
MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

1 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

i Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.WB.  

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Modul Mata Pelajaran Bimbingan 

KONSELING ini, sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. 

SOEDIRMAN  I tingkat XII (Dua Belas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, 

MM dan PSPTV. 

E – Book / Lembar Kerja ini disusun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, untuk 

persiapan pembelajaran dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi 

disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada 

umumnya. 

Dalam E-Book ini penyusun memberikan beberapa materi yang mudah-mudahan dapat 

memperkaya pengalaman dalam menghadapi situasi dan masa yang akan datang terutama 

selepas dari masa SMK yang nanti akan berkecimpung baik dalam dunia kerja maupun dunia 

Perguruan Tinggi. Sehingga menjadi bekal terutama dalam menghadapi runtutan seleksi kerja.  

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik 

teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

Jakarta, 09 Juli 2020 

         Penyusun 

 

         Ruhaeni Rizky, S.Psi  

         NRP. 09.0966 
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Kumpulan materi yang dibahas dalam modul ini sesuai 
dengan Alokasi Waktu yang telah dipetakan. Setiap 
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MATERI 1. AKPD 

 
 

 

A. Tugas 

Perkemb

angan  

:

  

Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan  

program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan  

tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 
 

B. Bidang 

Bimbing

an  

:

  

Pribadi, Sosial, Belajar dan Karir 

C. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/ konseli memahami permasalahan yang dihadapi dalam 

menjalani proses pembelajaran baik permasalahan Pribadi, Sosial, 

Belajar dan Karir 

 

ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK SMK/MAK  ( KELAS 12 ) 

 SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA   

    

NAMA : ___________________________,No Absen : __________ KELAS : ______________  
    

Petunjuk :   
1. Dibawah ini bukan alat tes, tetapi angket yang berisi tentang berbagai masalah yang sering 
dihadapi siswa.  
2. Jawaban Anda sangat bermanfaat  untuk membantu keberhasilan  belajar di 
sekolah ini   
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda  saat ini, dengan cara memberikan 
tanda  ( √ ) pada kolom  YA atau TIDAK  

4. Jawaban Anda akan kami rahasiakan, untuk itu jawablah dengan sungguh-sungguh.   

5. Selamat mengerjakan   

    

NO P E R N Y A T A A N YA TIDAK 

1 Saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat beragama  
 

2 Kualitas ibadah saya masih rendah pada Tuhan YME   
 

3 Saya masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik  
 

4 Saya kadang-kadang sering melanggar budaya tata tertib berlalu lintas  
 

5 Saya masih sulit untuk mengendalikan emosi  
 

6 Saya merasa tertekan (stress) akan menghadapi USBN / Ujian Nasional  
 

7 Saya merasa khawatir/takut tidak dapat lulus sekolah  
 

Tugas perkembangan : 
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8 
Saya kurang mendapatkan motivasi dari tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi 

hidup saya 
 

 
9 Saya masih sulit mengendalikan ketergantungan main games atau games online  

 
10 Saya merasa sulit menghilangkan kebiasaan merokok  

 
11 Saya merasa tidak nyaman tinggal di rumah sendiri  

 
12 Saya merasa sulit menghilangkan kebiasaan keluar malam (bermain,begadang)  

 
13 Kondisi keluarga saya sedang tidak harmonis  

 

14 
Saya belum tahu cara menjaga kesehatan agar tetap fit  menghadapi waktu 

ujian 
 

 
15 Saya jenuh dan enggan masuk sekolah  

 
16 Saya belum tahu dampak Pernikahan di usia dini/usia muda   

17 Saya belum tahu lebih banyak akibat tawuran di kalangan pelajar   

18 
Saya kadang masih lupa mengucapkan kata maaf, tolong dan terimakasih dalam 

pergaulan 
  

19 Saya masih merasa belum lancar berkomunikasi di hadapan banyak orang 
  

20 Saya belum aktif mengikuti organisasi/kegiatan di lingkungan tempat tinggal   

21 Saya merasa belum paham tentang jenis obat-obat  terlarang yang terbaru   

22 Saya sulit meninggalkan ketergantungan dengan media sosial (fc, wa, ig, dll)   

23 Saya ingin  menyelesaikan  konflik dengan sahabat dekat (pacar)   

24 Saya masih belum bisa menjaga sebuah persahabatan agar tetap langgeng   

25 Saya belum tahu etika  menjalin persahabatan yang baik melalui medsos   

26 Saya belum tahu dampak atau akibat dari Sek Bebas, LGBT dan HIV/AIDS   

27 
Saya belum memahami peran laki-laki dan perempuan dalam norma hidup 

bermasyarakat 
  

28 Saya ingin mengerti peran IQ,EQ,AQ,CQ dan SQ dalam belajar   

29 Saya belum paham peran macam-macam kecerdasan dalam belajar   

30 
Saya belum bisa memanfaatkan teknologi infomasi untuk meraih prestasi 

belajar 
  

31 Saya belum menguasai kiat sukses dalam menghadapi Ujian   

32 Kadang-kadang saya merasa semangat belajarnya menurun   

33 Saya belum bisa mengevaluasi hasil prestasi belajar 
  

34 Saya merasa belum paham strategi belajar dari berbagai sumber belajar   

35 Saya belum mampu hidup hemat   
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36 
Saya masih bingung apakah bisa menyelesaikan  studi sampai lulus karena 

masalah ekonomi keluarga 
  

37 Daya kreatifitas dan inovasi yang saya miliki masih rendah   

38 
Saya belum tahu strategi di terima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan 

program keahlian 
  

39 Saya belum tahu pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadain yang dimiliki 
  

40 Saya belum menemukan cara terbaik untuk meraih sukses dimasa depan   

41 Saya masih bingung menentukan pilihan profesi/pekerjaan di masa depan   

42 Saya merasa belum tahu profesi pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup   

43 Saya belum tahu tata cara bekerja  ke luar negeri    

44 
Saya belum paham hubungan potensi, minat, bakat, kemampuan dan program 

keahlian 
  

45 Saya belum mengerti prosedur melamar pekerjaan   

46 Saya belum tahu berbagai macam  tes seleksi pegawai baru   

47 Cita-cita atau rencana karir saya masih selalu berubah-rubah     

48 Saya belum tahu cara menentukan pilihan karir setelah lulus dari SMK/MAK     

49 Saya bingung memilih lembaga kursus pelatihan untuk masa depan     

50 Setelah lulus SMK/MAK saya ingin bekerja untuk membantu ekonomi orang tua     

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 1. ORIENTASI PILIHAN KARIR SETELAH LULUS SMK 

 

 

 

D. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

E. Bidang 

Bimbingan  

:  Karir 

F. Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/konseli memahami beberapa 

pilihan karir setelah lulus SMK, serta mampu 

memahami konsekuensi dari setiap keputusan 

pilihan karir tersebut 

 

 

 

Setelah lulus dari SMK/MAK, secara garis besarnya ada 4 (empat) alternatif pilihan karir, 

diantaranya : 

1. Memasuki dunia kerja dan dunia industri 

2. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi 

3. Mengikuti kursus atau pelatihan 

4. Memasuki kehidupan berkeluarga 

 

Lulusan SMK dengan keahlian atau keterampilannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga 

terampil tingkat menengah di dunia kerja atau dunia industri. Meskipun demikian, lulusan 

SMK bisa langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik D3/D4 atau S1 

dengan program studi ideal sesuai dengan program keahlian pilihan waktu di SMK. 

 

1. Pilihan Memasuki Dunia Kerja dan Dunia Industri 

Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia, dengan bekerja manusia berharap akan dibawa 

kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber 

penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, disamping untuk berbakti. 

Sebagai suatu kesempatan hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi 

kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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itu orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang  tidak menjunjung martabat diri 

sendiri sebagai manusia. Manusia hanya dapat hidup sebagai pribadi terhormat dan mandiri 

apabila dapat menghayati dirinya sendiri sebagai pribadi yang bertanggung jawab membangun 

serta memelihara kehidupan yang manusiawi. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan 

yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan terdapat berbagai macam pekerjaan yang 

menyerap waktu, pikiran dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak 

balas karya atau penghasilan. Akan tetapi bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta 

/kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Tuhan. 

Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan: 

1. Mencari lowongan kerja 

2. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu: 

3. Mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja 

4. Membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja 

5. Melihat informasi lowongan kerja melalui medis elektronik, seperti televisi, internet 

dan sebagainya 

6. Rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja 

7. Bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja 

8. Memantapkan rasa percaya diri 

9. Mengikuti Tes (Seleksi) 

 

Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes (seleksi) seleksi tersebut 

biasanya: 

1. Seleksi administrasi. Merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan 

berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya 

persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah : surat lamaran, fotocopy 

ijazah/STTB, fotocopy KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 

kepolisian, pasfoto ukuran 3X4 atau 4X6, dan Daftar Riwayat Hidup 

2. Seleksi Akademis. Merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran/ 

kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam 

Bidang Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum 
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3. Psikotest (test kemampuan secara keseluruhan) psikotes dilaksanakan untuk 

mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar 

kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan dan ketelitian kerja, sikap kerja. 

4. Tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja 

biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti 

wawancara.  

Seleksi Kesehatan (tes fisik) tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian 

secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes 

penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik dan sebagainya. 

2. Pilihan Melanjutkan Studi Ke Pendidikan Tinggi 

Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tentunya kesempatan memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, 

persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Disamping itu, didalam agama dikatakan 

bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat, usaha berpikir dan mengoptimalkan 

fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar, kemiskinan sangat beresiko besar kepada 

kekufuran (melemahnya / hilangnya keimanan). 

Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan 

minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, disamping kredibilitas dari 

perguruan tinggi yang bersangkutan.  

Hal yang harus Diperhatikan untuk Studi Lanjut 

Dibawah ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi 

lanjut, diantaranya : 

 

A. Status dan Akreditasi Perguruan Tinggi 

Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola 

oleh pemerintah baik dibawah Departemen Pendidikan Nasional maupun dibawah Departemen 

lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan 

dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi 

negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain 

halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan  pelaksanaan pendidikan 

menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. 
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B. Jalur, Jenjang Pendidikan, dan Bentuk Perguruan Tinggi 

Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional, jalur 

akademik (biasa disebut jenjang Sarjana/S1), lebih menekankan pada penguasaan ilmu 

pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak 

memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi (pasca sarjana). Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh Universitas, Institut 

serta sekolah tinggi. Jalur profesional (sering disebut jenjang diploma) menekankan pada 

penerapan keahlian tertentu. mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan/keterampilan 

kerja serta aplikasi ilmu  dan teknologi.  Secara umum perguruan tinggi di Indonesia di 

bedakan menjadi 5 (lima) jenis, Yaitu: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan 

Poleteknik. Masing-masing jenis memiliki Karateristik yang berbeda. Universitas, 

Menyelenggarakan program pendidikan akademik (sarjana) dan/atau profesional (diploma) 

dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling 

beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Institut, menyelenggarakan program 

pendidikan akademik (sarjana) dan/atau profesional (diploma) dalam kelompok ilmu 

pengetahuan sejenis, misalnya, institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan 

sebagainya. Sekolah Tinggi, Menyelenggarakan program pendidikan akademik (sarjana) dan/ 

atau profesional (diploma) dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, misalnya, sekolah tinggi 

manajemen informatika komputer (STMIK), Sekolah tinggi Akutansi (STAN), dan sebagainya. 

Akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional (diploma) dalam satu atau 

sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, 

Akademi Perawat, dan sebagainya. Politeknik, menyelenggarakan program pendidikan 

profesional (diploma) dalam sejumlah bidang pengetehuan khusus, misalnya politeknik elektro, 

politeknik manufaktur, dan sebagainya. 

 

C.  Pilihan Mengikuti Kursus / Pelatihan 

Kursus : Satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, 

misalnya:  kursus komputer, kursus menjahit  (PP No.73 thn 1991) 

Pelatihan Kerja : Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta 

mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada 

tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau 

pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal (Kep.30/Men/99) 
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G. Pendidikan/Kursus dan Pelatihan 

Pada dasar antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama yaitu proses 

transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu 

cara/metode tertentu dan ditempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di Sekolah atau 

Perguruan Tinggi sedangkan Pelatihan adanya di tempat Kursus atau Diklat - diklat di 

Lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu 

rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya manusia, yang 

di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga 

manusia.Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk 

melakukan sesuatu (doing something), bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu 

(knowing something).  

Perbedaan utama dari Training dan Pendidikan terletak pada beberpa hal, yaitu:  waktu 

(training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan lebih lama), bidang kajian 

(training spesifik, pendidikan lebih luas), dan tujuan (training untuk meningkatkan kinerja/skill 

tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan, sedangkan pendidikan lebih umum dan 

menyeluruh). Training lebih menekankan learning by doing dan penguasaan secara parsial, 

sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman 

konsep serta pembentukan pola pikir dan pola sikap.   

 

H. Pilihan Memasuki Kehidupan Keluarga 

 Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau  berkeluara merupakan 

salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi 

yang sudah mampu. Namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki 

kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan 

secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan disamping kesiapan mental. 

 Ketika Anda memutuskan untuk menikah berarti Anda sudah harus siap bertanggung 

jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga suami/istri Anda, dan 

lingkingan. orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, 

walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral 

akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-

laki, dapat memelihara keluarga (anak dan suami) apabila Anda perempuan. Disamping itu, 

lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk Bertanggung Jawab layaknya orang 

dewasa baik secara ekonomi, sosial, etika dan moral. 
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 Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah harus diperhatikan 

secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan 

tantangan. 

 
 

 

 

1. Tuliskan pilihan karir setelah lulus SMK yang Anda Ketahui? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

2. Apa pilihan karir Anda setelah lulus SMK? Berikan alasannya? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

3. Menurut Anda, Menentukan perguruan Tinggi dulu atau memilih program studi terlebih 

dahulu! 

 …………….………………………………………………………………………………… 

Mengapa ? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

4. Apa bedanya antara bimbingan belajar, kursus dan pelatihan? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

5. Menikah setelah lulus SMK tidak dilarang tapi tidak bijaksana, berikan alasan Anda? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 
 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

10 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

 

 

BAB 2. SUKSES MEMASUKI DUNIA PERGURUAN TINGGI 

 

 

 

A. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

B. Bidang 

Bimbingan  

:  Karir 

C. Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/konseli memahami tentang seluk 

beluk perguruan tinggi serta mampu menentukan 

pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan 

sukses dalam pelaksanaan ujiannya 

 

 

 

A. Hal yang Perlu Diketahui 

Sebelum mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, Ada beberapa hal yang perlu Anda 

ketahui terlebih dahulu, diantaranya : 

1. Mengenal Bentuk-bentuk Perguruan Tinggi 

Sebelum menentukan lembaga pendididkan lanjutan / Perguruan tinggi yang akan dipilih, perlu 

mengetahui terlebih dahulu tentang batasan dan bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia agar 

tidak salah dalam menentukan  pilihan. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, 

Institut, dan Universitas.  

Bentuk-bentuk perguruan tinggi tersebut adalah sebagai berikut :   

 

    1. Universitas :  

adalah suatu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan/atau 

professional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas 

dibagi lagi dalam program studi/jurusan. Misalnya fakultas ekonomi memiliki jurusan 

akutansi, mamajemen, studi pembangunan; fakutas teknologi industri, memiliki jurusan 

matematika, fisika, kimia,  Contoh Universitas :  

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

11 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

Universitas Negeri : UNY, UI, UGM, UNDIP, UNS, UNSRI, UNHAS 

Unversitas Swasta : UII, UPN, UKI, UAD, UTY, UPI, UAJY, USD,dll 

        2.  Institut : 

  Adalah suatu Perguruan Tingi yang menyelenggarakan progam pendidikan akademik dan/ atau 

professional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang 

sejenis. Misalnya memilikii program studi peternakan, pertanian. Contoh Institut : 

        Institut Negeri : IPB, ITS, IPB, ISI 

 Instiut Swasta :  ISTA, INSTIPER, dll 

 

      3.  Sekolah Tinggi : 

 Adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/ atau 

profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya Sekolah Tinggi Seni Rupa, 

(memiliki jurusan SeniLukis, Seni Patung), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Contohnya. 

Sekolah Tinggi Negeri : STT Bandung, STTN, STAN 

Sekolah Tinggi Swasta : STIE YKPN, STTNAS, STIKES, dll  

 

      4.  Akademi : 

Adalah   Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu 

cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Lebih 

menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Contoh : 

Akademi Negeri : AAU, AAL, AIP, ATK, APP 

Akademi Swasta : ABA, YIPK, AA YKPN, AMIK, dll 

 

      5.  Politeknik  

Adalah serupa dengan Akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam 

sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan Akademi, politeknik 

memberikan porsi lebih besar pada praktik. Contoh Politeknik : 

Politeknik Negeri : Politek Manufaktur Bandung, Politek Negeri Jakarta 

Polteknik Swasta : Politeknik API, Politeknik LPP, dll 

 

2.  Struktur Pendidikan Tinggi 

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu ; 

a.  Pendidikan Akademi   

b.  Pendidikan Profesional. 

 Pendidikan Akademi  adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas 
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wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademi diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut dan 

Universitas. 

Pendidikan Profesional  adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian 

tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan/ketrampilan kerja atau menekankan pada 

aplikasi ilmu dan teknologi.  Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, 

sekolah tinggi, institute,  dan universitas. 

Pendidikan Akademi menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan 

diselenggarakan melalui program Sarjana (S1-Strata1) atau Program Pasca Sarjana. Program pasca 

sarjana ini meliputi program Magister dan program Doktor (S2 dan S3). 

 

Pendidikan Jalur Profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang 

diselenggarakan melalui program diploma (D1, D2, D3, D4) atau Spesialis (Sp1, Sp2). Jalur ini 

lebih mengutamakan untuk melatih mahasiswa agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat 

dipakaii dengan segera. 60 % muatan kurikulum proram diploma adalah mata kuliah praktik.  

 

3.  Program Studi/Jurusan 

 Berikut beberpa program studi yang kami kelompokkan berdasarkan bidang ilmu, diantaranya :  
  

Ilmu - Ilmu Sains Ilmu - Ilmu Teknik 

 

Ilmu Pertanian, 

Peternakan, Kehutanan 

 

NO 

Program 

Studi/Jurusa

n 

No 
Program 

Studi/Jurusan 
No. 

Program 

Studi/Jurusan 

1 Matematika 1 Teknik Sipil 1. Perikanan 

2 Fisika 2 
Teknik 

Arsitektur 
2. Peternakan 

3 Kimia 3 
Teknik 

Planologi 
3. Kehutanan 

4 Statistik 4 Teknik Geodesi 4. 
Pengolahan Hasil 

Pertanian 

5 Biologi 5 Teknik Fisika 5. 
Teknologi Industri 

Pertanian 

6 
Ilmu 

Komputer 
6 Teknik Kimia 6 Ilmu Tanah 

7 Geofisika 7 
Teknik 

Metalurgi & 
7 

Budidaya Pertanian 

(Agronomi) 
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Material 

8 Astronomi 8 Teknik Nuklir 8 

Sosial Ekonomi 

Pertanian(Agrobisni

s) 

9 Geografi 9 
Teknik 

Geofisika 
9 

Ilmu Hama Dan 

Penyakit Tumbuhan 

10. Farmasi 10 Teknik Geologi   

  11 
Teknik 

Pertambangan 

  

  12 
Teknik 

Perminyakan 

  

  13 
Teknik 

Industri 

  

  14 Teknik Elektro   

  15 
Teknik 

Informatika 

  

  16 Teknik Mesin   

  18 
Teknik 

Penerbangan 

  

  19 
Teknik 

Perkapalan 

  

  20 
Teknik 

Geomatika 

  

 

      

Ilmu - Ilmu Ekonomi Ilmu Seni Dan Desain 

 

Ilmu Kesejahteraan 

Sosial 

No 
Program 

Studi/Jurusan 
No. 

Program 

Studi/Jurusan 
No. 

Program 

Studi/Jurusan 

1 

Ekonomi Dan 

Studi 

Pembangunan 

1 
Seni Rupa 

Murni 
1 Rehabilitasi Sosial 

2 
Ekonomi 

Manajemen 
2 Desain Interior 2 

Pengembangan 

Sosial 

Masyarakata 

3 
Ekonomi 

Akuntansi 
3 

Desain 

Komunikasi 

Visual 

  

4 Ekonomi Islam 4 Desain Produk   
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  5 
Kriya Seni 

Tekstil  

  

  6 
Digital 

Animation  

  

 

Teknik Manufaktur Ilmu Pelayaran 
Ilmu Teknik Penerbitan 

Dan Grafika 

No. 
Program 

Studi/Jurusan 
No. 

Program Studi/ 

Jurusan 
No. 

Program 

Studi/Jurusan 

1 
Teknik 

Manufaktur 
1 Studi Nautika 1 Teknik Grafika 

2 

Teknik 

Perancangan 

Manufaktur 

 

2 

 

Studi Teknika 2 Penerbitan 

3 

Teknik 

Pengecoran 

Logam 

    

   

Ilmu Parawisata Dan Perhotelan Ilmu Administrasi Publik 

No. Program Studi/Jurusan No. Program Studi/Jurusan 

1 Administrasi Hotel 1 Manajemen SDM 

2 Manajemen Divisi Kamar 4 Manajemen Kearsipan 

3 Manajemen Tata Hidangan 7 Administrasi Kepegawaian 

4 Manajemen Tata Boga 8 Admininistrasi Logistik 

7 Manajemen Patiseri 9 Manajemen Perkantoran 

    

 

B.  Cara Memilih Program Studi dan Perguruan Tinggi 

Memilih jurusan/program studi bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sederhana. 

Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan secara benar. Memilih secara tergesa-gesa 

tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai 

dengan kepribadian sampai pada drop out  (DO) atau dikeluarkannya seorang mahasiswa/i karena 

dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang diikutinya.  

