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3. ALUR PEMBELAJARAN 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pendahuluan 

 (2  jam) 

ROTASI 

KB-1 

Pemahaman Lapangan kerja, 

Profesi dan Profesional 

(2  jam) 

KB-2 

Identifikasi 

Kemampuan Profesi 

(2  jam) 

KB-3 

Mengenal Potensi 

diri  
(2  jam) 

KB-4 

Perkembangan 

Teknologi dan profesi 
(2 jam) 

Tes/Review 

(2 jam) 

 
 

Menunjukan perubahan dan hubungan antara profesi dan 
perkembangan teknologi 

 
 
  

Setelah mempelajari modul  ini diharapkan siswa dapat : 
1. Menyebutkan contoh-contoh perubahan yang mendasar 

antara profesi dan  perkembangan teknologi  
2. Mengidentifikasi karakteristik suatu profesi  
3. Mengidentifikasi karakteristik perkembangan  suatu 

profesi dan teknologi. 
4. Memutuskan penyelesaian masalah dalam    suatu profesi 

yag dipilih  berdasarkan potensi diri dan perkembngan 
teknologi  

 

1. STANDAR KOMPETENSI  

2. KOMPETENSI DASAR 
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A. LAPANGAN PEKERJAAN, 
PROFESI DAN PROFESIONAL 

 
1. Lapangan Pekerjaan: 

Angkatan kerja adalah penduduk 
usia kerja yang mampu bekerja. 
Usia angkatan kerja  di negara 
berkembang > 15 tahun tetapi usia 
tersebut sebenarnya masih 
tergolong anak-anak. Idealnya 
seseorang dapat bekerja mencari 
penghasilan adalah usia di atas 17 
tahun. Angkatan kerja di 
Indonesia kualitasnya masih 
rendah karena sebagian besar 
lulusan tidak tamat SD,,SD & 
SMP. Tenaga kerja dapat dibagi 
menjadi seperti yang terdapat 
pada skema berikut ini 

 
Pengertian lapangan pekerjaan erat 
kaitannya dengan tempat di mana 
seseorang bekerja .Saat ini sering kita 
dengar banyak orang yang 
menganggur artinya tidak  punya 
tempat bekerja, akibatnya  dia tidak 
mempunyai pendapatan. 
 
Jumlah pengangur cukup tinggi 
menyebabkan beban bagi masyarakat 
bahkan menimbulkan kemiskinan. 
 
Berikut ini bagan yang 
menggambarkan kondisi angkatan 
kerja yang bekerja dan yang 
menganggur di Indonesia tahun 2005. 

 
 
 
 
 
Angka pengangguran tiap tahun terus 
bertambah apalagi saat ini banyak 
terjadi PHK.  
 
Terjadinya Pengangguran disebabkan 
oleh tidak adanya lapangan pekerjaan 
atau lapangan kerja yang ada 
mempunyai  persyaratan yang tinggi, 
sehingga banyak tenaga kerja yang 
tidak bisa masuk. Akan tetapi ada 
pula orang yang yang sudah bekerja 
tetapi di-PHK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2: 

Para TKI yang akan berangkat ke luar negeri 

Gambar 1: 

BaganKondisi Tenaga Kerja Indonesia 
tahun 2005 
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artinya orang tersebut harus keluar 
atau berhenti bekerja karena 
perusahaan tempat ia bekerja 
bangkrut atau karena sebab lainnya.  
Angka pengangguran yang tinggi di 
Indonesia mengakibatkan  banyak 
orang mencari pekerjaan di luar 
negeri sebagai TKI 
 
2. Bidang Pekerjaan 

Bidang pekerjaan yang ada di 
lingkungan kita, dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis; 
yaitu (1) bidang pekerjaan yang 
menghasilan produk barang, dan 
(2) bidang pekerjaan yang 
menghasilkan produk jasa.  

 
Contohnya bidang pekerjaan yang 
menghasilkan barang; orang bekerja 
di pabrik mobil, bekerja di pabrik TV, 
bekerja di pabrik makanan. 
Contoh bidang pekerjaan yang 
menghasilkan jasa antaralain: guru, 
dokter, jaksa, hakim, pedagang, 
tukang cukur, tukang jahit, montir 
mobil/ motor dan lain-lain.  
 

