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MINAT 

Pada empat halaman ini, Anda dapat membaca tiap-tiap aktivitas dan memilih salah satu yang 

Anda sukai atau yang mungkin Anda ingin lakukan. Jika Anda tidak tertarik dengan aktivitas 

tersebut, kosongi tempat yang terletak di sebelah kanan aktivitas tersebut. Jika Anda menyukai 

aktivitas tersebut, perkirakan berapa sukanya Anda pada aktivitas itu. 

 

Tulis salah satu angka pada tempat yang telah disediakan: 

 

 

 

 

 

Setelah Anda selesai, jumlah angka-angka itu dan tuliskan pada kotak Total Group. 

Grup 1 

1.  Membersihkan rumah orang lain. __________ 1 

2. Memotong, mencuci dan menata rambut. __________ 2 

3. Menolong penghuni penjara. __________ 3 

4. Melayani orang dengan menjadi pegawai negeri. __________ 4 

5. Menolong orang yang cacat. __________ 5 

6. Menjadi supir bus atau taxi. __________ 6 

7. Menolong orang memperbaiki penampilannya. __________ 7 

8. Menjadi aparat keamanan. __________ 8 

9. Mendengarkan dan membantu orang lain dalam memecahkan masalah. __________ 9 

10. Membantu orang dengan masalah sekolah dan pilihan kariernya. __________ 10 

11. Memberi pengarahan kepada orang yang melayani orang lain. __________ 11 

12. Mengasuh bayi. __________ 12 

13. Melayani kawula muda. __________ 13 

14. Membantu orang lain belajar. __________ 14 

 

 

Grup II 

1.  Menjual atau menawarkan ide. __________ 1 

2. Meyakinkan orang untuk membeli barang. __________ 2 

3. Meyakinkan orang untuk membeli mobil. __________ 3 

4. Meyakinkan orang untuk membeli asuransi. __________ 4 

5. Meyakinkan orang untuk membeli rumah. __________ 5 

6. Meyakinkan konsumen untuk membeli produk. __________ 6 

7. Menjual produk ke toko-toko eceran. __________ 7 

8. Menangani pembukuan keuangan perusahaan. __________ 8 

9. Membeli barang untuk dijual lagi kepada orang lain. __________ 9 

10. Mengupulkan informasi tentang calon pembeli. __________ 10 

11. Menjual barang kecil dari rumah ke rumah. __________ 11 

12. Meyakinkan orang bahwa mereka memerlukan layanan Anda. __________ 12 

13. Mencatat dengan yang hati-hati semua pertemuan Anda. __________ 13 

14. Menepati dan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan, baik yang 

bersifat sosial maupun bisnis 
__________ 

14 

 

 

 

0. Tidak berminat 

1. Agak berminat 

2. Berminat 

3. Sangat berminat 

TOTAL GRUP I 

TOTAL GRUP II 



 

 

Grup III 

1.  Mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan 

banyak orang. 

__________ 1 

2. Mempunyai posisi manajemen yang tinggi. __________ 2 

3. menjadi penanggung jawab atas dana dan pekerjaan yang telah 

diselesaikan. 

__________ 3 

4. Memberi pengarahan atau mengatur orang lain. __________ 4 

5. Memegang jabatan organisatoris yang penting. __________ 5 

6. Belajar akuntansi. __________ 6 

7. Mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan hitung-hitungan. __________ 7 

8. Melakukan pekerjaan jurutulis (mengetik, arsip, steno). __________ 8 

9. Bekerja di bank. __________ 9 

10. Menghitung/menjumlahkan uang. __________ 10 

11. Mengelola bisnis kecil-kecilan. __________ 11 

12. Menjadi penjaga toko. __________ 12 

13. Belajar perbankan. __________ 13 

14. Belajar ekonomi. __________ 14 

 