Dasar dalam pemilihan program studi mengacu pada faktor akademik dan non akademik. Prinsip 

dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain :  
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1) Akademik  

    a. Pengertian Tentang Program Studi / Jurusan 

    b. Kemampuan Akademik Siswa 

2) Non Akademik 

    a.  Menyesuaikan Cita- Cita, Minat dan Bakat.  

    b.  Faktor dan Variabel Pendukung 

 1.  Informasi yang Sempurna 

 2.  Lokasi dan Biaya 

 3.  Daya Tampung Jurusan / Peluang Diterima 

 4.  Masa Depan Karier dan Pekerjaan 

 

Cara Menetapkan Pilihan Perguruan Tinggi 

 Setelah mengetahui bentuk-bentuk Perguruan Tinggi, program studi yang sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuan anda. Langkah berikutnya adalah  menentukan perguruan tinggi yang akan 

dipilih. Perguruan Tinggi di Indonesia sangat banyak, baik yang negeri maupun  swasta. Selain 

mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan juga diperlukan pertimbangan lain, diantaranya : 

1.  Reputasi 

Reputasi Perguruan Tinggi yang akan dipilih dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik 

buruknya reputasi Perguruan Tinggi di kalangan akademis biasanya sangat tergantung dari kualitas 

lulusan, metode pengajaran, dosen-dosen pembimbing, sarana belajar-mengajar, dan fasilitas yang 

dimiliki oleh lembaga tersebut. 

2.   Metode dan persentase pembelajaran 

Metode dan persentase pembelajaran penting diketahui, karena akan menentukan kualitas  

kompetensi yang akan diperoleh. Penekanan pada porsi pembelajarannya (persentase teori 

dan praktek atau magang industri) perlu diketahui terlebih dahulu,.        
                                                     

3.   Status Akreditasi   

Berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua yaitu negeri 

dan swasta. Sedangkan status akreditasi untuk program studi/jurusan yang sifatnya 

berjenjang berdasarkan hasil evaluasi (akreditasi) terhadap program studi/jurusan yang 

diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional). Status akreditasi menggunakan  peringkat 

akreditasi A (baik sekali), B (baik), C (Cukup),  dan D (kurang).  

4.   Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan 

menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium 

(komputer, akutansi, bahasa, dan lain-lainnya), bengkel, studio, dan perpustakaan sangat 
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diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa. Apalagi untuk jalur pendidikan 

profesional yang lebih bersifat aplikatif, menekankan pada keterampilan. 

5.  Prospek Lulusan 

Lulusan yang berkualitas dan diterima di masyarakat/perusahaan/instansi merupakan suatu 

kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih Perguruan Tinggi.   Peluang kerja bagi  

lulusan program studi/jurusan yang akan dipilih  juga harus diperhitungkan, karena akan 

merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. 

6.   Biaya 

Biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang 

diberikan oleh Perguruan Tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan calon 

mahasiswa, sebab kalau besarnya biaya yang diperlukan tidak terjangkau akan menghambat 

kelancaran dalam menempuh studinya. 

 

C.  Kiat  Sukses Masuk Perguruan Tinggi 

 Sebelum mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi yang akan dipilih, sebaiknya calon 

mahasiswa mengetahui terlebih dahulu tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru, 

karena antara Perguruan Tinggi yang satu dengan yang lainnya  bisa berbeda. Secara garis 

besar mekanisme penerimaan mahasiswa baru dapat dibedakan menjadi dua yaitu jalur tes 

dan non tes. Jalur tes terdiri dari beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. 

Ada lima faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di Perguruan Tinggi yang baik, 

yaitu :  

1.   Faktor Teknis 

Sebelum tes masuk perguruan tinggi, Anda harus mempersiapkan peralatan yang mendukung 

terhadap lancarnya tes tersebut. Kalau tes tersebut masih secara massal, maka Anda persiapkan alat 

tulis/pensil 2B  dan mengisi lembar jawab komputer yang benar.  Apabila tes tersebut menggunakan 

computer based, maka Anda harus menguasai perangkat teknologi informasi dan teknis untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar. 

2.   Faktor  Psikologis 

Kebiasaan positif dalam mengikuti tes uji coba (try out) dan latihan-latihan lainnya dapat 

membentuk Anda percaya diri. Sikap percaya diri sangat penting untuk masuk ke PT. 

3.   Faktor  Penguasaan Materi Tes 

Untuk penguasaan materi, Anda perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok 

bahasan yang keluar dalam tes dan persentase jumlah soal. Berdasarkan kisi-kisi inilah Anda belajar, 

Anda menguasai materi, Anda mempersiapkan materi. 
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4.   Faktor  Strategi Pengerjaan Soal 

Dalam setiap kesempatan mengikuti Tes Uji Coba (Try Out) dibiasakan mengerjakan soal dimulai 

dari soal yang mudah. Jangan berambisi mengerjakan semua soal. Kebiasaan ini digunakan saat 

mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi. 

5.  Faktor  Strategi Memilih Jurusan / Program Studi 

Konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik  Anda. 

Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan tidak 

diterimanya di Perguruan Tinggi 

 

D.  Tips Cara Masuk Perguruan Tinggi Favorit   

Perguruan tinggi favorit menjadi harapan setiap calon mahasiswa/i. Berikut tips untuk masuk 

ke perguruan tinggi favorit, diantaranya 

1. Tentukan Pilihan, Langkah pertama adalah menentukan tujuan berikutnya. Setelah lulus 

SMA/SMK/MA, maka kita akan dihadapkan pada persimpangan jalur. Kalaupun kita 

memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kita masih harus 

menentukan pilihan.  

2. Ukur Kemampuan Diri, Jika telah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang 

diinginkan, cobalah untuk mengukur diri. Bandingkan kemampaun diri masing-masing 

dengan kualitas pilihan kita. 

3. Tetapkan Alternatif, Pilihan memang sudah ditentukan, namun jangan hanya puas 

dengan satu pilihan. Kita tentu harus menyiapkan back up plan jika pilihan pertama 

gagal.  

4. Cari Informasi, Jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus, cobalah untuk 

mencari informasi sebanyak mungkin. Di zaman modern ini, tentu tidak sulit untuk 

mencari informasi.  

5. Perbanyak Ilmu, Perbanyaklah ilmu pengetahuan, terutama seputar jurusan yang akan 

dipilih.  

6. Jaga Kondisi Tubuh, Sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita, baik fisik 

maupun mental.  

7. Jalur Masuk Kuliah, Secara umum jalur masuk kuliah dibagi menjadi beberapa jalur : 

SNMPTN, SBMPTN, Mandiri 
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1. Hal apa sajakah yang harus kalian persiapkan untuk menuju Perguruan Tinggi?  

…………………………………………………………………………………………. 

2. Jalur apa sajakah yang ada dalam pendidikan? 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Apa prinsip dasar dalam menentukan program studi atau jurusan? 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Bagaimana cara menetapkan pilihan Perguruan Tinggi? 

………………………………………………………………………………..………. 

5. Faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk perguruan tinggi yang baik adalah 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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BAB 3. SUKSES MEMASUKI DUNIA KERJA 

 

 

 

A. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

B. Bidang 

Bimbingan  

:  Karir 

C. Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/konseli dapat memahami persiapan 

sebelum memasuki dunia kerja serta mampu 

membuat surat lamaran kerja dan cv yang baik 

serta sukses psikotes dan wawancara 

 

 

 

A.  Proses Menuju Dunia Kerja 

Proses menuju dunia kerja saat ini tidak mudah, banyak pesaing dan persyaratan yang diminta 

oleh perusahaan terhadap calon tenaga kerja. Mendapatkan pekerjaan menjadi mudah apabila 

calon tenaga kerja memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Ada 2 faktor yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu : 

1.  Faktor Internal  

 Faktor ini berasal dari dalam diri calon tenaga kerja. kadang kala kelemahan ini tidak 

disadari. Adapun bentuknya sebagai berikut ; 

-    Sikap dan Mentalitas ( Attitude ) 

 Menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan menyebabkan timbulnya sikap dan 

mental keluh kesah. Keluh kesah ini sering muncul lewat ucapan, misalnya saya malas 

menyiapkan persyaratan lamaran, saya sudah lelah, saya ingin dapat  pekerjaan yang 

gajinya besar pekerjaan mudah, saya sudah frustrasi, saya tidak mau lagi melamar 

pekerjaan, dan lain-lainnya. 

-    Keahlian Kerja ( Skill ) 

 Selain soal sikap dan mentalitas, masalah yang muncul adalah keahlian kerja. Keahlian 

kerja merupakan pengetahuan khusus yang berguna untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan di tempat kerja. Kalau Anda mengandalkan kemampuan teori yang diperoleh 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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dari bangku sekolah, itu jauh dari memadai. Dalam dunia kerja dituntut penguasaan 

teori dan praktik. 

 

2. Faktor Eksternal 

 Faktor ekternal merupakan faktor yang berada dari lingkungan. terdapat cukup banyak 

faktor ekternal, diantaranya ; 

Kondisi ekonomi makro dan mikro 

Kesenjangan  antara  ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja, jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan lapangan kerja. 

Perusahaan pencari  kerja  menetapkan  persyaratan yang relatif tinggi untuk karyawannya. 

Ketidakcocokan spesifikasi keahlian, antara permintaan dunia kerja dengan lulusan 

lembaga pendidikan. 

Adanya budaya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang belum sepenuhnya bersih dalam 

birokrasi swasta maupun pemerintah dalam hal perekrutan tenaga kerja baru. 

Kompetisi antarpelamar pekerjaan yang tidak sehat. 

Kurangnya kepedulian pihak pemilik perusahaan dan industri untuk membantu para  

pencari kerja. 

 

B.   Persiapan Sebelum Masuk Dunia Kerja 

1.   Prinsip Dasar dalam Penempatan Tenaga Kerja 

Beberapa hal sebagai prinsip dasar dalam penempatan tenaga kerja, baik di dalam 

maupun di luar negeri yang harus diketahui, khususnya bagi pencari kerja adalah sebagai 

berikut ; 

1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak  dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam 

atau di luar negeri. 

2) Penempatan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan   berdasarkan  azas  terbuka,  bebas, 

objektif, serta  adil, serta setara tanpa diskriminasi. 

3)  Penempatan tenaga kerja terdiri atas : 

a.  Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan  

b.  Penempatan tenaga kerja di luar negeri.  

4)   Pemberi  kerja  yang memerlukan  tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja 

yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.  
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5) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana dilakukan dengan memberikan pelayanan 

penempatan tenaga kerja. 

6) Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem   penempatan 

tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur  : 

a.  Pencari kerja; 

b.  Lowongan pekerjaan; 

c.  Informasi pasar kerja; 

d.  Mekanisme antarkerja;dan 

e.  Kelembagaan penempatan tenaga kerja.  

7)   Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas : 

a.  Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan 

b.  Lembaga swasta berbadan hukum.  

8) Setiap pencari kerja berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh 

pekerjaan yang meliputi pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan jabatan, 

pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penempatan. 

9) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja harus 

mendaftarkan diri secara langsung ke pelaksana (dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan) dengan membawa persyaratan: 

a. Fotokopi ijazah yang dimiliki 

b. Fotokopi sertifikat yang dimiliki 

c. Pasfoto ukuran 3 x 4   

d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 

10) Pencari kerja yang telah mendaftar memperoleh tanda bukti pendaftaran dari pelaksana 

dengan menggunakan formulir AKI atau dikenal dengan istilah KARTU KUNING dan 

masa berlaku 2 tahun , namun setiap 6 bulan harus diperpanjang.  

11) Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan 

pekerjaan. 

12) Untuk mengisi lowongan pekerjaan harus memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan 

yang dibutuhkan. 

 

Mencari Sumber Informasi Lowongan Pekerjaan 

Lowongan  pekerjaan adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang yang 

melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan, hal ini  terjadi karena 
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adanya perluasan usaha, perubahan teknik  berproduksi atau karena ada tenaga kerja yang 

karena sesuatu hal berhenti dari pekerjaannya, sehingga harus diisi dengan tenaga kerja baru. 