 
 
 

Contoh-contoh yang disebutkan, baru 
sebagian kecil jenis bidang pekerjaan 
yang dapat diamati. Selain itu masih 
banyak sekali jenis bidang pekerjaan 
yang ada di sekitar kita. 
 
Bidang pekerjaan dapat dibedakan 
menjadi bidang formal dan informal. 
Bidang pekerjaan yang membutuhkan 
syarat pendidikan formal tertentu dan 
bekerja pada lembaga yang resmi 
seperti bank, kantor pemerintahan 
dan yang lainya disebut pekerjaan 
bidang formal.  Sebaliknya pekerjaan 
yang tidak memerlukan persyaratan 
pendidikan formal serta tidak 
dinaungi lembaga yang resmi disebut 
bidang pekerjaan informal  
Anda  pasti tahu bahwa pada sektor 
perhubungan banyak diperlukan 
tenaga kerja pengemudi kendaraan 
antara lain disebut SOPIR, MASINIS, 
PILOT,  NAKHODA, dan lain- lain. 
Bidang pekerjaan tersebut berperan 
penting bagi kelancaran angkutan 
baik barang, hewan maupun 
manusia. Apakah meraka itu 
tergolong tenaga formal atau 
informal, sebenarnya bergantung 
pada kondisi dimana mereka bekerja. 
Walaupun tugasnya sama yaitu 
sebagai pengemudi, Pilot termasuk 
pekerja formal sedangkan sopir 
angkot adalah pekerjaan infornmal. 
Mereka mempunyai kecakapan (skill) 
yang berbeda satu dengan  yang 
lainnya, persyaratan menjadi pilot 
lebih sulit dan memerlukan 
pendidikan khusus, maka tidaklah 
heran bila pendapatan yang mereka 
terima berbeda.  
 
 
 
 

Gambar 3: Montir mobil ,sedang memperbaiki 

mesin, profesi bidang jasa 
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3. Profesi 
Profesi adalah pekerjaan yang 
membutuhkan pelatihan dan 
penguasaan terhadap suatu 
pengetahuan khusus. Suatu 
profesi biasanya memiliki asosiasi 
profesi, kode etik, serta proses 
sertifikasi dan lisensi yang khusus 
untuk bidang profesi tersebut. 
Contoh profesi adalah pada 
bidang hukum, kedokteran, 
keuangan, militer, dan teknik. 

 
Karakteristik Profesi 
Profesi adalah pekerjaan, namun 
tidak semua pekerjaan adalah profesi. 
Profesi mempunyai karakteristik yang 
membedakannya dari pekerjaan lain. 
Berikut ini adalah daftar karakterstik 
profesi meskipun tidak memuat 
semua karakteristik yang pernah 
diterapkan pada profesi, tidak semua 
ciri ini berlaku dalam setiap profesi 
walaupun demikian dapat menjadi 
pengetahuan bahwa profesi harus 
memiliki hal-hal berikut ini 

a. Keterampilan yang berdasar 
pada pengetahuan teoretis: 
Profesional diasumsikan 
mempunyai pengetahuan teoretis 
yang ekstensif dan memiliki 
keterampilan yang berdasar pada 
pengetahuan tersebut dan bisa 
diterapkan dalam praktek. 

b. Asosiasi profesional: Profesi 
biasanya memiliki badan yang 
diorganisasi oleh para 
anggotanya, yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan status para 
anggotanya. Organisasi profesi 
tersebut biasanya memiliki 
persyaratan khusus untuk orang 
yang akan menjadi anggotanya.  

c. Pendidikan yang ekstensif: 
Profesi yang prestisius biasanya 
memerlukan pendidikan yang 
lama dalam jenjang pendidikan 
tinggi.  

d. Ujian kompetensi: Sebelum 
memasuki organisasi profesional, 
biasanya ada persyaratan untuk 
lulus dari suatu tes yang menguji 
terutama pengetahuan teoretis.  

e. Pelatihan institutional: Selain 
ujian, juga biasanya 
dipersyaratkan untuk mengikuti 
pelatihan istitusional dimana 
calon profesional mendapatkan 
pengalaman praktis sebelum 
menjadi anggota penuh sebuah 
organisasi. Selain itu peningkatan 
keterampilan melalui 
pengembangan profesional juga 
dipersyaratkan.  