Grup IV 

1.  Menggambar denah gedung atau cetak-biru. __________ 1 

2. Mendesain bangunan. __________ 2 

3. Mengelola pabrik. __________ 3 

4. Bekerja dalam pabrik. __________ 4 

5. Bekerja pada perusahaan perakitan mobil. __________ 5 

6. Bekerja bangunan/konstruksi. __________ 6 

7. membaca informasi tentang alur kereta api. __________ 7 

8. Menjadi supir truk. __________ 8 

9. Reparasi mobil, sepeda, kendaraan bermotor. __________ 9 

10. Mengoperasikan peralatan listrik. __________ 10 

11. Mengantarkan barang-barang. __________ 11 

12. Menerbangkan pesawat. __________ 12 

13. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. __________ 13 

14. Mengambil kuliah metalurgi (permetalan). __________ 14 

 

Grup V 

1.  Mendesain atau mempelajari pertamanan. __________ 1 

2. Membaca mengenai pertambangan atau pengeboran. __________ 2 

3. Belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. __________ 3 

4. Belajar mengenai manajemen pertanian. __________ 4 

5. Mengunjungi kebun raya. __________ 5 

6. Bercakap-cakap dengan petugas kehutanan. __________ 6 

7. Menjadi pengemudi traktor. __________ 7 

8. Belajar mengenai peternakan ikan. __________ 8 

9. Belajar tentang burung. __________ 9 

10. Mengajar mengenai kehidupan tumbuhan. __________ 10 

11. Beternak ayam. __________ 11 

12. Membaca buku mengenai hewan __________ 12 

13. Mengunjungi pameran bunga. __________ 13 

14. Mendaki gunung __________ 14 

 

TOTAL GRUP III 

TOTAL GRUP VI 

TOTAL GRUP V 



 

 

Grup VI 

1.  Belajar ilmu sains. __________ 1 

2. Belajar matematika. __________ 2 

3. Membaca mengenai lingkungan hidup (polusi udara, dll). __________ 3 

4. Berkecimpung dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. __________ 4 

5. Mempelajari mengenai sumber daya alam (udara, air, minyak, dll). __________ 5 

6. Mengambil kelas mengenai pertanian (sayuran, buah, mangga). __________ 6 

7. Bekerja paro-waktu di bidang medis. __________ 7 

8. Membaca mengenai ilmu kedokteran gigi. __________ 8 

9. Mempelajari ilmu gizi. __________ 9 

10. Mempelajari dan memelihara hewan kecil. __________ 10 

11. Menjadi guru sains atau matematika. __________ 11 

12. Mencatat denyut nadi dan temperatur orang sakit. __________ 12 

13. Membedah hewan. __________ 13 

14. Mengikutsertakan karya ilmiah Anda di festival sains. __________ 14 

 

 

Grup VII 

1.  Mengikuti kursus jurnalistik. __________ 1 

2. Menulis artikel. __________ 2 

3. Membaca tentang pengacara-pengacara terkenal. __________ 3 

4. Bekerja dengan sebuah organisasi guna memecahkan masalah sosial. __________ 4 

5. Bekerja sebagai penasehat hukum. __________ 5 

6. Membantu yang lain meningkatkan kemampuan belajar di sekolah. __________ 6 

7. Bekerja sebagai tenaga perpustakaan. __________ 7 

8. Bekerja sebagai guru. __________ 8 

9. Mengumpulkan data untuk penulisan makalah atau laporan. __________ 9 

10. Menjadi pengurus OSIS/Senat. __________ 10 

11. Ambil bagian dalam acara debat di sekolah. __________ 11 

12. Belajar sejarah. __________ 12 

13. Menjadi editor buletin sekolah. __________ 13 

14. Bekerja sebagai dosen. __________ 14 

 

 

Grup VIII 

1.  Menjadi olahragawan profesional. __________ 1 

2. Belajar drama. __________ 2 

3. Bermain alat musik, baik secara pribadi atau di dalam kelompok. __________ 3 

4. Belajar seni (lukis, membuat perhiasan, dsb). __________ 4 

5. Belajar melukis sebagai hobby. __________ 5 

6. Membuat film atau menjadi penulis naskah. __________ 6 

7. Ikut kursus atau desain seni. __________ 7 

8. Menjadi guru bidang seni. __________ 8 

9. Menonton pertunjukan musik, drama, atau konser. __________ 9 

10. Baca puisi atau drama. __________ 10 

11. Belajar tarian atau alat musik. __________ 11 

12. Berkecimpung dalam pementasan drama. __________ 12 

13. Berperan sebagai pemeran utama dalam drama. __________ 13 

14. Mengembangkan atau menyutradarai sandiwara/acara TV atau radio. __________ 14 

 

 

TOTAL GRUP VI 

TOTAL GRUP VII 

TOTAL GRUP VIII 



 

 

PENGALAMAN 

Pada keempat halaman ini, Anda akan menandai aktivitas dan tugas yang pernah Anda lakukan 

atau dapat lakuakn dengan baik. Jika Anda tidak pernah melakukan tugas itu, biarka garis di 

sebelah kanan tugas tersebut kosong. 