Mencari informasi lowongan pekerjaan  saat sekarang tidak terlalu sulit, beberapa sarana 

seperti media cetak, elektronik bahkan papan bursa kerja maupun sistem bursa kerja online 

sangat membantu para pencari kerja yang ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. 

Ada beberapa hal tentang cara mendapatkan sumber informasi lowongan pekerjaan, 

misalnya : 

1)   Memanfaatkan Lembaga Bursa Kerja 

     Pencari  Kerja  untuk  dapat   memanfaatkan  Lembaga Bursa  Kerja maka sebaiknya  

mengetahui tentang lembaga bursa kerja,  yang  terdiri dari : 

Bursa Kerja Pemerintah yang berada di kantor-kantor pemerintah yang membidangi 

ketenagakerjaan. Bursa Kerja Swasta  yang diselenggarakan oleh swasta dan mendapatkan 

ijin pendirian dari pemerintah.   

Bursa Kerja Khusus, yang dibentuk oleh lembaga pendidikan (satuan pendidikan 

SMA/SMK, Perguruan Tinggi)  atau Lembaga Pelatihan Kerja yang khusus melayani 

alumninya.  

 

2) Aktif dan Selektif  

 Banyak cara perusahaan atau industri menyampaikan informasi lowongan kerja, 

diantaranya; 

Media Massa 

 Media massa merupakan sumber lowongan pekerjaan yang paling banyak 

dimanfaatkan pencari kerja. Di media ini biasanya perusahaan yang membutuhkan 

tenaga kerja memasang pengumuman dalam bentuk iklan. Jenisnya antara lain ; koran, 

majalah, tabloid, radio dan televisi. 

b. Internet 

 Sekarang ini penggunaan internet sudah memasyarakat. Internet pun sudah 

diperkenalkan di setiap sekolah. Perlu diketahui bahwa Anda dapat memperoleh 

banyak informasi pekerjaan melalui internet. Bahkan melalui internet  Anda dapat 

melamar sebuah pekerjaan atau menawarkan diri Anda kepada para pencari kerja.  
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Kriteria Lowongan yang Benar 

Lowongan pekerjaan yang benar, kiranya sulit untuk dipahami, mengingat hampir semua 

informasi lowongan pekerjaan baik melalui media cetak atau media lainnya hampir sama. 

Berbagai ungkapan menarik ditampilkan agar pencari kerja tertarik untuk mengetahui dan 

memenuhi apa yang di informasikan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dijadikan 

pertimbangan dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sehingga perlu 

ditindaklanjuti. Informasi lowongan kerja itu sekurang-kurangnya memuat : 

1) Identitas Perusahaan 

 Suatu perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja biasanya 

mencantumkan secara jelas  identitas perusahaannya. 

2)  Jumlah jabatan 

 Dalam informasi pekerjaan secara jelas disebutkan jumlah  jabatan yang dibutuhkan.  

3)   Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan 

 Dengan jabatan yang belum terisi, sehinga perusahaan telah menentukan berapa 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi jabatan yang belum terisi. 

4)   Syarat  Jabatan 

      Umumnya, setiap jabatan memerlukan kualifikasi atau persyaratan tersendiri agar 

perusahaan tersebut dapat menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi 

jabatan. 

5) Batas waktu pemenuhan lowongan 

 Batas waktu pemenuhan lowongan pada umumnya jelas dengan menyebutkan tanggal, 

bulan dan tahun  sehingga diketahui bahwa lowongan kerja itu masih berlaku atau 

sudah lewat. 

6) Alamat pemberi kerja 

 Dengan terbukanya lowongan pekerjaan yang betul-betul perusahaan tersebut 

membutuhkan, maka perusahaan tersebut secara jelas mencantumkan alamat 

perusahaan.  

 

C.  Teknik Membuat Surat Lamaran Kerja 

Siapapun yang akan memasuki dunia kerja  pada suatu perusahaan atau organisasi harus 

membuat surat lamaran kerja ( Job application letter ) terlebih dahulu. Surat lamaran kerja 

merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. 
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Daya tarik diawali dari bentuk dan cara surat lamaran kerja, isi surat lamaran kerja, serta 

penulisan resume atau CV (Curriculum vitae) yang dibuat. 

1.   Surat Lamaran Kerja 

Pengertian surat lamaran kerja (job application latter) adalah surat resmi yang ditulis 

oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta 

kompetensi yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya 

sebagai karyawan. Surat lamaran kerja pada dasarnya bukanlah surat yang berdiri sendiri, 

melainkan dilengkapi dengan sejumlah lampiran, seperti  

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2) Resume (daftar riwayat hidup),  

3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

4) Surat keterangan kesehatan   

5) Kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja 

6) Pas foto tertentu.  

7) Lampiran-lampiran, seperti ; Ijazah, Sertifikat, Referensi pengalaman kerja 

2.  Jenis-jenis Surat Lamaran 

Sebelum memahami teknis dalam pembuatan surat lamaran kerja, Anda harus 

mengetahui terlebih dahulu informasi yang dijadikan dasar Anda membuat surat lamaran kerja. 

Ada beberapa  macam dasar pengajuan surat lamaran kerja, yaitu : 

1) Surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik        

2) Surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau 

perusahaan. 

3)  Surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio, atau televisi. 

4)  Surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. 

5) Surat berdasarkan tempat kursus, sektretariat akademik atau lembaga manajemen. 

6) Surat lamaran dari pengumuman yang digantungkan pada toko atau   kantor yang 

bersangkutan. 

3. Pembuatan Surat Lamaran Kerja 

Untuk membuat surat lamaran kerja yang baik Anda harus mengetahui tentang teknis 

dalam pembuatan surat lamaran termasuk bagian-bagian yang penting dalam surat lamaran 

kerja agar surat dapat runtut atau berkesinambungan. Surat lamaran kerja dibuat tidak panjang 

dan bertele-tele karena akan membuat jenuh orang yang membacanya. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

25 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu, diantaranya : 

 

1) Menyiapkan Kertas HVS atau Folio Bergaris 

Gunakan saja jenis kertas yang standar dan ukuran yang standard,  

sebaiknya kerta HVS Kuarto atau A4 dengan ketebalan standar 70 gram (maks 80 gr ). 

2) Amplop 

Gunakan amplop berukuran standar dengan warna yang serasi dengan kertas surat.  

3) Siapkan Persyaratannya. 

 Perhatikan lagi butir-butir persyaratan dalam iklan lowongan kerj  

4) Siapkan Dokumen Pendukung 

 Jangan lupa, sertakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan yang Anda tuju.  

 

Hal yang perlu diperhatikan pada waktu membuat surat lamaran kerja adalah sebagai berikut:’ 

1) Lamaran  dibuat  sesingkat mungkin 

2) Bentuk surat harus rapi 

3) Materi / isi / pengorganisasian surat lamaran 

       Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki beberapa bagian, 

yaitu salam pembuka alinea pembuka, alinea pertengahan, alinea penutup, salam penutup. 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing paragraf : 

1)   Salam pembuka 

      Dengan hormat, 

   Assalamu’alaikum wr. wb. 

2)  Alinea Pembuka 

     Untuk menarik perhatian pembaca, pada paragraf pembuka perlu dicantumkan salah satu 

dari beberapa hal berikut ini : rangkuman, nama pemberi informasi, sumber publikasi 

a.  Berdasarkan iklan Tuan pada harian Kedaulatan Rakyat tanggal ….. 

b.  Saya memperoleh informasi dari seorang rekan saya Bapak Iskandar  ... 

c.   Saya adalah  lulusan SMA tahun  2008  dan saya bermaksud  mengajukan lamaran 

untuk lowongan seperti yang ada dalam iklan Bapak .... 

3)  Alinea Pertengahan 
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 Dalam paragraf pertengahan ini pelamar perlu menjelaskan hal-hal berikut : pendidikan,  

pengalaman kerja, sikap, minat, aktifitas dan kualitas.  

a. Saya adalah lulusan SMA, saya pernah bekerja sebagai staf Administrasi di ..…. 

b. Saya adalah lulusan SMA, memiliki sikap percaya diri, pernah mengikuti oranisasi ….. 

4) Alinea Penutup 

Paragraf terakhir ( penutup ) surat lamaran kerja umumnya berisi suatu harapan akan tindakan ( 

action ).  

a.   Saya sangat menantikan jawaban dari Bapak 

b.  Atas perhatian Bapak pada surat lamaran ini, saya ucapkan ... 

c.  Saya sangat senang untuk bertemu dengan Bapak pada waktu ... 

5)  Salam penutup   

    Salam penutup ini mengakhiri isi surat, yaitu ; 

    Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 Hormat kami         

  

4.  Buat Surat Lamaran Melalui Internet 

Dengan perkembangan teknologi, melamar pekerjaan pun juga semakin mudah. Salah 

satu hasil teknologi yang dapat dipergunakan yaitu teknologi internet. Mengirim surat lamaran 

kerja melalui e-mail sekarang bukan hal yang tabu.  

Ada dua cara mengirim surat lamaran melalui e-mail yaitu dengan attachment atau 

menggunakan kotak pesan tersedia. Namun, akan lebih baik apabila Anda mengirimkan 

resume melalui attachment dalam bentuk PDF (Portable Document Format). Data dalam 

bentuk pdf tidak akan berubah saat dikirim. Hal ini berbeda apabila Anda mengirimkan data 

dalam bentuk lain, misalnya word document. Ada kemungkinan data berubah atau rusak saat 

dikirim. 

 

5. Contoh Surat Lamaran Kerja 

     a.  Surat lamaran kerja berdasarkan Inisiatif Sendiri 

 

 Lampiran  : 5 (lima) lembar     29 Juli 2016 

 Hal  : Lamaran Kerja 

 

Kepada Yth 
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Bapak Pimpinan PT. PARAMITRA Group 

Jl. Kaliurang km 10,4 no. 333 Sleman  Yogyakarta 

  

 Dengan hormat, 

  

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : KURNIAWAN 

 Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22 Nopember 1993 

 Pendidikan   : SMA PARAMITRA 

        Jurusan : IPS 

 Alamat rumah  : Jl. Kaliurang km 17 Yogyakarta 

Dengan ini mengajukan lamaran kerja sekiranya pada perusahaan Bapak terdapat 

lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan saya. 

  

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan foto kopi Ijazah terakhir, foto 

kopi Sertifikat Kursus/Pelatihan, Daftar Riwayat Hidup, Keterangan Kesehatan serta Pas 

Foto. 

 

Saya berkeinginan untuk  maju dan sanggup  bekerja keras, serta yakin akan dapat 

bekerjasama di perusahan yang bapak pimpin. 

Jawaban dan kebijaksanan Bapak saya ucapkan terima kasih. 

 

 

          Hormat saya, 

 

 

 

          KURNIAWAN   
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b.  Surat lamaran kerja berdasarkan Informasi Resmi 

 

 

 Lampiran  : Satu berkas      22 Juli 2016 

 Hal  : Lamaran Kerja 

 

 

Kepada Yth 

Kepala Personalia, R.S. PARAMEDIKA  

Jl. Merapi km 10 no. 111 Sleman   

Yogyakarta 

 

 Berdasarkan informasi resmi dari Bapak melalui Bursa Kerja Khusus SMA  Paramitra 

Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2016, tentang lowongan kerja pada R.S. PARAMEDIKA, 

dengan hormat saya mengajukan lamaran kerja untuk bidang Administrasi dan Keuangan. 

