghasilkan barang yang sama 
dalam jumlah banyak (massal), 
dengan demikian peralatan modern 
disamping menggeser tenaga 
manusia yang tidak kompeten juga 
membuka peluang kerja bagi tenaga 

kerja trampil untuk menjalankan 
mesin tersebut. 
 
Inovasi teknologi seperti televisi, 
video, komputer dan lain-lain akan 
membuka lapangan kerja seperti : 
penyiar, presenter, cameraman, de-
sainer, pengisi acara, artis, pemusik, 
rekaman melalui tayangan film, 
industri rekaman dan lain sebagai-
nya. Disisi lain akan berdampak 
pada berkurangnya minat orang 
untuk nonton film bioskop maupun 
menghadiri pertunjukan langsung di 
panggung kesenian. Kesenian da-
erah yang dulu banyak muncul pada 
acara kenduri sekarang banyak di-
gantikan melalui kaset, VCD atau 
cukup dengan organ tunggal. 
Sehingga untuk mengantisipasi dam-
pak negatip dari pemanfaatan tekno-
logi perlu adanya usaha untuk me-
lestarikan budaya dan kebudayaan 
antara lain dengan cara mendirikan 
sanggar seni dan mengembangkan 
kesadaran tentang pentingnya ber-
kesenian sebagai identitas manusia 
berbudaya. Selanjutnya perlu pula 
dipikirkan upaya lain untuk mengha-
dapi perubahan yang terjadi. 
  
D.Pengembangan Potensi Diri 

Untuk Pengembangan Profesi di 
Masa Depan. 

 
Untuk mengetahui potensi diri kita 
tentu diri kita sendiri tetapi kadang 
kita tidak mau tahu, itulah kesalahan 
kita. 
Selanjutnya untuk mengetahui ke-
mampuan kita, tentunya kita harus 
belajar dan mau mempelajari banyak 
hal yang terjadi di sekitar kita. 
Banyak orang yang menjadi Guru, 
Dosen, Hakim, Dokter, Pengusaha, 
Pelukis, Petani, Artis, Penyanyi; lalu 
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saya ini di masa depan akan menjadi 
apa ? 
Masing-masing bidang profesi mem-
punyai karakteristik yang cukup ber-
variasi dan berbeda, untuk itu maka 
kenalilah peran dan sikap yang ada 
pada setiap profesi kemudian reflek-
sikan pada diri kita, apakah saya ini 
punya potensi ? Sehingga hal ini 
akan menjadi pertimbangan untuk 
menentukan cita-cita kita. 
 
Berikut ini akan dijelaskan tuntutan 
sikap dari profesi seorang Guru dan 
Hakim. 
Profesi Guru berperan dalam menyi-
apkan sumber daya manusia untuk 
itu profesi guru diantaranya dituntut 
untuk dapat : 
1. menjadi contoh dan teladan bagi  

siswa-siswanya 
2. memberi semangat untuk menun-

tut ilmu pengetahuan 
3. bersikap sabar, tegas dan 

berwibawa 
4. mengayomi siswa-siswanya de-

ngan tulus 
 
Profesi Hakim diantaranya dituntut 
untuk : 
1. bersikap jujur 
2. bersikap adil 
3. bersikap tegas 
4. mengayomi 
 
karena seorang hakim bidang peker-
jaannya adalah mengadili orang 
yang dituduh telah melanggar hu-
kum. 
 
Selain kedua profesi di atas, masih 
banyak lagi jenis profesi yang me-
nuntut sikap dan perilaku tertentu. 
 

Berikut ini akan dijelaskan tentang 
sikap yang dapat menghambat cita-
cita, yaitu : 
 
a. ragu-ragu, merupakan sikap 

yang tidak baik untuk mencapai 
cita-cita, oleh karena itu kita 
harus mencari wawasan yang 
luas tentang kehidupan agar 
tidak bersikap demikian. 

 
b. Takut gagal, banyak orang yang 

tidak berbuat apa-apa karena 
takut gagal, padahal berdiam diri 
juga tidak menghasilkan suatu 
apapun untuk perubahan pada 
dirinya maupun untuk masya-
rakat. 

 
Apabila cita-cita ini tidak dapat diraih 
bolehkah kita mengganti cita-cita ? 
Jawabnya boleh saja, bahkan cita-
cita ini boleh dan bisa lebih dari satu. 
 