f. Lisensi: Profesi menetapkan 
syarat pendaftaran dan proses 
sertifikasi sehingga hanya mereka 
yang memiliki lisensi bisa 
dianggap bisa dipercaya.  

g. Otonomi kerja: Profesional 
cenderung mengendalikan kerja 
dan pengetahuan teoretis mereka 
agar terhindar adanya intervensi 
dari luar.  

h. Kode etik: Organisasi profesi 
biasanya memiliki kode etik bagi 
para anggotanya dan prosedur 
pendisiplinan bagi mereka yang 
melanggar aturan.  

i. Mengatur diri: Organisasi profesi 
harus bisa mengatur 
organisasinya sendiri tanpa 
campur tangan pemerintah. 
Profesional diatur oleh mereka 
yang lebih senior, praktisi yang 
dihormati, atau mereka yang 
berkualifikasi paling tinggi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asosiasi_profesi&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asosiasi_profesi&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kode_etik&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertifikasi&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisensi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Militer
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_profesi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi
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j. Layanan publik dan altruisme: 
Diperolehnya penghasilan dari 
kerja profesinya dapat 
dipertahankan selama berkaitan 
dengan kebutuhan publik, seperti 
layanan dokter berkontribusi 
terhadap kesehatan masyarakat.  

k. Status dan imbalan yang tinggi: 
Profesi yang paling sukses akan 
meraih status yang tinggi, 
prestise, dan imbalan yang layak 
bagi individu maupun kelompok 
anggotanya. Hal tersebut bisa 
dianggap sebagai pengakuan 
terhadap layanan yang mereka 
berikan kepada masyarakat.  

Gambaran pekerja profesi 
Pekerja profesi dapat dijelaskan 
melalui ilustrasi berikut ini. 
 
Guru atau Dosen dapat disebut 
sebagai pekerja profesi karena  bidang 
pekerjaannya di sektor pendidikan. 
Untuk melaksanakan tugasnya 
sebagai pendidik, guru dan dosen 
harus memenuhi  persyaratan khusus, 
misalnya harus mempunyai akta 
mengajar dan lulus perguruan tinggi. 
Akan tetapi ada pula orang yang 
bekerja di bidang pendidikan tetapi 
pekerjaannya bukan sebagai pendidik 
melainkan sebagai tata usaha atau 
bagian administrasi. Walaupun 
lulusan perguruan tinggi tetapi tidak 
memiliki akta mengajar maka orang 
tersebut tidak berhak mengajar 
layaknya guru atau dosen. 
Atau dengan kata lain, pekerjaan 
sebagai guru atau dosen harus 
mempunyai persyaratan kewe-
nangan sehingga tidak dibenarkan 
untuk menjadi guru apabila belum 
memiliki kualifikasi sebagai guru.  
 

 
 
 
 
Hakim dan Jaksa juga merupakan 
pekerjaan profesi bidang hukum. 
Untuk pelaksanaan tugasnya 
keduanya harus memiliki 
kewenangan. Sidang pengadilan 
dilaksanakan oleh orang yang telah 
diberi kewenangan sebagai hakim 
atau jaksa. Akan tetapi di lingkungan 
ini ada pula yang tugasnya di bagian 
administrasi sehingga orang tersebut 
sering disebut sebagai karyawan 
kehakiman atau kejaksaan yang tidak 
berhak untuk melaksanakan siding 
perkara. 
 
Dari uraian di atas nampak jelas 
bahwa sebenarnya ada perbedaan 
antara pekerja biasa dengan pekerja 

profesi. 
 
Seseorang dikatakan berprofesi, 
apabila ia mempunyai kecakapan 
khusus untuk menangani suatu 
bidang keahlian dan pekerjaan itu 
tidak boleh dilakukan oleh orang 
yang belum diberi kewenangan. 
 
Bidang pekerjaan yang dapat dila-
kukan oleh siapa pun dan tidak me-
merlukan keahlian khusus tidak da-
pat disebut sebagai profesi tetapi 
sebagai pekerja biasa atau buruh. 