 

 Usia saya 19 tahun, lulusan SMA Paramitra, Jurusan/Kelompok Peminatan “Ilmu-ilmu 

sosial (IPS) tahun 2013, saya memiliki persyaratan yang ditetapkan dan juga telah 

memiliki sertifikat kursus/pelatihan. Selanjutnya saya sanggup bekerja keras dan berusaha 

untuk menguasai bidang pekerjaan dalam waktu singkat. 

 

 Adapun berkas kelengkapan surat lamaran sebagaimana yang telah Bapak tetapkan saya 

lampirkan bersama surat ini. 

 

 Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

 

     

          Hormat Saya, 

 

 

          FARADILA 
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   c.   Surat lamaran kerja berdasarkan Iklan 

 

 Hal  : Lamaran Kerja     22 Juli 2016 

 

Kepada Yth 

PIMPINAN PARAMITRA FINANCE 

Jl. Parangtritis km 10 no. 121 Bantul   

Yogyakarta 

 

 Dengan hormat, 

 

 Merujuk iklan Bapak/ Ibu pada harian Kedaulatan Rakyat tanggal 20 juli 2016, saya 

mengajukan lamaran kerja untuk jabatan sekretaris seperti yang dimaksud dalam iklan 

tersebut. 

 

 Usia saya 20 tahun, lulusan SMA Paramitra program Studi Sekretaris. Saya telah memiliki 

SIM C, dan saat ini sedang mengikuti kursus bahasa Inggris. Selama ini saya belum 

bekerja, tetapi berkat mengikuti mengikuti suatu kursus dan pelatihan teratur selama 

pendidikan, saya yakin akan dapat melaksanakan tugas sesuai harapan Bapak. 

 

 Sebagai pelengkap lamaran, bersama ini saya lampirkan : 

1. Foto kopi Ijazah 

2. Foto kopi Sertifikat Kursus Komputer 

3. Daftar Riwayat Hidup 

4. Pas Foto dua lembar 

 

 Selanjutnya saya sangat berharap adanya jawaban dari Bapak. 

 

 Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terimakasih. 

 

          Hormat Saya, 

 

 

 

            ANNISA NURRAHMADANINGTYAS 
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d.   Surat lamaran kerja berdasarkan lowongan CPNS 

 

         Yogyakarta, 10 Oktober 2016 

 Perihal  : Surat Lamaran  

 Lampiran : 5 (lima) eksemplar 

 

 Kepada Yth. 

 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sleman 

 Di Komplek Pemerintah Kabupaten  

 

 Dengan hormat, 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

 Nama : Budi Sugiharto 

 Usia : 19 Tahun 

 Alamat : Jl. Malioboro No.21 Yogyakarta 

 

 Bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja sebagai Staff Administrasi pada dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman. Saya lulusan SMA (IPS) tahun 2016 

 

 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

1. Foto kopi Ijazah,  

2. Foto kopi Sertifikat Kompetensi 

3. Foto kopi Sertifikat Kursus Komputer 

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

5. Kartu Kuning 

6. Daftar Riwayat Hidup  

7. Pas Foto dua lembar. 

 

 Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.  

 

           Hormat saya, 

 

 

                  BUDIYANTO 
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d.  Membuat Daftar Riwayat Hidup ( Curriculum Vitae ) 

Hal penting lainnya selain pembuatan surat lamaran adalah pembuatan Daftar Riwayat 

Hidup. Apabila surat lamaran kerja memuat keinginan pelamar untuk bekerja, riwayat hidup 

memuat informasi tentang pelamar. Informasi yang disampaikan harus tertulis dengan jelas dan 

benar. Daftar riwayat hidup berperan penting juga dalam menentukan dapat atau tidaknya 

mengikuti tahap selanjutnya. Di dalamnya harus menjelaskan siapa diri Anda, apa yang Anda 

ketahui, apa yang Anda dapat lakukan, apa yang telah Anda kerjakan dan apa pekerjaan Anda. 

Hal ini mungkin akan menjadi pertanyaan pada saat Anda diwawancarai dan dapat membantu 

Anda untuk mengikuti wawancara.  

 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup : 

Menjelaskan diri Anda  

Latar belakang pendidikan Anda 

Pengalaman yang Anda miliki  

 

Ciri riwayat hidup yang baik adalah rapi, simpel, jujur, dan akurat sehingga pihak 

perusahaan mengetahui diri Anda, pengetahuan yang dimiliki, tujuan yang ingin dicapai, 

langkah-langkah yang ingin diraih bila diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan serta 

kontribusi yang dapat diberikan kepada mereka. Secara ringkas isi daftar riwayat hidup  

meliputi :   

1)     Keadaan diri : 

a. Nama lengkap 

b. Umur dan tempat tanggal lahir 

c. Domisili atau tempat tinggal, nomor telepon  

d. Pengalaman kerja, termasuk tanggung jawab yang Anda lakukan di perusahaan 

sebelumnya, serta keahlian-keahliannya 

2) Pendidikan : 

a. Pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir 

b. Keterampilan atau pendidikan kejujuran, misalnya menguasai komputer, 

berpengalaman dalam bidang tertentu 

c. Mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari 
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Contoh Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama   :  Dhani Sumitra 

Alamat          : Jl. Kaliurang No. 333 Yogyakarta 55281 

Telepon   :  0274-3007232 

Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 14 Desember 1976  

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Status   :  Belum menikah 

 

PENDIDIKAN:  

1997-2003 : SD Babadan Baru Yogyakarta  

2003-2006 :  SMP N 1 Sleman 

2006-2008 : SMA N 1 Paramitra Yogyakarta 

 ORGANISASI: 

2005-2006 : OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)  

   SMP N 1 Sleman Yogyakarta 

2007-2008 :  OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)  

   SMA N 1 Paramitra Yogyakarta 

2007-2008 : Karang Taruna Parikesit Kantor Cabang Yogyakarta 

 

HOBI & MINAT : Menyukai membaca, menulis reportase, kegiatan lintas 

alam, music dan berwisata. 

 

Informasi Tambahan : 

Setelah dinyatakan lulus SMA, saya bekerja sebagai tenaga paruh waktu untuk sebuah 

penerbitan buku di Yogyakarta sebagai tenaga administrasi. Pengalaman sebagai 

administrasi ini menambah wawasan kerja saya sebelumnya. Dengan demikian, didukung 

oleh motivasi dan kapasitas akademik yang saya miliki, saya yakin akan dapat bekerja 

dengan penuh dedikasi dan kejujuran. Di samping itu, saya juga memiliki ketrampilan 

menggunakan komputer, antara lain untuk program Microsoft Office, Power Point, yang 

saya dapatkan dengan cara otodidak. Kiranya, kemampuan saya tersebut akan dapat 

menjadi kontribusi bagi perusahaan. 

Referensi : Dharna Ardana dan H. Rochmanudin  

     Creative Design Paramitra Publishing Yogyakarta     

         Yogyakarta, Juli 2016 

 

                 Dhani Sumitra 
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A. Iklan 1 

 

Kerjakan soal di bawah ini, ditulis menggunakan tulisan tangan!  

Kerjakan dengan baik dan benar, japri ke no HP Bu Heni (081319134981) 

 

1. Mengapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Tuliskan beberapa macam dasar pengajuan surat lamaran pekerjaan?  

…………………………………………………………………………………………. 

3. Buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan di bawah ini! Perhatikan kaidah 

penulisan sesuai dengan materi, dan lengkapi surat lamaran dengan berbagai 

persyaratannya. 

 

INFO LOWONGAN KERJA TERBARU LULUSAN SMA SMK D3 

 

lowongan Pekerjaan . PT Astra Group Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam Bidang Otomotif terkemuka di Indonesia Perusahaan ini berdiri pada 

tahun 1957, dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 setelah itu sudah menjadi 

sebuah perusahaan bonafict. dan selanjutnya membuktikan dirinya sebagai salah satu 

produsen otomotif berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan.  

 

Sedangkan Beberapa produk dari Astra Group Tbk, yang tentu sudah tidak asing lagi 

ditemui selama ini diantaranya adalah Sparepart Otomotif, Komponen Otomotif dan 

masih banyak lainnya. Sedangkan selama, PT Astra Group adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang otomotif (Pembuatan Spare Part dan Perakitan Kendaraan Astra) 

yang memiliki Grup Perusahaan yang didukung adalah:  

• Yamaha Indonesia Motor Manufacturing  

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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• KAYABA INDONESIA  

• Showa Indonesia,  

• ADM (Astra Daihatsu Motor),  

• Keihin Indonesia,  

• AHM3,  

• Aisan Nasmoco Industri Manufaktur Otomotif,  

• MITSUBA  

• Asmo Indonesia,  

• GS Baterai  

dan masih banyak yang lainnya  

 

Dan Sedangkan Saat ini PT Astra Group Tbk membuka lowongan pekerjaan.  

Berikut kami informasikan mengenai kualifikasi, persyaratan, dan tata cara melamar di 

PT Astra Group Tbk. info Loker Pekerjaan terbaru. untuk saat ini PT Astra Group 

sedang membuka beberapa Posisi lowongan Yang Tersedia yaitu :  

• Operator Produksi  

• Packing  

• Quality Control)  

• Staff Administrasi  

• (Ware house) dengan Kualifikasi Khusus diantaranya :  

• Laki- Laki  

• Perempuan  

• Pendidikan minimal SMA / SMK sederajat  

• Terbuka untuk semua jurusan  

• Usia 18- 24 tahun  

• Tinggi badan minimal Pria 165 cm, Wanita 155 cm  

• Berat badan minimal 45 kg  

 

Pendaftaran melalui Email ASTRA GROUP TBK :  

Bagi yang telah memenuhi persyaratan, anda selanjut nya dapat melakukan pendaftaran 

dengan cara mengisi form Lamaran anda terlebih dahulu, guna mengikuti proses seleksi 

calon karyawan.  

• Nama Lengkap :  

• Tempat / Tanggal Lahir (Usia) :  
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• Alamat Sekarang :  

• Pendidikan (Jurusan) :  

• mengambil posisi dalam bagian :  

 

Uplod Cv Lamaran anda Dalam Bentuk PDF : Lalu Kirim melalui email resmi PT Astra 

Group : astra.group@officer.my.id NOTE SEBAGAI TAMBAHAN :  

 

ASTRA GROUP TBK tidak pernah melakukan pemungutan biaya terhadap calon 

pelamar  

 

Hati Hati Penipuan Lowongan Kerja Mengatas Namakan PT Astra Group Tbk  

 

Alamat perusahaan : Astra Group Tbk jl.Cut Mutia,Bekasi City, West Java 17131  
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B. Iklan 2 

 

Kerjakan soal di bawah ini, ditulis menggunakan tulisan tangan!  

Kerjakan dengan baik dan benar, japri ke no HP Bu Heni (081319134981) 

 

1. Mengapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Tuliskan beberapa macam dasar pengajuan surat lamaran pekerjaan?  

…………………………………………………………………………………………. 

3. Buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan di bawah ini! Perhatikan kaidah 

penulisan sesuai dengan materi, dan lengkapi surat lamaran dengan berbagai 

persyaratannya. 

 

Multimedia Designe –  

PT Cudo Communications 

Selamat Datang di Situs Lowongan Kerja Terbaru 2020 dan Saat ini kami ingin memberitahukan 

Info Terbaru Lowongan Kerja dari Perusahaan PT Cudo Communications dengan posisi Multimedia 

Designe - PT Cudo Communications yang dibuka saat ini.  