Jika Anda pernah melakukan aktivitas atau tugas tersebut, Anda harus menilai seberapa sering atau 

seberapa baik Anda sudah melakukannya. Tulis satu dari angka-angka di bawah ini pada garis 

yang kosong : 

0. Tidak pernah melakukan aktivitas tersebut. 

1. Jarang melakukannya, tidak ahli pada bidang ini. 

2. Kadang-kadang melakukan, cukup ahli. 

3. Sering melakukan dan sangat ahli. 

Grup I 

1.  Saya dapat menerima orang lain meskipun saya tidak sependapat 

dengannya. 

__________ 1 

2. Saya bersedia mendengarkan teguran orang lain. __________ 2 

3. Saya dapat bekerjasama dengan orang lain. __________ 3 

4. Saya dapat mengurus rumah. __________ 4 

5. Saya dapat menjaga orang sakit. __________ 5 

6. Saya dapat melakukan pelayanan agamawi. __________ 6 

7. Saya dapat memasak. __________ 7 

8. Saya terampil membantu orang-orang yang mempunyai masalah 

keluarga. 

__________ 8 

9. Saya dapat dengan mudah bekerja dengan orang muda. __________ 9 

10. Saya dapat membaca reaksi orang. __________ 10 

11. Saya dapat bekerjasama hampir dengan semua orang. __________ 11 

12. Saya dapat mengajar orang mengerjakan pelbagai hal. __________ 12 

13. Saya tetap sabar dengan orang yang lambat menangkap perkataan saya. __________ 13 

14. Saya mempunyai ide-ide yang menarik untuk menambah keefektifan 

mengajar. 
__________ 

14 

 

 

Grup II 

1.  Saya pernah menjual barang kepada orang lain. __________ 1 

2. Saya bisa mendapatkan informasi dari orang lain dengan mudah. __________ 2 

3. Saya dapat membuat orang lain melakukan yang saya inginkan. __________ 3 

4. Saya dapat menangani pekerjaan-pekerjaan lain. __________ 4 

5. Saya pernah menyelesaikan suatu proyek dengan usaha sendiri. __________ 5 

6. Saya seorang pemimpin. __________ 6 

7. Saya rapi, hati-hati dan teliti. __________ 7 

8. Saya pernah berusaha keras untuk memperoleh sebuah penghargaan. __________ 8 

9. Saya pernah mempunyai bisnis kecil-kecilan. __________ 9 

10. Saya pernah bekerja secara mandiri. __________ 10 

11. Saya pernah menjadi pemimpin kelompok. __________ 11 

12. Saya mampu meyakinkan orang untuk membutuhkan barang yang saya 

jual. 

__________ 12 

13. Saya berhati-hati dalam menyimpan catatan atau tanda bukti. __________ 13 

14. Saya mampu menindaklanjuti sesuatu. __________ 14 

 

 

TOTAL GRUP I 

TOTAL GRUP II 



 

 

Grup III 

1.  Saya dapat mengoperasika peralatan kantor. __________ 1 

2. Saya mampu mengetik 40 kata per menit. __________ 2 

3. Saya pernah dipercayakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. __________ 3 

4. Saya pernah bekerja di bagian keuangan. __________ 4 

5. Saya pernah memberi penjelasan bagaimana mengerjakan sesuatu kepada 

orang lain. 

__________ 5 

6. Saya mencatat hal-hal yang saya kerjakan. __________ 6 

7. Saya pernah mensupervisi orang lain. __________ 7 

8. Saya pernah menjadi pengurus organisasi. __________ 8 

9. Saya mampu mengerjakan pekerjaan sekretaris (steno, mengetik, 

menyusun file, dsb). 