Gambar 4: Guru sebagai profesi bidang jasa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Dapat disimpulkan bahwa syarat 
khusus pekerja profesi yaitu : 
a. Menguasai kecakapan khusus 

serta terampil dalam melakukan 
pekerjaannya. 

b. Mempunyai kewenangan. 
c. Terikat ketentuan-ketentuan 

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

d. Mengikuti pendidikan dan 
pelatihan profesi 

Jadi, yang dimaksud dengan profesi 
adalah jenis pekerjaan yang dikerja-
kan atau dimiliki seseorang dengan 
kecakapan khusus sesuai bidang 
pekerjaan dan pendidikannya. 
 
4. Profesional 

Seseorang yang memiliki suatu 
profesi tertentu, disebut 
profesional. Walaupun begitu, 
istilah profesional juga digunakan 
untuk suatu aktivitas yang 
menerima bayaran, sebagai lawan 
kata dari “amatir”.  

Contohnya David Beckham adalah 
pemain sepak bola profesional yang 
menerima bayaran tinggi untuk 
pertandingan sepak bola yang 
dilakukannya. Sementara itu olahraga 
sepak bola pada umumnya di 
Indonesia belum dianggap sebagai 
suatu profesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambaran pekerja profesional 
Untuk menjadi profesional tidaklah 
mudah tetapi harus mempunyai 
keunggulan dalam segala hal, 
sehingga profesional sangat terbatas 
jumlahnya.  
Berikut gambaran seorang profesional  

a. Perawat adalah tenaga profesional 
di bidang perawatan kesehatan 
yang terlibat dalam kegiatan 
perawatan.  

Perawat bertanggung jawab untuk 
perawatan, perlindungan, dan 
pemulihan orang yang luka atau 
pasien penderita penyakit akut atau 
kronis, pemeliharaan kesehatan orang 
sehat, dan penanganan keadaan 
darurat yang mengancam nyawa 
dalam berbagai jenis perawatan 
kesehatan. Perawat juga dapat terlibat 
dalam riset medis dan perawatan 
serta menjalankan beragam fungsi 
non-klinis yang diperlukan untuk 
perawatan kesehatan.  

b. Dokter 

 

Gambar 6: 

 Dokter,sedang menangani  pasien 

Gambar 5: D.Beckham,professional 
bidang sepak bola 

http://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amatir&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kesehatan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perawatan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien
http://id.wikipedia.org/wiki/Akut
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronis&action=edit
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Seseorang yang belajar di Fakultas 
kedokteran, setelah lulus tidak dapat 
langsung praktik pengobatan tetapi 
terlebih dahulu harus mengikuti 
praktik di rumah sakit  selama waktu 
yang ditetapkan (biasa disebut co- as).  

Selanjutnya mengikuti ujian profesi 
dokter dan setelah lulus  mendapat 
sertifikat/ijasah dan baru 
ditempatkan atau diizinkan untuk 
memberikan pelayanan jasa 
kesehatan kepada orang yang 
membutuhkan. 
 
Untuk menjadi dokter (profesi) yang 
profesional, selain memiliki sertifikat 
juga harus memenuhi syarat berikut 
ini. 
a. Kemampuan pribadi yang 

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

b. Melayani pasien merupakan 
pekerjaan yang memberikan 
kehidupannya. 

c. Melayani pasien menjadi tang-
gungjawabnya dan merupakan 
prestasi. 

d. Tindakan pelayanan merupakan 
keahliannya, dan tidak melaku-
kan tindakan medis yang bukan 
bidangnya. 

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

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

 
 
 

Gambaran di atas hanyalah sebagian 
kecil saja diantara 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 teknik, 
konstruksi, hukum yaitu sebagai 
peng-acara, peragawan, peragawati 
dan masih banyak yang lainnya. 
 
Berbagai hal berikut ini berkaitan 
dengan pengembangan diri menjadi 
seorang profesional . 
a. 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. 

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

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

d. Terus menerus “meningkatkan ke-
cakapan/kemahiran” yaitu selalu 
melaksanakan kegiatannya secara 
berulang-ulang dan dievaluasi 
perkembanganya, yang berarti 
belajar dari pengalaman. 
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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 simbol/matematis; (3) 
kecerdasan visual; (4) kecerdasan 
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 seperti 
pepatah mengatakan ”pengalaman 
merupakan guru yang paling baik”. 
“Pengalaman” yang baik memuat 
kecakapan pikiran, kecakapan 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” sesuatu dan 
berlatih terus menerus. Adapun 
kecakapan interaktif diperoleh mela-
lui kegiatan 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   
nonformal atau bakat alami (talent). 
 