 

Jika Loker di Tangerang ini sesuai dengan kualifikasi kamu silahkan langsung mengirimkan 

lamaran melalui situs loker terbaru kami.  

 

Memang setiap pekerjaan tidak lah mudah untuk di lamar karena harus memenuhi beberapa 

kualifikasi dan persyaratan yang harus kita penuhi sesuai dengan kriteria standar Perusahaan 

tersebut yang sedang mencari kandidat potensial untuk dapat bekerja. Semoga informasi lowongan 

kerja Multimedia Designe - PT Cudo Communications dibawah ini sesuai dengan Kualifikasi anda. 

  

Semoga Beruntung  
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Deskripsi Pekerjaan :  

kualifikasi:  

- Pria/ Wanita  

- Pendidikan minimal SMK jurusan Multimedia, Diploma 3 atau Sarjana lebih diutamakan dari 

Desain Multimedia, DKV, Komputer (bidang studi yang relevan)  

- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun  

- Memiliki pengetahuan dan skill dengan Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effect, Flash) 

CorelDraw dan Video - Area bekerja di BSD, Tangerang  

- Di utamakan yang available untuk bergabung cepat  

Job Types: Full-time, Contract, Fresh Graduate  

 

Experience:  

• Graphic Design: 1 year (Preferred)  

 

Cara Mengirimkan Lamaran :  

Setelah Membaca dan telah mengetahui kriteria dan kebutuhan minimum kualifikasi yang telah 

dijelaskan dari info pekerjaan Multimedia Designe - PT Cudo Communications diatas dengan 

demikian jobseeker yang merasa belum memenuhi persyaratan meliputi pendidikan, umur, dll dan 

memang merasa berminat dengan lowongan kerja terbaru Multimedia Designe - PT Cudo 

Communications pada bulan Sep 2020 diatas, hendaknya secepatnya untuk melengkapi dan 

menyusun berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, FC ijazah 

dan transkrip dan pelengkap lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas, guna mendaftar dan 

mengikuti seleksi masuk penerimaan pegawai baru diperusahaan yang dimaksud, dikirim melalui 

link Halaman Selanjutnya di bawah ini 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 4. JALUR MASUK PERGURUAN TINGGI 

 
 

 

 

A. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

B. Bidang Bimbingan

  

:  Karir 

C. Tujuan Layanan

  

: Peserta didik/konseli dapat memahami jalur masuk 

Perguruan Tinggi 

 

 
   

A. Sistem Penerimaan Mahasiswa 

Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara 

garis besar sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara: 

non test (penelusuran bakat, minat, kemampuan) dan tes, (ujian saringan masuk) yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa 

baru secara non tes dilaksanakan melalui penulusuran bakat, minat dan kemampuan dari 

calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan (edaran) tentang 

penerimaan mahasiswa secara non tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan 

tertentu, antara lain : siswa menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (tergantung dari 

perguruan tingginya). Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam 

penerimaan mahasiswa baru secara non tes berbeda-beda, seperti : PMDK (penelusuran Minat 

Dan Kemampua) untuk UNJ (Universitas Negeri Jakarta), PPKB (Program Pemerataan 

Kesempatan Belajar) untuk UI (Universitas Indonesia), PSSB (Program Seleksi Siswa 

Berpotensi) untuk Universitas Diponegoro, PBUD (Penelusuran Bibit Unggul Daerah) untuk 

Universitas Gajahmada, dan sebagainya. Ujuan Tulis secara mandiri dilaksanakan oleh 

sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia.  

 

Berikut ini merupakan 5 jalur masuk perguruan tinggi,  

diantaranya:  

 

1. PMDK (Penelurusan Minat, Bakat dan Keterampilan) 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Secara khusus bertujuan untuk menjaring mahasiswa berprestasi baik dalam bidang akademik 

maupun dalam bakat olahraga atau seni. Waktu pelaksanan-nya adalah kelas XII SMA/ SMK, 

sebelum UN. 

Untuk syarat nilai adalah nilai dari semester 1 hingga semester 5 dimana tidak boleh kurang 

kurang dari 80,00. Hal ini disesuaikan dengan penyelenggara PMDK. 

Nilai Mata Pelajaran 

Usahakan nilai mata pelajaranmu di atas rata-rata, kemudian naik dari semester ke 

semesternya. Terutama nilai mata pelajaran yang mendukung dengan jurusan yang diambil 

nantinya.  

Contoh: Jika ingin ke jurusan pendidikan biologi nilai biologi mulai dari kelas X sampai kelas 

XII harus dalam posisi semakin lama semakin naik atau dengan grafik mendatar. 

 

Nilai Rata-Rata  

Nilai rata-rata adalah  nilai rata-rata semua mata pelajaran . Di sini harus mendapat skor min. 

80 lebih tinggi lebih baik, tetapi jangan di bawahnya , Karena ini adalah syarat nilai rata-rata 

yang diminta kebanyakan Perguruan Tinggi (Tergantung pihak Universitas). Semua siswa 

kelas XII bisa mengikuti PMDK bila dapat memenuhi persyaratan tertentu yang diminta oleh 

perguruan tinggi.  

 

Selain nilai rata-rata hal yang perlu diperhatikan adalah adanya peringkat /rangking. Ada 

beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan memiliki rangking hanya di kelas XII saja , ada 

pula yang mensyaratkan rangking 10 besar mulai dari kelas X sampai kelas XII ada pula yang 

tidak mensyaratkan adanya rangking tapi melihat dari nilai mata pelajaran khusus (yang sesuai 

dengan jurusan yang dipillh). 
 

Sertifikat Dan Piagam 

Sering-seringlah mengikuti berbagai lomba. Terutama lomba yang mendukung ke arah jurusan 

yang dicita-citakan. Lebih bagus Iagi jika bisa mendapatkan juara. Karena ada beberapa 

perguruan tinggi yang membuka jalur PMDK untuk pemenang kejuaraan baik akademis 

maupun non akademis (seni dan olah raga). 

 

PMDK Politeknik Negeri se Indonesia 

Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) pada tahun 2014 menetapkan pola 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik 

Negeri (PMDK- PN) akan dilakukan bersama dan diikuti oleh seluruh Politeknik Negeri se-

Indonesia (sebanyak 42 Politeknik Negeri) secara on-line. Hal ini dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 66 dan PP No. 34 Tahun 2010. 

 

Jalur PMDK-PN merupakan seleksi Jalur Undangan yang 

diperuntukkan bagi calon peserta /siswa sekolah yang 
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akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Bidang 

VOKASI atau Politeknik Negeri di seluruh wilayah 

Indonesia. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem 

yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui 

seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti 

pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

Pendaftaran calon peserta/ Siswa melalui jalur PMDK-PN tidak dikenakan biaya apapun 

karena semua biaya telah dibebankan pada anggaran pemerintah. Jalur PMDK-PN ini juga 

mengakomodir calon peserta/siswa yang diterima dan berasal dari keluarga ekonomi lemah 

tetapi mempunyai prestasi akademik tinggi sebagai peserta program Beasiswa Bidikmisi. 

Informasi lengkap serta tata cara pendaftaran Jalur PMDK-PN dapat diakses pihak sekolah 

melalui situs www.pmdk.politeknik.or.id dengan cara login menggunakan username dan 

password yang akan diberikan panitia kepada masing-masing sekolah dan mendaftarkan siswa-

siswa terbaiknya. Selanjutnya siswa-siswa tersebut akan diberikan usemame dan password 

yang dapat digunakan untuk memasukkan data secara on-line. 

Selain mengakses situs www.pmdk.politeknik.or.id peserta dapat juga menghubungi Politeknik 

Negeri yang tergabung dalam PMDK-PN ini.  

 

2. UMB (Ujian Masuk Bersama) 

UMB yaitu Ujian Masuk Bersama merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang hanya diikuti 

oleh 12 Universitas saja yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, Universitas 

Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jambi, 

Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatuflah Jakarta, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Palangkaraya, dan UIN Alauddin Makassar. 

 

3. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 

Seleksi Bersama perguruan Tinggi Negeri atau disingkat SBMPTN maupun SBMPTN 

Premium merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan 

perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah 

menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan 

tinggi negeri, maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat 

menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas 

wilayah.  

http://www.pmdk.politeknik.or.id/
http://www.pmdk.politeknik.or.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri
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Sejarah 

Berdasarkan sejarahnya, awal mula penyelenggaraan SBMPTN dimulai dari penyelenggaraan 

SNMPTN melalui ujian tertulis (SNMPTN Tulis) yang diselenggarakan pada tahun 2008. Pada 

saat itu, SNMPTN diselenggarakan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud. Namun sejak 2013 

diserahkan kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Berdasarkan 

pengalaman yang sangat panjang dalam melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru 

melalui ujian tertulis, pada tahun 2013, MRPTNI tetap menyelenggarakan ujian tertulis sebagai 

salah satu bentuk seleksi masuk PTN selain SNMPTN. Seleksi yang mengedepankan asas 

kepercayaan dan kebersamaan ini disebut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). 

Ujian tertulis menggunakan soal ujian yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga 

memenuhi persyaratan validitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda yang memadai. Soal 

ujian tertulis SBMPTN dirancang untuk mengukur kemampuan umum yang diduga 

menentukan keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi, yakni kemampuan 

penalaran tingkat tinggi (higher order thinking), yang meliputi potensi akademik, penguasaan 

bidang studi dasar, bidang saintek dan/atau bidang sosial dan humaniora. Selain mengikuti 

ujian tertulis, peserta yang memilih program studi Ilmu seni dan/atau keolahragaan diwajibkan 

mengikuti ujian keterampilan. 

  

Ketentuan umum dan persyaratan 

Ketentuan umum 

SBMPTN merupakan seleksi yang dilakukan oleh PTN di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama 

di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil UTBC atau UTBK, atau 

kombinasi hasil ujian tulis dan/atau ujian keterampilan. 

 

Persyaratan 

Pendaftaran 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2016 dan 2017 harus 

memiliki ijazah. 

3. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2018 minimal harus 

memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi 

jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel yang sah. Pada proses pendaftaran 

https://id.wikipedia.org/wiki/SNMPTN
https://id.wikipedia.org/wiki/2008
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/Akademik
https://id.wikipedia.org/wiki/Humaniora
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online, SKL belum diperlukan; tetapi pada saat mengikuti ujian tulis, peserta wajib 

membawa SKL. 

4. Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu 

kelancaran pembelajaran di program studinya. 

5. Penerimaan 

6. Peserta seleksi lulus pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C,lulus 

SBMPTN,sehat,dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing 

PTN penerima. 

7. Peserta seleksi lulus pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C,lulus 

SBMPTN,sehat,dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing 

PTN penerima. 

 

Perguruan tinggi negeri peserta SBMPTN 

Jumlah PTN yang tergabung ke dalam SBMPTN pertama kali pada tahun 2013 adalah sebanyak 62 

PTN dan pada tahun 2015 diperkirakan bertambah menjadi 77 PTN. Hal tersebut disebabkan oleh 

banyaknya perguruan tinggi baru maupun perguruan tinggi Islam yang sebelumnya berada di 

Kementerian Agama kemudian pengelolaannya dilimpahkan kepada Kementerian Ristek dan Dikti. 