__________ 9 

10. Saya pernah menjadi pengurus kelas. __________ 10 

11. Saya pernah bekerja sebagai sekretaris bagian penjualan. __________ 11 

12. Saya pernah bekerja sebagai pengedar surat kabar. __________ 12 

13. Saya hati-hati dan teliti. __________ 13 

14. Saya dapat mengopi angka dan kata dengan rapi. __________ 14 

 

Grup IV 

1.  Saya tangkas dalam menggunakan tangan saya. __________ 1 

2. Saya hati-hati dan teliti. __________ 2 

3. Saya cukup ahli dalam permesinan. __________ 3 

4. Saya bisa menggunakan peralatan kerja (listrik, besi, dsb) dengan baik. __________ 4 

5. Saya bisa menuangkan pikiran saya dengan tepat melalui gambar/tulisan. __________ 5 

6. Saya bisa mengikuti instruksi tertulis dan lisan. __________ 6 

7. Saya bisa tahu jika sesuatu tidak berjalan dengan semestinya. __________ 7 

8. Saya menciptakan mesin-mesin yang sederhana. __________ 8 

9. Saya bisa memecahkan soal-soal matematika. __________ 9 

10. Saya bisa memperbaiki radio. __________ 10 

11. Saya bisa memperbaiki kerusakan mobil yang bersifat umum. __________ 11 

12. Saya bisa mengerjakan gambar mekanika. __________ 12 

13. Saya bisa membuat model/contoh (pesawat, mobil, dsb). __________ 13 

14. Saya bisa memperbaiki sepeda. __________ 14 

 

Grup V 

1.  Saya pernah merawat hewan baik di rumah atau di sekolah. __________ 1 

2. Saya suka bekerja di alam terbuka. __________ 2 

3. Saya pernah belajar manajemen pertanian. __________ 3 

4. Saya pernah mengunjungi kebon raya (atau tempat di mana pohon ditanam). __________ 4 

5. Saya mahir dalam menanam pepohonan. __________ 5 

6. Saya pernah mengunjungi taman nasional. __________ 6 

7. Saya pernah mengunjungi atau tinggal di daerah pertanian. __________ 7 

8. Saya pernah bekerja di alam terbuka (bukan di kantor). __________ 8 

9. Saya pernah berbicara dengan petugas kehutanan tentang pekerjaannya. __________ 9 

10. Saya pernah mengunjungi sumur pengeboran minyak. __________ 10 

11. Saya pernah mengunjungi lokasi pertambangan. __________ 11 

12. Saya membaca tentang pekerjaan yang bersifat lapangan. __________ 12 

13. Saya mempelajari kehidupan laut (oceanografi). __________ 13 

14. Saya suka mendaki/hidup di pegunungan. __________ 14 

 

 

TOTAL GRUP III 

TOTAL GRUP IV 

TOTAL GRUP V 



 

 

Grup VI 

1.  Saya memahami anatomi tubuh. __________ 1 

2. Nilai sains saya baik. __________ 2 

3. Nilai matematika saya baik. __________ 3 

4. Saya cukup paham tentang polusi. __________ 4 

5. Saya mengerti tentang kehidupan hewan dan tumbuhan. __________ 5 

6. Saya pernah mempelajari bintang-bintang di ruang angkasa (astronomi). __________ 6 

7. Saya pernah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan akuarium. __________ 7 

8. Saya mengerti cuaca dan iklim. __________ 8 

9. Saya pernah melakukan percobaan kimia. __________ 9 

10. Saya pernah bekerja di rumah sakit sebagai perawat. __________ 10 

11. Saya sabar dengan orang yang membutuhkan pertolongan. __________ 11 

12. Saya bekerja dengan kelompok pemerhati lingkungan. __________ 12 

13. Saya hati-hati dan teliti. __________ 13 

14. Saya memiliki koleksi sains. __________ 14 

 

Grup VII 

1.  Saya cakap dalam menyusun informasi. __________ 1 

2. Saya penulis yang baik. __________ 2 

3. Saya dapat mengajar orang lain. __________ 3 

4. Saya dapat mengetahui perasaan orang. __________ 4 

5. Saya memberi perhatian pada hal-hal yang disukai orang. __________ 5 

6. Saya pernah jadi pengurus kelas. __________ 6 

7. Saya pernah menjadi pengurus gereja. __________ 7 

8. Saya pernah menjadi pengurus OSIS/Senat. __________ 8 

9. Saya pernah berkecimpung membuat buletin/majalah di sekolah atau di 

lingkungan lain. 