Untuk mencapai atau menuju bidang 
profesi harus direncanakan sejak dini 

dengan terlebih dahulu memahami 
potensi diri kita dan terus belajar 
dengan tekun, rajin, dan disiplin.  
Sebagai contoh untuk menjadi se-
orang ahli dibidang Teknologi 
Informatika atau multimedia 
diperlukan jalur pendidikan formal 
dari tingkat SD, SMP, SMA eksakta 
dan melanjutkan ke perguruan tinggi 
komputer atau politeknik tertentu 
yang mengajarkan komputer baik 
perguruan tinggi negeri maupun 
swasta, bahkan lembaga kursus. 
 
Potensi diri berarti sumber daya atau 
kekuatan diri seperti  kekuatan atau 
kemampuan berpikir, berbicara, 
menganalisis, berimajinasi, serta 
segala macam sikap yang baik. Ini 
semua harus dibangun dan 
dikembangkan. 
 
C. Perkembangan Peralatan 

Teknologi dan Berbagai Lapangan 
Pekerjaan 

 
Berdasarkan sejarah telah diketahui 
bahwa manusia membuat peralatan 
sederhana dari bahan yang ada di 
sekitarnya 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  
berpikir 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). 
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Peralatan dapat menunjang dan 
menciptakan lapangan kerja. 
Sebaliknya lapangan kerja dapat me-
nimbulkan terciptanya peralatan kerja 
bahkan dapat menggeser atau 
menghilangkan lapangan kerja. Se-
bagai ilustrasi kita perhatikan hal 
berikut. 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 memecahkan perma-
salahan tersebut. Hal ini tentu me-
merlukan pengetahuan, kreativitas, 
tidak mudah menyerah dan selalu 
ingin meningkatkan kesejahteraan 
manusia. 
Demikian juga, pada zaman sekarang 
ini teknologi komputer telah menjadi 
kebutuhan penting pada setiap 
kegiatan. Munculnya teknologi 
komputer dapat memudahkan 
kegiatan manusia dan membuka 
lapangan kerja , serta profesi baru. 
 
Saat ini banyak lapangan  pekerjaan 
yang berkaitan dengan bidang 
komputer. Paling tidak orang yang  
mampunyai pengetahuan dan 
keterampilan komputer dapat bekerja 
seperti menjadi staf  IT atau guru di 
bidang IT, atau mungkin  dapat 
berwiraswasta di bidang IT seperti 

jasa service , jasa disain grafis dan 
pengembangan software serta yang 
lainnya. Dengan bantuan komputer 
kegiatan manusia menjadi lebih 
efektif. 
 
Bagan di bawah ini menggambarkan 
bidang–bidang keahlian pekerjaan 
yang ada di dalam Teknologi 
Informatika. 
 

 
 
 
 
 
a. Komputer di Bidang Kedokteran  
Di bidang kedokteran saat ini telah 
banyak menggunakan peralatan yang 
berhubungan dengan komputer. Oleh 
karena itu, menjadi seorang dokter 
tidak hanya mahir dalam hal ilmu 
kedokteran sehingga mampu untuk 
mendiagnosis gejala penyakit dan 
mampu menentukan obat atau cara 
penyembuhan penyakit, tetapi juga 
harus paham dalam menggunakan 
komputer pada alat kedokteran yang 
canggih. Dengan bantuan komputer 
dokter dapat lebih mudah dan cepat 
mendiagnosis keadaan pasien .  
 