No 
Nama Perguruan Tinggi Negeri/ 

Badan Hukum 
Singkatan Provinsi 2013 2014 2015* 

1 Universitas Syiah Kuala UNSYIAH 

Aceh 

v v v 

2 Universitas Malikussaleh UNIMAL v v v 

3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry UIN Aceh x x v 

4 Universitas Teuku Umar UTU x x ** 

5 Universitas Samudra UNSAM x x ** 

6 Universitas Sumatera Utara USU 

Sumatra Utara 

v v v 

7 Universitas Negeri Medan UNIMED v v v 

8 Universitas Riau UNRI 

Riau 

v v v 

9 
Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

UIN Riau v v v 

10 Universitas Andalas UNAND 

Sumatra Barat 

v v v 

11 Universitas Negeri Padang UNP v v v 

https://id.wikipedia.org/wiki/2013
https://id.wikipedia.org/wiki/2015
https://id.wikipedia.org/wiki/BHMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Syiah_Kuala
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Malikussaleh
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Teuku_Umar
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Samudra
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sultan_Syarif_Kasim_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sultan_Syarif_Kasim_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Andalas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Padang
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12 Universitas Jambi UNJA Jambi v v v 

13 Universitas Maritim Raja Ali Haji UNMRAH Kepulauan Riau v v v 

14 Universitas Bengkulu UNIB Bengkulu v v v 

15 Universitas Sriwijaya UNSRI 

Sumatra Selatan 

v v v 

16 
Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah 

UIN Palembang x v v 

17 Universitas Lampung UNILA 

Lampung 

v v v 

18 Institut Teknologi Sumatera  ITERA x x v 

19 Universitas Bangka Belitung  UBB 
Kepulauan Bangka 

Belitung 

v v v 

20 Universitas Indonesia UI 

DKI Jakarta 

v v v 

21 Universitas Negeri Jakarta UNJ v v v 

22 
Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah 

UIN Jakarta v v v 

23 
Universitas Pembangunan Nasional 

"Veteran" Jakarta 

UPN Veteran 

Jakarta x x ** 

24 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa UNTIRTA Banten v v v 

25 Institut Pertanian Bogor IPB 

Jawa Barat 

v v v 

26 Universitas Padjadjaran UNPAD v v v 

27 Universitas Pendidikan Indonesia UPI v v v 

28 Institut Teknologi Bandung ITB v v v 

29 
Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati 

UIN Bandung v v v 

30 
Universitas Singaperbangsa 

Karawang 

UNSIKA x x ** 

31 Universitas Siliwangi UNSIL x x ** 

32 Universitas Diponegoro UNDIP Jawa Tengah v v v 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Maritim_Raja_Ali_Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sriwijaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Raden_Fatah
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Raden_Fatah
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Syarif_Hidayatullah
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Syarif_Hidayatullah
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sultan_Ageng_Tirtayasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Banten
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Pertanian_Bogor
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Padjadjaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pendidikan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Gunung_Djati
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Gunung_Djati
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Singaperbangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Singaperbangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Siliwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Diponegoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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33 Universitas Negeri Semarang  UNNES v v v 

34 
Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang 

UIN Semarang v v v 

35 Universitas Jenderal Soedirman UNSOED v v v 

36 Universitas Sebelas Maret UNS v v v 

37 Universitas Tidar UNTIDAR x x ** 

38 Universitas Gadjah Mada UGM 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

v v v 

39 Universitas Negeri Yogyakarta UNY v v v 

40 
Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

UIN Yogyakarta v v v 

41 
Universitas Pembangunan Nasional 

"Veteran" Yogyakarta 

UPN Veteran 

Yogyakarta x x ** 

42 Universitas Airlangga UNAIR 

Jawa Timur 

v v v 

43 
Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember 

ITS v v v 

44 Universitas Negeri Surabaya  UNESA v v v 

45 
Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya 

UIN Surabaya v v v 

46 Universitas Trunojoyo Madura UTM v v v 

47 Universitas Brawijaya UB v v v 

48 Universitas Negeri Malang UM v v v 

49 
Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

UIN Malang v v v 

50 Universitas Jember UNEJ v v v 

51 
Universitas Pembangunan Nasional 

"Veteran" Jawa Timur 

UPN Veteran Jatim x x ** 

52 Universitas Udayana UNUD Bali v v v 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Walisongo
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Walisongo
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Jenderal_Soedirman
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sebelas_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Tidar_Magelang
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Kalijaga
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Kalijaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Airlangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Sepuluh_Nopember
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Sepuluh_Nopember
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Ampel
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Ampel
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Trunojoyo
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Brawijaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Maulana_Malik_Ibrahim_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Maulana_Malik_Ibrahim_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Jember
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Udayana
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
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53 Universitas Pendidikan Ganesha UNDIKSHA v v v 

54 Universitas Mataram UNRAM 
Nusa Tenggara 

Barat 

v v v 

55 Universitas Nusa Cendana UNDANA 
Nusa Tenggara 

Timur 

v v v 

56 Universitas Timor UNIMOR x x ** 

57 Universitas Tanjungpura UNTAN Kalimantan Barat v v v 

58 Universitas Palangka Raya UPR Kalimantan Tengah v v v 

59 Universitas Lambung Mangkurat UNLAM Kalimantan Selatan v v v 

60 Universitas Mulawarman UNMUL 

Kalimantan Timur 

v v v 

61 Institut Teknologi Kalimantan ITK x x v 

62 Universitas Borneo Tarakan  UBT Kalimantan Utara v v v 

63 Universitas Sam Ratulangi UNSRAT 

Sulawesi Utara 

v v v 

64 Universitas Negeri Manado UNIMA v v v 

65 Universitas Negeri Gorontalo UNG Gorontalo v v v 

66 Universitas Sulawesi Barat UNSULBAR Sulawesi Barat x x v 

67 Universitas Tadulako UNTAD Sulawesi Tengah v v v 

68 Universitas Halu Oleo UNHALU 

Sulawesi Tenggara 

v v v 

69 Universitas 19 November Kolaka USN x x ** 

70 Universitas Hasanuddin UNHAS 

Sulawesi Selatan 

v v v 

71 Universitas Negeri Makassar UNM v v v 

72 
Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

UIN Makassar v v v 

73 Universitas Sam Ratulangi UNSRAT V v v  

74 Universitas Khairun UNKHAIR Maluku Utara v v v 

75 Universitas Pattimura UNPATTI Maluku v v v 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pendidikan_Ganesha
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Mataram
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Nusa_Cendana
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Timor
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Tanjungpura
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Palangka_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Lambung_Mangkurat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Mulawarman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Teknologi_Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Borneo_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sam_Ratulangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Manado
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Gorontalo
https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Tadulako
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Haluoleo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_19_November_Kolaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Hasanuddin
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Alauddin_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Alauddin_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sam_Ratulangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Khairun
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pattimura
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
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76 Universitas Negeri Papua UNIPA Papua Barat v v v 

77 Universitas Cenderawasih UNCEN 

Papua 

v v v 

78 Universitas Musamus Merauke UNMUS v v v 

Total Perguruan Tinggi 63 64 78 

 

Keterangan: v = PTN ikut serta dalam SBMPTN pada tahun tersebut; x = PTN belum ikut serta 

dalam SBMPTN pada tahun tersebut; '*' = Perkiraan jumlah PTN yang ikut serta SBMPTN 

pada tahun tersebut; '**' = Perkiraan PTN akan ikut serta dalam SBMPTN pada tahun tersebut 

 

Tahun 2016 

Jenis ujian 

1. Ujian tertulis 

2. Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) terdiri atas kemampuan Matematika 

Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 

3. Tes Kemampuan Dasar Saintek (TKD Saintek) terdiri atas kemampuan Matematika, 

Biologi, Kimia, dan Fisika. 

4. Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum) terdiri atas kemampuan 

Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi. 

5. Ujian keterampilan 

6. Ujian keterampilan diperuntukkan bagi peminat Program Studi bidang Ilmu Seni dan 

Keolahragaan. 

7. Ujian Keterampilan Bidang Ilmu Seni terdiri atas tes pengetahuan dan keterampilan 

bidang ilmu seni. 

8. Ujian Keterampilan Bidang Ilmu Keolahragaan terdiri atas tes kesehatan dan kesegaran 

jasmani. 

9. Ujian Keterampilan dapat diikuti di PTN terdekat yang memiliki program studi yang 

dipilih. Daftar PTN penyelenggara ujian keterampilan secara lengkap dapat dilihat di 

laman http://www.sbmptn.or.id. 
 

Pengumuman Hasil SBMPTN Tahun Sebelumnya 

• Tahun 2013 - Senin, 8 Juli 2013 - Pukul 17.00 

• Tahun 2014 - Rabu, 16 Juli 2014 - Pukul 17.00 

• Tahun 2015 - Kamis, 9 Juli 2015 - Pukul 17.00 

• Tahun 2016 - Selasa, 28 Juni 2016 - Pukul 14.00 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Cenderawasih
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Musamus_Merauke
http://www.sbmptn.or.id/
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• Tahun 2017 - Selasa, 13 Juni 2017 - Pukul 14.00 

• Tahun 2018 - Selasa, 3 Juli 2018 - Pukul 15.00 

 

Sistem Penilaian Baru 

Metode penilaian SBMPTN pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan 

menggunakan skor total dari jawaban peserta tes terhadap soal-soal tes yang diberikan. Peserta 

yang menjawab dengan benar akan mendapatkan skor 4, jawaban salah mendapatkan skor 

negatif (- 1) dan tidak menjawab akan mendapatkan skor nol. Teori yang mendasari prosedur 

penyekoran ini adalah Teori Tes Klasik. Pada tahun 2018 metode penilaian tes dilakukan 

dengan prosedur yang berbeda dengan menerapkan Teori Tes Modern yang dikenal dengan 

Teori Respons Butir (Item Response Theory/IRT). 

 

Metode penilaian ujian tertulis pada SBMPTN 2018 tidak hanya memperhitungkan jumlah soal 

yang dijawab dengan benar dan salah oleh peserta, tetapi juga memperhitungkan karakteristik 

setiap soal khususnya tingkat kesulitan relatif dan sensitifitasnya dalam membedakan 

kemampuan peserta. 

Metode penilaian oleh Panitia Pusat dilakukan melalui 3 tahap, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Tahap I, seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberi skor 1 (satu) 

pada setiap jawaban yang benar, dan skor 0 (nol) untuk setiap jawaban yang salah atau tidak 

dijawab/kosong. 

 

Tahap II, dengan menggunakan pendekatan Teori Response Butir (Item Response Theory) 

maka setiap soal akan dianalisis karakteristiknya, diantaranya adalah tingkat kesulitan 

relatifnya terhadap soal yang lain, dengan mendasarkan pada pola response jawaban seluruh 

peserta tes tahun 2018. Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui 

tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan relatif mudah, sedang, maupun sulit. 

Tahap III, karakteristik setiap soal yang diperoleh pada Tahap II digunakan untuk menghitung 

Skor setiap peserta. Soal-soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi 

dibanding soal-soal yang relatif lebih mudah. Tahap-tahap penghitungan skor ini dilakukan 

oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang pengujian, pengukuran dan penilaian. 
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Dengan metode penilaian baru ini, maka setiap peserta yang dapat menjawab jumlah SOAL 

yang SAMA dengan BENAR, akan dapat memperoleh nilai yang SAMA atau BERBEDA 

tergantung pada soal mana saja yang mereka jawab dengan benar. Contoh: peserta A dapat 

menjawab dengan benar 5 soal yaitu nomor 1,5,7, 11 dan 13, sedangkan peserta B juga dapat 

menjawab 5 soal dengan benar yaitu nomor 1, 5, 9, 12 dan 15, kedua peserta tersebut 

kemungkinan akan mendapatkan skor akhir yang berbeda karena butir soal yang dijawab 

dengan benar oleh peserta A kemungkinan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan 

butir soal yang dikerjakan dengan benar oleh peserta B. 