Banyak orang yang tidak sukses 
karena adanya faktor pemikiran dan 
sikap pesimis, seperti tidak bisa, 
tidak mungkin, tidak berpengalaman, 
tidak berpendidikan, tidak cukup 
umur, terlalu tua, tidak cocok, tidak 
pernah mencoba, tidak punya bakat, 
takut gagal dan masih banyak lagi 
rantai yang membelenggu yang 
dihasilkan oleh pemikiran atau 
persepsi diri. 
 
Oleh karena itulah cita-cita perlu 
diperjuangkan sejak dini. Kita keta-
hui bersama bahwa buah yang kita 
makan adalah hasil dari tanaman 
yang sudah lama ditanam. Dengan 
kata lain untuk meraih cita-cita di 
masa depan mulailah dari sekarang, 
misalnya orang yang jadi Dokter 
telah dirintis sejak di bangku sekolah 
dan tidak mungkin jadi dokter apa-



Buku Ajar  

Modul Teknologi dan Profesi 
Pendidikan Teknolgi Dasar (PTD) – SMP 
Edisi 2006 

8 

bila tidak melalui proses pem-
belajaran sejak awal. 
 
Selanjutnya yang diperlukan adalah 
menumbuhkan motivasi, karena 
motivasi adalah suatu dorongan 
semangat untuk melakukan sesuatu 
sehingga menghasilkan sesuatu 
yang baik. 
Terdapat dua macam motivasi, yaitu 
: 
1. Motivasi dari dalam (intinsic), 

yaitu motivasi yang timbul atas 
kesadaran sendiri karena ada 
atau dapat perasaaan gembira 
dan puas apabila dapat me-
raihnya. Sebagai contoh seorang 
siswa belajar dengan tekun agar 
dapat nilai yang baik dan pada 
saat kenaikan kelas menjadi 
juara kelas. 

2. Motivasi dari luar (ekstrinsik) 
yaitu suatu dorongan untuk 
berbuat sesuatu karena adanya 
iming-iming dari orang lain. 
Misalnya seorang anak akan 
belajar lebih tekun karena jika 
naik kelas akan diberi hadiah 
komputer.  

 
Penjelasan di atas dimaksudkan un-
tuk memberikan gambaran tentang 
cita-cita dan profesi yang ingin diraih 
di masa depan. 
 

CITA-CITA

USAHA-DO’A

TAAT ASAS

TAAT UKURAN

TAAT WAKTU

KENYATAAN YANG 
DIHADAPI  

 
 

E. Memaksimalkan Sumber Daya 
Pribadi 

 
Kita harus banyak belajar dari 
kesalahan-kesalahan, seperti yang 
diungkapkan oleh tuan Soichiro 
Honda (pemilik dan pendiri HONDA) 
bahwa sukses 98% dibentuk oleh 
kesalahan. Thomas Alfa Edison 
banyak melakukan kesalahan dan 
dia tidak setuju jika hal itu disebut 
kesalahan. Karena dalam penelitian-
nya di samping menemukan rumus 
yang mengubah peradaban dia juga 
menemukan ribuan rumus yang tidak 
dapat dipakai. 
 
Jika belajar, berlatih secara terus 
menerus akan menjadi kebiasaan 
maka kegiatan belajar tidak akan 
menjadi beban. Sebaliknya apabila 
seseorang tidak biasa maka 
pekerjaan seringan apapun akan 
terasa berat baginya. 
Kita amati kebiasaan kita, misalnya 
mengetik; pada awalnya penuh 
dengan perjuangan dan kendala 
setip kali akan mengetik kata-kata 
atau kalimat maka kita akan sibuk 
untuk mencari dimana letak huruf E, 
R, K, A dsb tetapi apabila sudah 
biasa maka hal itu tidak perlu lagi. 
Contoh lain misalnya saat kita 
belajar mengendarai kendaraan 
motor atau mobil; untuk memindah-
kan gigi persneling pada awalnya 
harus melihat posisi dari gigi per-
sneling itu tetapi jika sudah biasa hal 
itu tidak diperlukan lagi. 
Membaca buku akan terasa berat 
apabila belum biasa, keluhan yang 
sering terjadi adalah ngantuk dan 
pusing. Akan tetapi jika membaca 
sudah menjadi kebiasaan maka 
membaca itu menjadi suatu kebu-
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tuhan karena dengan membaca 
banyak manfaat yang dapat diserap. 
Sehingga dari contoh-contoh itu 
dapat disimpulkan bahwa kebiasaan 
yang baik merupakan roda kema-
juan. 
Dengan membiasakan diri mela-
kukan yang baik maka akan terasa 
manfaatnya baik sekarang maupun 
pada masa yang akan datang. Untuk 
itu jauhilah kebiasaan yang buruk 
karena kebiasaan buruk akan 
menghancurkan dan mengubur cita-
cita kita. 
Kalau kita menyadari kebiasaan 
buruk yang ada pada diri kita maka 
segeralah untuk meninggalkannya 
dan mulailah dengan membiasakan 
melakukan hal-hal yang baik sekecil 
apapun. 
Orang yang terbiasa bangun siang 
hari akan sulit untuk bangun pagi 
dan akan menjadi beban bila harus 
bangun pagi. 
 