Gambar 7 : 

Bagan Profesional bidang 

Teknologi Informatika 

 



 

Modul Teknologi dan Profesi 

Pendidikan Teknologi Dasar (SMP)  
Halaman 10  dari 16 

 
 

B
u
ku

 A
ja

r 

b. Komputer di Bidang  Seni  
Berbeda dengan dokter, seorang 
pelukis dapat berkembang melalui 
bakat yang dimiliki (telenta) walau-
pun adapula jalur pendidikan formal-
nya seperti di Fakultas Seni Rupa ITB 
atau lembaga nonformal seperti 
sanggar-sanggar lukis ataupun di 
tempat yang lainnya. Saat ini kegiatan 
seni juga membutuhkan komputer 
tidak hanya untuk mendata tetapi 
juga untuk membuat disain atau 
untuk mendokumentasikan ataupun 
untuk  mempublikasikan  benda atau 
karya seni di dunia maya. 
Pada zaman komputer saat ini 
nampaknya segalanya menjadi 
mudah , tetapi apabila kita lihat 
perkembangannya tentu memerlukan 
proses yang panjang baik dalam hal 
pengembangan kemapuan  maupun 
kecepatan komputer.Pesawat terbang 
yang serba canggih sekarangpun 
tidak lepas dari peran teknologi 
komputer, tetapi semua itu melalui 
proses yang panjang dan berkembang 
secara bertahap. 
 
Mari kita perhatikan proses 
berkembangnya pesawat terbang 
berikut ini. Mudah-mudahan dapat 
menjadi ilustrasi bahwa teknologi itu 
terus berkembang semakin maju. 
Mungkin diawali dari mimpi , yang 
terpenting adalah  proses berpikir 
kreatif dan inovatif. 
Diri kita pun dapat  menjadi manusia 
yang kreatif dan inovatif, tetapi harus  

a. memiliki keberanian untuk 
bermimpi tentang kehidupan 
yang lebih baik, 

b. tekun dan rajin seperti tetesan 
air pada batu walaupun lama 
akan menimbulkan bekas, 

c. bermain-mainlah dengan ide di-
tambah dengan keberanian untuk 
melaksanakannya, 

d. banjiri diri dengan sikap yang 
optimis dan berfikiran positif. 

 
Terciptanya pesawat terbang saat ini 
diawali dengan ide manusia yang 
ingin terbang seperti burung. Padahal 
pada kenyataannya manusia tidak 
mempunyai sayap. Singkat kata 
kenyataan itu menunjukkan bahwa 
kekuatan bermimpi, bercita-cita, kete-
kunan, kaya ide serta optimis akan 
membuahkan hasil yang menga-
gumkan. 
Kegiatan penerbangan banyak mem-
buka lapangan kerja mulai dari 
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 8: Terbang dengan sayap 
dirancang oleh Leonardo Da Vinci 
pada tahun 1400 
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Periode kedua : Membuat dan 
Mencoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9: Pesawat Terbang layang 
ciptaan Otto Lilienthal, Jerman, tahun 
1891 - 1896 
 
 
Periode Ketiga : Pengembangan 
dengan menggunakan mesin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 : Pesawat terbang 
bermesin ciptaan Wright Bersaudara, 
Amerika, tahun 1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 : Pesawat terbang 
bersayap yang pertama kali 
menyeberangi Selat Inggris, ciptaan 
Louis Bleriot, Perancis, tahun 1909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 : Pesawat jelajah Douglas 
yang pertama kali mengelilingi dunia, 
Amerika, tahun 1924 
 
Kehadiran pesawat terbang dapat 
mengubah keadaan dunia karena 
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. 
 
Perkembangan pesawat terbang 
diatas yang begitu cepat 
perkembangannya tidak lepas dari 
kemajuan alat kerja tangan atau 
perkakas, karena pembuatan pesa-
wat terbang banyak memerlukan 
peralatan. Beberapa peralatan tangan 
tersebut yaitu: gergaji, bor, palu, 
gunting, pisau, dll. Pada perkem-
bangan selanjutnya, peralatan 
tersebut telah menjadi peralatan 
mesin baik manual maupun semi 
otomatis, otomatis hingga peralatan 
canggih dengan menggunakan 
komputer. 
 
Akan tetapi bagaimanapun 
canggihnya peralatan, jika 
kemampuan sumber daya 
manusianya terbatas tidak akan 
maksimal hasilnya. Untuk itu suatu 
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profesi memerlukan kualitas sumber 
daya manusia yang handal dan maju. 
 
Pada zaman 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  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 
di samping menggeser tenaga 
manusia yang tidak kompeten juga 
membuka peluang kerja bagi tenaga 
kerja terampil untuk menjalankan 
mesin tersebut. 
 