__________ 9 

10. Saya pernah ambil bagian di organisasi pelayanan. __________ 10 

11. Saya pernah bekerja paruh waktu untuk pengacara. __________ 11 

12. Saya pernah menjadi MC/pembawa acara. __________ 12 

13. Saya dapat mewawancarai orang dan menulis cerita tentangnya. __________ 13 

14. Saya tahu bagaimana cara mencari buku di perpustakaan. __________ 14 

 

Grup VIII 

1.  Saya memperoleh nilai bagus di bidang seni, musik, dan kelas kreatif lainnya. __________ 1 

2. Saya pernah menyanyi di sekolah atau di lingkungan lainnya. __________ 2 

3. Saya pernah bermain sandiwara/drama. __________ 3 

4. Saya pernah mendesain baju sendiri. __________ 4 

5. Saya pernah mengikuti kontes fotografi. __________ 5 

6. Saya pernah mengerjakan karya seni untuk orang. __________ 6 

7. Saya pernah menulis lagu atau puisi. __________ 7 

8. Saya pernah tampil dalam suatu pertunjukan di depan sejumlah penonton. __________ 8 

9. Saya pernah menyanyi solo atau bermain musik di sekolah atau tempat 

lainnya. 

__________ 9 

10. Saya pernah menolong mengajar musik, seni atau menari. __________ 10 

11. Saya pernah menari dalam suatu pertunjukan. __________ 11 

12. Saya pernah belajar menari, musik atau tarik suara. __________ 12 

13. Saya pernah menolong dalam pertunjukan musik atau drama. __________ 13 

14. Saya pernah menerima pengakuan atas karya kreativitas saya. __________ 14 

 

 

TOTAL GRUP VI 

TOTAL GRUP VII 

TOTAL GRUP VIII 



 

 

PEKERJAAN 

Pada dua halaman ini, bacalah daftar pekerjaan yang ada pada tiap kelompok dan pilihlah 

pekerjaan yang menarik atau sesuai dengan selera Anda. Jika Anda tidak tertarik pada pekerjaan 

tersebut, kosongkan garis yang ada di sebelah kiri pekerjaan tersebut. Jika Anda tertarik dengan 

pekerjaan tersebut, nilailah perasaan Anda dengan menuliskan satu dari angka-angka ini pada garis 

yang kosong. 

0 Tidak tertarik 

1 Sedikit tertarik 

2 Tertarik 

3 Sangat tertarik 

Setelah Anda selesai, jumlahkan angka-angka yang ada di sebelah kiri pekerjaan itu dan 

camtumkan angka tersebut dalam total yang bertuliskan TOTAL 

 

Kelompok I Kelompok III 

__________ Aktivis LSM Sosial __________ Administrasi (bank, asuransi, dll) 

__________ Customer Service __________ Akuntan 

__________ Detektif __________ Bagian Pembukuan 

__________ Guru (Ilmu sosial, agama) __________ Guru (ekonomi, akuntansi) 

__________ Kepala Asrama __________ Juruketik 

__________ Konselor/Psikolog __________ Manajer 

__________ Penata rambut/rias __________ Pengamat Ekonomi 

__________ Pengasuh Panti Asuhan __________ Programer Komputer 

__________ Perawat __________ Sekretaris 

__________ Pemandu Wisata __________ Staf Keuangan 

__________ Rahaniawan __________ Teller Bank 

 

