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KUISIONER 
Holland Occupational Themes ( RIASEC® ) 

John L Holland 
 
 

PETUNJUK 
 

Jangan membuka buku angket sebelum anda membaca semua petunjuk dan instruksi 
Jawaban anda hanya akan menolong anda mengetahui pilihan karir dan pekerjaan anda 
berdasarkan tipe kepribadian yang anda miliki Tidak ada jawaban yang “benar dan salah” 
atau “baik dan buruk” Pemahaman terhadap kecenderungan orang lain akan menolong 
Anda memahami kelebihan-kelebihan khas Anda, jenis pekerjaan yang dapat Anda nikmati, 
dan bagaimana orang-orang dengan kecenderungan yang berbeda-beda dapat berhubungan 
satu sama lain serta berkontribusi bagi lingkungannya 
Bacalah setiap pemyataan dengan baik dan cantumkan jawaban Anda dengan memberi 
tanda silang pada tanda bulatan ᴑ di depan pilihan ya dan/atau tidak Kerjakan berdasarkan 
nomor urutnya, yaitu dari kiri ke kanan  
Jangan menulis apapun di angket ini Jangan berpikir terlalu lama pada setiap pemyataan 
Bila Anda tidak dapat menentukan pilihan jawaban, lewatilah dahulu, nanti Anda dapat 
kembali lagi ke pemyataan tersebut 
 
 

INSTRUKSI 
 

 Pilihlah jawaban YA atau TIDAK sesuai dengan diri anda  

 Kembalikan kuisioner ini kepada petugas setelah anda selesai mengisi jawabannya  
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1. Saya tidak suka membaca buku-buku 

filsafat atau konsep-konsep abstrak 

2. Saya lebih suka bekerja seorang diri 

3. Saya suka berkhayal 

4. Saya senang berjalan-jalan bersama 

teman-teman 

5. Saya selalu-mengerjakan pekerjaan/ 

tugas dengan secepat mungkin 

6. Saya senang melakukan pekerjaan yang 

sudah terencana 

7. Saya suka tantangan/ mengerjakan 

sesuatu yang berisiko 

8. Saya suka menganalisa peristiwa yang 

saya alami atau yang terjadi di sekitar 

saya 

9. Saya suka mengarang cerita/ lagu/ puisi, 

dsbnya 

10. Saya paling tidak tahan jika saya harus 

seorang diri saja 

11. Saya tidak mudah mengalah 

12. Saya suka pekerjaan/ tugas mencatat 

13. Saya suka membetulkan sendiri 

kerusakan rumah 

14. Saya tidak menyukai bidang-bidang sosial 

15. Saya suka menggambar/melukis 

16. Saya senang terlibat dalam kegiatan sosial 

17. Saya suka bersaing dengan orang lain 

18. Saya orang yang teliti dan tekun 

19. Saya suka pekerjaan yang menggunakan 

tenaga 

20. Saya menyukai bidang ilmu sains 

21. Saya suka mcnikmati pemandangan 

22. Saya senang jika dapat menolong orang lain 

23. Saya selalu ingin pendapat saya diterima oleh 

orang lain 

24. Saya suka menyusun buku secara sistematik 

25. Saya tidak bisa tinggal diam bila ada pekerjaan 

yang tidak beres 

26. Saya suka pelajaran fisika/ kimia/ biologi/ 

matematika (salah satu) 

27. Saya suka musik 

28. Saya mengagumi pahlawan-pahlawan sosial 

seperti Ibu Theresa,Ibu Kartini, dsb 

29. Saya suka berdebat 

30. Saya senang mengerjakan tugas-tugas rutin 

31. Saya suka membicarakan hal-hal yang bersifat 

teknis 

32. Saya tidak suka banyak bicara 

33. Saya suka desain 

34. Saya menyukai kegiatan belajar kelompok 

35. Saya suka berbicara terus terang, tanpa tedeng 

aling-aling 

36. Saya tidak mengikuti perkembangan mode 

37. Saya suka sekali mereparasi serrdiri 

perlengkapan dan peralatan 

38. Saya tertarik menyusun karya ilmiah 

39. Saya suka menikmati lukisan 

40. Saya senang menolong teman-teman yang 

sulit dalam belajar 

41. Saya tidak suka menganalisa terlalu lama 

suatu masalah/ hal 

42. Saya tidak senang dengan banyak perubahan 
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43. Saya suka menyampaikan ide saya dalam 

bentuk kalimat 

44. Saya lebih tertarik pada hal-hal teoretis 

daripada praktis, misalnya filsafat 

45. Saya suka keserasian(perpaduan 

wama,letak,dsb) 