Inovasi teknologi seperti televisi, 
video, komputer dan lain-lain akan 
membuka lapangan kerja seperti: 
penyiar, presenter, cameraman, di-
sainer, pengisi acara, artis, pemusik, 
poduction house (PH) industri rekaman 
dan sebagainya. Hal tersebut akan 
berdampak pada berkurangnya minat 
orang untuk menonton film di 
bioskop maupun menghadiri 
pertunjukan langsung di panggung 
kesenian. Kesenian daerah yang 
dahulu banyak muncul pada acara 
kenduri sekarang banyak digantikan 
dengan kaset, VCD atau cukup 
dengan organ tunggal. 
Untuk mengantisipasi dampak 
negatif dari pemanfaatan teknologi, 
perlu adanya usaha untuk 
melestarikan budaya dan 
kebudayaan,  antara lain dengan cara 
mendirikan sanggar seni dan 

mengembangkan kesadaran tentang 
pentingnya berkesenian sebagai 
identitas manusia berbudaya. 
Selanjutnya, perlu pula dipikirkan 
upaya lain untuk menghadapi 
perubahan yang terjadi. 
  
D. Pengembangan Potensi Diri 

untuk Pengembangan Profesi di 
Masa Depan. 

 
Yang mengetahui potensi diri kita 
tentu diri kita sendiri. Akan tetapi 
terkadang kita tidak mau tahu akan 
hal itu. 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 
saya ini di masa depan akan menjadi 
apa ? 
Pertanyaan seperti itu harus dijawab 
dan disikapi sejak sekarang yaitu 
dengan merumuskan cita-cita dan 
merancang cara untuk mencapai cita-
cita tersebut. 
Masing-masing bidang profesi mem-
punyai karakteristik yang cukup ber-
variasi dan berbeda. Oleh karena itu, 
kenalilah potensi diri kita melalui 
psycotes maupun bertanya pada diri 
sendiri tentang sifat dan sikap positif 
maupun yang negatif. Disamping itu 
pelajari peran dan sikap yang ada 
pada setiap profesi kemudian 
refleksikan pada diri kita, apakah kita 
ini mempunyai  potensi?. Sehingga 
hal ini akan menjadi pertimbangan 
untuk menentukan cita-cita kita. 
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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 di antaranya 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 dituntut untuk : 
1. bersikap jujur 
2. bersikap adil 
3. bersikap tegas 
4. mengayomi 
Hal tersebut karena seorang hakim 
bidang pekerjaannya adalah 
mengadili orang yang dituduh telah 
melanggar hukum. Selain kedua 
profesi di atas, masih banyak lagi 
jenis profesi yang menuntut 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 
apa pun untuk mengubah dirinya 
maupun untuk masyarakat. 

 
Apabila cita-cita ini tidak dapat diraih 
bolehkah kita mengganti cita-cita?. 
Jawabnya boleh saja, bahkan cita-cita 
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 akibat dari 
pemikiran atau persepsi diri. 
 
Oleh karena itulah cita-cita perlu 
diperjuangkan sejak dini. Telah kita 
ketahui 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. 
Orang yang  menjadi dokter, tentunya  
dirintis sejak di bangku sekolah dan 
tidak mungkin menjadi dokter 
apabila 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 (intrinsic), 

yaitu motivasi yang timbul atas 
kesadaran sendiri karena ada atau 
dapat perasaaan gembira dan 
puas apabila dapat meraihnya. 
Sebagai contoh seorang siswa 
belajar dengan tekun agar dapat 
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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.  
 
Skema berikut ini memberikan 
pemahaman bagi kita bahwa cita-cita 
harus ditempuh tidak hanya dengan 
usaha dan doa kepada Tuhan tetapi 
juga harus mengikuti kaidah ketaatan 
terhadap hal yang positif. Jadi, dalam 
hidup ini diperlukan keseimbangan. 
 

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. Hal ini karena 
dalam penelitiannya disamping 
menemukan rumus yang mengubah 
peradaban, dia juga menemukan 
ribuan rumus yang tidak dapat 
dipakai. 
 