 
 
F. Iklan Lowongan Pekerjaan 
 
Sebuah perusahaan memasang ik-
lan untuk mencari tenaga kerja yang 
mempunyai kemampuan, harapan-
nya adalah supaya perusahaannya 
menjadi lebih maju. Oleh karena itu 
biasanya mencantumkan persyarat-
an yang harus dipenuhi, misalnya :  
1. jenis kelamin wanita/pria 
2. berpendidikan sarjana 
3. aktif berbahasa inggeris  

4. bersedia ditempatkan di seluruh 
Indonesia 

5. ukuran/tinggi badan 
dan masih banyak lagi persyaratan-
persyaratan lain yang diinginkan.  
 
Apabila ada seseorang yang meme-
nuhi persyaratan di atas belum tentu 
diterima karena masih harus mele-
wati beberapa saringan lagi dian-
taranya yaitu tes, wawancara juga 
bersaing dengan yang lainnya. 
Persarayatan tersebut dapat digo-
longkan sebagai berikut: 
 
1. Persyaratan fisik : laki-laki/ 

perempuan, penampilan yang 
baik, tinggi badan 

2. Persyaratan sikap : jujur, rajin, 
tipe pekerja keras, tidak mudah 
menyerah, berani 

3. Persayaratan keterampilan : ke-
cakapan berbahasa Inggeris, da-
pat menggunakan komputer dll 

4. Persyaratan akademis : Lulusan 
perguruan Tinggi, Diploma, S2 
dst. 

 
Potensi fisik seperti jenis kelamin, 
tinggi badan, berpenampilan yang 
baik merupakan potensi yang ada 
dan tidak mungkin untuk meng-
ubahnya, yang penting yaitu harus 
dijaga agar kondisi badan dalam 
keadaan sehat baik jasmani dan 
rohaninya dan jangan sampai ter-
cemar atau rusak oleh NARKOBA.  
 
Sedangkan kemampuan akademis 
dan persyaratan keterampilan misal-
nya kecakapan berbahasa Inggeris 
dapat dipelajari sejak dini, maka 
janganlah banyak membuang waktu 
dengan sia-sia, gunakanlah wak-
tumu untuk belajar. 
 



Buku Ajar  

Modul Teknologi dan Profesi 
Pendidikan Teknolgi Dasar (PTD) – SMP 
Edisi 2006 

10

Sebetulnya banyak lapangan kerja 
yang tersedia tetapi kebanyakan 
tidak dapat dipenuhi persyaratannya, 
artinya kita tidak dapat bersaing 
karena kurang atau tidak direnca-
nakan sejak awal. 
 
Saat ini lapangan kerja yang tersedia 
sedikit sedangkan pencari kerja 
cukup banyak sehingga akan me-
nimbulkan persaingan yang sangat 
ketat dan akan makin berat lagi pada 
masa yang akan datang. Apalagi di 
era globalisasi kita akan bersaing 
dengan tenaga kerja dari luar negeri. 
 
Sebenarnya yang lebih baik yaitu 
bukan mencari kerja tetapi mencip-
takan lapangan kerja. Namun hal ini 
dituntut adanya kreativitas dan 
kejelian kita untuk melihat peluang 
usaha dengan demikian diharapkan 
dapat lebih maju. Karena terkadang 
ada seseorang yang tingkat pen-
didikannya hanya SMA tetapi dia 
mempunyai kemampuan berwira-
swasta sehingga membuka dan 
memberikan lapangan pekerjaan 
bagi para sarjana. 
 
Sehingga yang penting yaitu adanya 
kemampuan untuk mengembangkan 
potensi diri. 
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