46. Saya senang datang menjenguk teman-

teman yang sakit 

47. Saya tidak terlalu kritis terhadap diri saya 

48. Saya senang bekerja di belakang meja 

49. Saya selalu mendapatkan penjelasan 

secara detail untuk menyelesaikan suatu 

tugas 

50. Tugas membuat saya lupa waktu 

51. Jika harus bekerja di Majalah, saya lebih 

memilih menjadi editor daripada 

sekretaris 

52. Saya biasanya ingat akan ulang tahun 

teman-teman saya 

53. Saya jarang sakit hati jika dikritik 

54. Saya lebih sering menaati peraturan 

daripada melanggamya meski saya tidak 

setuju dengan peraturan itu 

55. Daripada berteori, saya lebih suka hal-hal 

yang praktis 

56. Saya tidak suka menghabiskan waktu 

ngobrol dengan teman 

57. Saya orang yang sensitif dan moody, 

58. Saya senang mcmbantu orang tua 

membereskan rumah 

59. Saya hampir tidak pernah menyimpan 

dendam dalam hati terhadap orang yang 

menyakiti saya 

60. Saya jarang mengambil inisiatif 

61. Saya tidak suka dengan orang yang bicara dan 

bekerja bertele-tele   

62. Bekerja di laboratorium atau sebagai peneliti 

sangat menyenangkan saya 

63. Saya suka mengkoleksi barang seni  

64. Saya senang kalau bisa memberi tumpangan 

kepada teman teman yang rumahnya jauh 

65. Saya menyukai hal-hal yang penuh tantemgan 

66. Saya termasuk orang yang cckatan clarlerm 

tugas administrasi 

67. Saya tidak suka memikirkan masalah orang 

lain yang disodorkan pada saya 

68. Saya suka mengikuti pcrkembangan iptek 

69. Saya suka menyatakan perasaan melalui karya 

daripada bicara langsung 

70. Saya biasanya menelepon teman-teman yang 

sedang bermasalah untuk menghibur mereka 

71. Jika ada kesempatan saya akan 

menggunakannya untuk mengunjungi tempat-

tempat yang belum saya kunjungi 

72. Saya tidak suka menunjukkan perasaan saya 

73. Saya canggung mengemukakan pendapat 

dalam kelompok   

74. Saya rela mengesampingkan kesenangan yang 

lain demi tugas   

75. Saya berani menampilkan karya saya yang 

bermutu  

76. Saya sabar mendengarkan keluhan orang 

77. Saya tidak menyukai pekerjaan yang bersifat 

rutin dan statis  

78. Saya mampu mengatur waktu dengan baik 

79. Saya sulit bergaul dengan lawan jenis 
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80. Dalam mempertahankan ide yang saya 

yakini benar, saya beani menentang 

pendapat umum 

81. Saya tidak suka diatur dan terikat 

 
82. Saya sering memberikan uang kepada 

pengamen-pengamen karena saya salut 

terhadap perjuangan hidup mereka 

83. Saya sering dimintai pendapat oleh orang 

lain 

84. Saya tidak suka mengambil tugas yang 

berisiko tinggi 

85. Saya suka menghindar dari percakapan 

dengan orang yang sebenarnya sudah 

saya kenal 

86. Saya paling mampu bekerja dengan angka 

87. Saya menikmati kesendirian 

88. Saya tahu membatasi diri memakai 

telepon umum jika banyak orang yang 

antri 

89. Teman-teman sering meminta saya untuk 

menjadi ketua 

90. Saya senang berkorespondensi 

91. Saya merasa sukar untuk mengungkapkan 

pikiran atau perasaan saya yang 

sesungguhnya 

92. Semakin sulit masalah yang saya hadapi, 

semakin tertantang untuk menyelesaikan 

93. Saya tidak terlalu mempedulikan 

pandangan orang lain terhadap diri dan 

karya seni saya 

94. Saya prihatin terhadap tenran-teman 

yang tidak dapat membayar uang sekolah 

95. Saya dapat berbicara di depan umum 

tanpa mengalami kesulitan 

96. Saya mampu menyusun laporan dengan baik 

97.  Saya sering disalahmengerti orang 

98. Saya memiliki rasa ingin tahu yang besar 

terrtang hal-hal yang berkenaan dengan alam 

semesta 

99. Saya sangat menghargai keindahan seni 

100. Saya cenderung merasa iba dengan orang yang 

dalam kesusahan 

101. Pendapat saya seringkali dapat 

mempengaruhi dan meyakinkan orang lain 

102. Saya mampu memberikan informasi dengan 

jelas 

103. Saya merasa janggal untuk nremberi pujian 

pada orang lain 

104. Saya suka mengamati,memikirkan untuk 

membuat suatu terobosan baru 

105. Ketika membaca koran,saya lebih suka 

melihat karikatur daripada berita ekonomi 

106. Saya lebih senang membaca buku psikologi 

daripada sains 

107. Saya jarang kekurangan bahan pembicaraan 

dengan tenran-teman 

108. Saya tidak suka ribut-ribut dan cenderung 

menghindari konflik 

109. Saya tidak suka formalitas 

110. Saya selalu bertanya "Mengapa" untuk hal-

hal baru yang saya jumpai 

111. Saya suka untuk mengikuti mode  

112. Bagi saya jabatan rohaniwan adalah jabatan 

yang mulia dan kalau Tuhan panggil, dengan 

senang hati saya akan menerimanya 

113. Saya dapat mengungkapkan pemikiran dan 

pendapat saya sehingga dimengerti orang lain 
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114. Saya senang menjaga kerapian 

115. Saya suka dengan orang yang bicara 

langsung (to the point) 

116.  Hambatan atau kesulitan tidak 

menghentikan keinginan saya untuk 

mewujudkan ide saya 

117. Saya lebih suka memilih pekerjaan yang 

berhubungan dengan seni daripada teknik 

118. Saya senang mendoakan teman-teman 

yang bermasalah  

119. Saya mempunyai berbagai cara untuk 

mendapatkan yang saya inginkan tanpa 

melukai perasaan orang lain. 

120. Saya suka pekerjaan yang detail 

 

 