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 saja kebiasaan kita, 
misalnya ketika mengetik; pada 
awalnya penuh dengan perjuangan 
dan kendala setiap kali akan 
mengetik kata-kata atau kalimat maka 
kita akan sibuk untuk mencari 
dimana letak huruf E, R, K, A dsb 
tetapi apabila sudah terbiasa hal itu 
tidak perlu lagi. Contoh lain yaitu 
saat kita belajar mengendarai 
kendaraan motor atau mobil; untuk 
memindahkan gigi persneling pada 
awalnya harus melihat posisi dari gigi 
persneling itu tetapi jika sudah 
terbiasa hal itu tidak diperlukan lagi. 
Membaca buku akan terasa berat 
apabila belum biasa. Keluhan yang 
sering terjadi adalah mengantuk dan 
pusing. Akan tetapi jika membaca 
sudah menjadi kebiasaan, membaca 
itu menjadi suatu kebutuhan karena 
dengan membaca banyak manfaat 
yang dapat diperoleh. 
Dari contoh-contoh itu dapat 
disimpulkan bahwa kebiasaan yang 

baik merupakan roda kemajuan. 
Dengan membiasakan diri mela-
kukan hal yang baik , akan terasa 
manfaatnya baik sekarang maupun 
pada masa yang akan datang. Untuk 
itu jauhilah kebiasaan yang buruk 
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karena kebiasaan buruk akan 
menghancurkan dan mengubur cita-
cita kita. 
Jika kita menyadari kebiasaan buruk 
yang ada pada diri kita segeralah 
untuk meninggalkannya dan 
mulailah dengan membiasakan 
melakukan hal-hal yang baik sekecil 
apa pun. 
Orang yang terbiasa bangun siang 
hari akan sulit untuk bangun pagi 
dan akan merasa mempunyai beban 
bila harus bangun pagi. 
 

KEBIASAAN

BAIK BURUK

 
 
 
Jadi keputusan mengubah sikap 
pribadi kita  bergantung pada diri 
kita sendiri, karena yang mengetahui 
diri kita bukan orang lain. 
 
 
F. Iklan Lowongan Pekerjaan 
 
Sebuah perusahaan memasang iklan 
untuk mencari tenaga kerja yang 
mempunyai kemampuan, dengan 
harapan supaya perusahaannya lebih 
maju. Oleh karena itu, biasanya 
mencantumkan persyaratan yang 
harus dipenuhi, misalnya :  
1. jenis kelamin wanita/pria 
2. berpendidikan sarjana 
3. aktif berbahasa Inggris  
4. bersedia ditempatkan di seluruh 

Indonesia 
5. ukuran/tinggi badan 

dan masih banyak lagi persyaratan-
persyaratan lain yang diinginkan. 
 
Seseorang yang memenuhi 
persyaratan di atas juga belum tentu 
diterima karena masih harus mele-
wati beberapa saringan lagi dian-
taranya yaitu tes, wawancara bersaing 
dengan pelamar yang lain. 
 
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, dan berpenampilan 
yang baik merupakan potensi yang 
ada dan tidak mungkin untuk meng-
ubahnya. Hal yang penting yaitu fisik 
harus dijaga agar kondisi badan 
dalam keadaan sehat baik jasmani 
dan rohaninya dan jangan sampai ter-
cemar atau rusak oleh NARKOBA.  
 
Adapun kemampuan akademis dan 
persyaratan keterampilan misal-nya 
kecakapan berbahasa Inggris dapat 
dipelajari sejak dini, maka janganlah 
banyak membuang waktu dengan sia-
sia, gunakanlah waktumu untuk 
belajar. 
 
Sebetulnya banyak lapangan kerja 
yang tersedia tetapi kebanyakan 
tenaga kerja yang ada  tidak dapat 
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memenuhi persyaratan yang diminta. 
Ini artinya sumber  daya manusianya 
masih rendah dan tidak dapat 
bersaing . Hal itu karena  kurang atau 
tidak direncanakan 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. Hal ini me 
nuntut kreativitas dan kejelian kita 
untuk melihat peluang usaha supaya 
terwujud dan  dapat lebih maju. 
Membuka usaha berarti  memberikan 
lapangan pekerjaan bagi para pencari 
kerja. 
 
Hal yang penting yaitu adanya 
kemampuan untuk mengembangkan 
potensi diri. 
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