Kelompok II Kelompok IV 

__________ Event Organizer __________ Pembuat Mebel 

__________ Human Resource Development __________ Pilot 

__________ Multi Level Marketing (MLM) __________ Teknik Elektro 

__________ Pedagang Grosiran/eceran __________ Teknik Industri 

__________ Pialang Saham __________ Teknik Komputer 

__________ Public Relation __________ Teknik Mesin 

__________ Seles Asuransi __________ Teknik Penerbangan 

__________ Seles Mobil __________ Teknik Perkapalan 

__________ Seles real estate/perumahan __________ Teknik Pertambangan 

__________ Supplier __________ Teknik Pertanian 

__________ Trainer bidang sales __________ Teknik Sipil 

TOTAL GRUP I  TOTAL GRUP III 

TOTAL GRUP II  TOTAL GRUP IV 



 

 

Kelompok V Kelompok VII 

__________ Insinyur Kehutanan __________ Dosen 

__________ Teknik Geologi __________ Pustakawan 

__________ Teknik Pertanian __________ Penyiar Radio 

__________ Teknik Pertambangan __________ Wartawan 

__________ Outbound Trainer __________ Sejarahwan 

__________ Dokter Hewan  __________ Politikus 

__________ Pengusaha Perkebunan __________ Editor 

__________ LSM Lingkungan __________ Pengamat Sosial 

__________ Florist __________ Pengacara/Notaris 

__________ Ahli Tata Kota __________ Hakim/Jaksa 

__________ Meteorologi Geofisika __________ Guru (SD/SMP/SMA) 

 

 

Kelompok VI Kelompok VIII 

__________ Ahli Kimia __________ Aktor, Penyanyi, Penari, Penulis 

__________ Farmasi __________ Seniman, Pelukis, Pemahat, dll 

__________ Matematika __________ Penata Interior 

__________ Ahli Statistik __________ Perancang (pakaian, tekstil, dll) 

__________ Dokter Gigi __________ Guru (seni, musik, drama) 

__________ Perawat __________ Perancang Iklan 

__________ Dokter Medis __________ Fotografer 

__________ Ahli Gizi __________ Arsitek 

__________ Arkeologi __________ Atlet 

__________ Fisioterapis __________ Koreografer 

__________ Guru (sains) __________ Sutradara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GRUP V  TOTAL GRUP VII 

TOTAL GRUP VI  TOTAL GRUP VIII 



 

 

KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN 

KETERAMPILAN : Di bawah ini terdapat delapan kelompok jenis pekerjaan dan keterangan yang 

menjelaskan kelompok-kelompok tersebut. Tentukan pilihan pertama dan 

kedua dari kelompok ini yang menurut Anda menggambarkan dua 

keterampilan terbaik Anda. 

 

I. Pelayanan 

 Menolong Orang 

 

II. Bisnis 

 Meyakinkan/mempengaruhi orang 

 

III. Organisasi 

 Sekretaris/bidang bisnis 

 

IV. Teknologi 

 Menggunakan kecekatan tangan, mesin, rancang/bangun 

 

V. Lapangan 

 Keahlian dalam alam terbuka 

 

VI. Sains 

 Sains dan matematika 

 

VII. Budaya Umum 

 Memecahkan masalah manusia 

 

VIII. Seni dan Hiburan 

 Keterampilan menghibur dan kreatif 

 

Pilihan Pertama : __________ Pilihan Kedua : ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEMAMPUAN : Masukkan nilai-nilai yang Anda terima dari pelajaran yang pernah Anda ambil. 

Letakkan nilai-nilai itu di sebelah kanan dari setiap kelompok pelajaran. 

 

I. Agama __________ 

 PPKN/PMP __________ 

 Sosiologi __________ 

 

II. Ekonomi __________ 

 Marketing __________ 

   

 

III. Akuntansi __________ 

 Manajemen __________ 

 Mengetik __________ 

 

IV. Fisika __________ 

 Teknik Elektro __________ 

 Teknik Gambar __________ 

 

V. Botani __________ 

 Geografi __________ 

 Olah Raga __________ 

 

VI. Biologi __________ 

 Kimia __________ 

 Komputer __________ 

 Matematika __________ 

 

VII. Anthropologi __________ 

 Bahaha Indonesia __________ 

 Bahasa Inggris __________ 

 Sejarah __________ 

 Tata Negara __________ 

 

VIII. Seni Rupa __________ 

 Musik __________ 

 Drama __________ 

 

 

 

 

 

Kelompok Terbaik : ______________ Kelompok Terbaik Kedua: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENILAIAN PRIBADI 

Berikan ranking pada jenis-jenis pekerjaan di bawah ini dari 1 hingga 8 dengan memberikan nilai 

“1” untuk hal paling penting dan nilai “8” untuk hal yang menurut Anda paling tidak penting. 

 

_________________________ I. Menolong orang 

_________________________ II. Meyakinkan/Mempengaruhi orang 

_________________________ III. Memiliki pelbagi jenis pekerjaan untuk dilakukan 

_________________________ IV. Bekerja dengan menggunakan kecekatan tangan sendiri 

_________________________ V. Berada di alam terbuka 

_________________________ VI. Menemukan hal-hal yang baru 

_________________________ VII. Kemandirian 

_________________________ VIII. Kreativitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TINGKAT MOTIVASI 

Terdapat enam kondisi penting yang dapat dengan mudah menentukan karier apa yang Anda pilih. 

Untuk bagian ini, Anda harus memutuskan apakah kondisi ini rendah, sedang, atau tinggi, bagi 

Anda. Untuk masing-masing enam kondisi ini, jika jawaban Anda “rendah” tulislah 1 pada kolom 

pertama, jika jawaban Anda “sedang” cantumkan 2 pada kolom tengah, dan jika jawaban Anda 

“tinggi” isilah 3 pada kolom ketiga. 

 

 Rendah (1) Sedang(2) Tinggi (3) 

 

1. Kemauan saya untuk memperoleh uang bagi 

pendidikan saya adalah: 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

2. Kecenderungan saya untuk bekerja keras pada 

pekerjaan yang tidak menyenangkan adalah: 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

3. Tekad saya untuk berusaha keras adalah: _________ _________ _________ 

 

4. Keinginan saya untuk mempelajari hal-hal yang 

baru dan mengikuti pendidikan/pelatihan untuk itu 

adalah : 

 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

5. Kecenderungan saya untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang saya telah mulai adalah : 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

6. Kecenderungan saya untuk memulai pekerjaan 

yang saya tahu harus saya kerjakan tetapi 

sebenarnya tidak ingin saya lakukan adalah : 

 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

 

_________ 

 

TOTAL _________ 

 

 

Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan level pekerjaan yang dapat Anda masuki. Untuk 

mengetahui tingkatannya, lihatlah ratingnya. Sebagai contoh, jika total ketiga kolom di atas adalah 

9, maka tingkat motivasi Anda ialah 5 dan 6. 

 

Rating 6  7  8  9 10  11  12  13  14 15  16  17  18 

 

Tingkat Motivasi 5 dan 6 3 dan 4 1 dan 2 

 

 



 

 

Lembar Perhitungan Data 

Tulislah (gunakan singkatan) dua kelompok dengan nilai tertinggi dari bagian-bagian Minat, 

Pengalaman, Pekerjaan, Keterampilan dan Kemampuan di dalam lingkaran-lingkaran di bawah 

ini! Untuk ketiga kategori pertama (Minat, Pengalaman, Pekerjaan), Anda mungkin mempunyai 

lebih dari satu grup dengan nilai tertinggi atau kedua dari yang tertinggi. 

 

 Minat Pengalaman Pekerjaan Keterampilan Kemampuan 

Tertinggi 1 

     

Tertinggi 2 

 

 

    

Hitunglah beberapa kali setiap grup ini menempati ranking yang tertinggi dan tulislah frekuensinya 

pada kolom di bawah nama grup itu di baris pertama. Kemudian lakukan hal yang sama untuk nilai 

tertinggi kedua dan cantumkan hasilnya di baris kedua. Setelah itu jumlahkan baris pertama dan 

baris kedua. Grup dengan jumlah tertinggi adalah grup karier pilihan pertama Anda; grup dengan 

nilai tertinggi kedua merupakan pilihan karier kedua. 

 

 

 

 

I 

Pel 

II 

Bis 

III 

Org 

IV 

Tek 

V 

Lap 

VI 

Sa 

VII 

BU 

VIII 

S & H 

Tertinggi 

 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Kedua dari yang tertinggi 

 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Total _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

Tingkat Motivasi 

 

 

 

 

Penilaian 

Pilihan I 

 

Penilaian 

Pilihan II 

 

 