 

Metode penilaian ini sudah lama digunakan secara meluas di negara-negara maju di Amerika 

dan Eropa karena dengan menyertakan karakteristik setiap soal dalam penilaian, skor yang 

diperoleh akan lebih “fair” dan dapat membedakan kemampuan peserta dengan lebih baik. 

 

Sistem baru 

Pada tahun 2019, SBMPTN akan dilaksanakan oleh lembaga baru yaitu Lembaga Tes Masuk 

Perguruan Tinggi (LTMPT), selain itu Kemenristekdikti juga menambah kuota jalur masuk 

perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN menjadi 40 persen. Pada pelaksanaan SBMPTN 2019 

hanya ada satu metode tes yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Metode Ujian Tulis 

Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis android sementara belum diterapkan.  

 

Terdapat 3 pilihan: IPA, IPS dan IPC. 

1. IPA. Ilmu Pengetahuan Alam. Materinya yaitu TPA, MTK dasar, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia, MTK IPA 

2. IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial. Materinya TPA, MTK dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah. 

3. IPC. Materi ujiannya merupakan gabungan dari IPA dan IPS. Materinya TPA, MTK 

dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia, MTK IPA, Sosiologi, 

ekonomi, geografi, sejarah. 

 

Pada tahun 2020 penyelenggaraan UTBK SBMPTN berbeda dikarenakan adanya wabah 

(pandemic) corona virus. Karena hal itu LTMPT hanya menyelenggarakan tes Potensi 

Akademik/ Tes Skolastik. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset,_Teknologi,_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
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Hal ini pun dengan protocol kesehatan yang ketat. 

Waktu pelaksanaan  

1. Pelaksanaan UTBK: 5-12 Juli 2020  

2. Pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2020: 25 Juli 2020 

Catatan: Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. 

1. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dibagi 4 sesi:  

Sesi I: 07.00-09.15 Sesi II: 09.45-12.00  

Sesi III: 12.30-14.45 Sesi IV: 15.30-17.45  

 

2. Hari Jumat hanya akan dilaksanakan dua sesi:  

Sesi I: 08.00-10.15  

Sesi II: 13.30-15.45 Protokol pelaksanaan UTBK saat pandemi Untuk protokol pelaksanaan 

UTBK 2020 dalam masa pandemi corona bagi peserta.  

1. Sebelum pelaksanaan ujian: Semua SOP/Protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan 

UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Peserta masuk ruang ujian dengan 

mengikuti protokol kesehatan. Sebelum memasuki lokasi/ruang ujian, para peserta harus 

dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui prosedur pemeriksaan Covid-19. Apabila peserta 

tidak memenuhi protokol kesehatan Covid-19, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti 

ujain.  

2. Pada pelaksanaan ujian: Semua SOP/protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan 

UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Apabila peserta merasakan 

permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan ujian, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. 

Baca juga: Ikut UTBK-SBMPTN 2020? Ini Info Tempat, Waktu dan Protokol Pelaksanaan  
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3. Pasca pelaksanaan ujian: Semua SOP/protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan 

UTBK. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Peserta keluar ruang ujian dengan 

mengikuti protokol kesehatan. 

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peserta UTBK-SBMPTN 2020, Ini 

Rincian Waktu dan Protokol Pelaksanaan", Klik untuk 

baca: https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/23/085503571/peserta-utbk-sbmptn-2020-ini-

rincian-waktu-dan-protokol-pelaksanaan?page=all. 

Penulis : Albertus Adit 

Editor : Albertus Adit 

 

UM (Ujian Mandiri) 

UM merupakan jalur masuk mandiri. Perbedaan dengan jalur masuk lainnya adalah biaya per 

semester yang tentunya lebih mahal dibandingkan dengan jalur lainnya. Hal ini dikarenakan 

jalur masuk lain (mahasiswa reguler) mendapatkan subsidi pendidikan sedangkan ujian mandiri 

tidak mendapatkan subsidi pendidikan. 

 

4. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 

Latar Belakang diadakannya SNMPTN 

Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip kredibel, adil, transparan, fleksibel, 

efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan potensi calon 

mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara 

pendidikan menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi 

berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi tepat waktu. Siswa yang berprestasi tinggi 

dan konsisten menunjukkan prestasinya di SMA/SMK/MA layak mendapatkan kesempatan 

untuk menjadi calon mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN). 

 

Dalam kerangka integrasi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, sekolah diberi 

peran dalam proses seleksi SNMPTN. Sekolah sebagai satuan pendidikan dan guru sebagai 

pendidik diasumsikan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran yang merupakan 

prinsip pendidikan karakter. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban mengisi Pangkalan Data 

Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik 

https://www.kompas.com/
https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/23/085503571/peserta-utbk-sbmptn-2020-ini-rincian-waktu-dan-protokol-pelaksanaan?page=all
https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/23/085503571/peserta-utbk-sbmptn-2020-ini-rincian-waktu-dan-protokol-pelaksanaan?page=all
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siswa dengan lengkap dan benar. PDSS merupakan basis data yang dijadikan sumber utama 

data SNMPTN. Pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi jalur SNMPTN 

dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). LTMPT adalah satu-satunya 

lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. 

 

Tujuan SNMPTN adalah 

Memberikan kesempatan kepada siswa SMA/SMK/MA di dalam dan luar negeri (Sekolah 

Republik Indonesia/SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN); 

memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai 

prestasi akademik tinggi. 

Ketentuan Umum dan Persyaratannya 

Ketentuan Umum 

SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan 

rapor dan portofolio akademik. Rapor yang digunakan adalah semester satu sampai dengan 

semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun atau semester satu sampai 

dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun. 

Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah 

Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS dengan lengkap dan benar. 

Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional 

(NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS. 

Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang 

ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut. 

 

Ketentuan Khusus 

Persyaratan Sekolah 

Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah: 

1. SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN. 

2. Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). 

Persyaratan Siswa Pendaftar 

Siswa pendaftar yang berhak mengikuti SNMPTN adalah: 
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1. Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2019 yang memiliki prestasi 

unggul. 

2. Memiliki NISN yang terdaftar di PDSS 

3. Memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan oleh sekolah di PDSS atau memiliki 

nilai rapor semester 1 s.d. 7 bagi SMK dengan masa belajar empat tahun. 

4. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing 

PTN. 

Penerimaan di PTN 

Siswa pendaftar diterima di PTN, jika: 

1. lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA; 

2. lulus SNMPTN 2020; dan 

3. lolos verifikasi data dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN 

penerima. 

Tahapan Mengikuti SNMPTN 

Tahapan mengikuti SNMPTN dilakukan sebagai berikut. 

 

Pengisian dan Verifikasi PDSS 

1. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah mengisikan data sekolah dan siswa di PDSS 

harus melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id. 

2. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah mendapatkan password yang akan 

digunakan oleh siswa untuk melakukan verifikasi. 

3. Siswa melakukan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang 

diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah dengan menggunakan 

NISN dan password.. 

4. Apabila siswa tidak melaksanakan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai 

rapor) yang diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah, data yang 

diisikan dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi berakhir. 

 

Pemeringkatan 

Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sistem Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi 

(LTMPT) berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. 

Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. 

Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan 

Geografi. 

 

Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, 

dan salah satu Bahasa Asing. 

http://pdss.snmptn.ac.id/
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SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori 

Kejuruan dan Praktik Kejuruan). 

 

Berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan LTMPT, siswa yang memenuhi 

syarat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN 2019 dengan ketentuan Akreditasi Sekolah: 

1. Akreditasi A : 40 % terbaik di sekolahnya; 

2. Akreditasi B : 25 % terbaik di sekolahnya; 

3. Akreditasi C dan lainnya 5 % terbaik di sekolahnya 

Pendaftaran SNMPTN 

Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan oleh LTMPT, menggunakan NISN 

dan password login ke laman SNMPTN 2019 http://web.snmptn.ac.id untuk melakukan 

pendaftaran. 

Siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta 

mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Siswa 

Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN pilihan. 

Siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio 

dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan 

pedoman yang dapat diunduh dari laman http://www.snmptn.ac.id. 

Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. 

Jadwal SNMPTN 

Jadwal pelaksanaan SNMPTN Tahun 2019/ 2020 adalah sebagai berikut: 

Pengisian dan Verifikasi PDSS 04 Januari – 25 Januari 2019 

Pendaftaran SNMPTN 04 Februari – 14 Februari 2019 

Pengumuman Hasil Seleksi 23 Maret 2019 

Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN 

dapat dilihat di laman masing-masing PTN. 

http://web.snmptn.ac.id/
http://www.snmptn.ac.id/
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Jumlah Pilihan PTN dan Program Studi 

1. Siswa pendaftar dapat memilih paling banyak dua program studi dalam satu PTN atau 

dua PTN. 

2. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. 

3. Siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan sesuai ketentuan oleh 

masing-masing PTN. 

4. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2019 dapat dilihat pada 

laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran. 

Biaya 

Siswa pendaftar tidak dipungut biaya apa pun. Biaya penyelenggaraan SNMPTN sepenuhnya 

ditanggung Pemerintah. 

 

Prinsip dan Tahapan Seleksi 

Prinsip Seleksi  

Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip: 

mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai 

rapor dan prestasi-prestasi lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih; 

memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah; dan 

menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN 

secara adil, akuntabel, dan transparan. 

 

Tahapan Seleksi 

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Siswa pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program 

studi. 

2. Siswa pendaftar yang memilih program studi di dua PTN, jika tidak lulus di PTN 

pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua 

berdasarkan ketersediaan daya tampung. 

http://www.snmptn.ac.id/
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Sanksi Bagi Sekolah dan/atau Siswa yang Melakukan Kecurangan 

Sanksi tegas bagi sekolah dan/atau siswa/calon mahasiswa yang melakukan kecurangan 

sebagai berikut. 

Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan tidak diikutsertakan dalam SNMPTN tahun 

berikutnya. 

 

Siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN dan terbukti melakukan kecurangan dibatalkan status 

kelulusannya. 

Peserta Pelamar Bidikmisi dan ADik 

Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya 

pendidikan Bidikmisi. 

Calon peserta Bidikmisi atau ADik terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program 

Bidikmisi atau ADik melalui laman: 

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id 

http://adik.ristekdikti.go.id 

Laman Resmi dan Alamat LTMPT 

Informasi resmi LTPMT dapat dilihat pada laman http://www.ltmpt.ac.id. 

Informasi resmi SNMPTN 2019 dapat diunduh melalui laman http://www.snmptn.ac.id. 

Informasi resmi dapat diakses melalui http://halo.snmptn.ac.id, dan call center 08041 450 450. 

Informasi resmi juga dapat diperoleh di kantor Humas PTN terdekat. 

 

Alamat LTMPT:  

Gedung BPPT Lantai 23 

Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340 

Email: sekretariat@ltmpt.ac.id 

Telp.: (021) 3104041 

Fax.: (021) 3104042 

Lain-lain 

Siswa pendaftar yang diterima melalui jalur SNMPTN 2019 tidak diperbolehkan mendaftar 

SBMPTN 2019 

Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SNMPTN 2019 akan diinformasikan 

melalui laman http://www.snmptn.ac.id. 

 

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
http://adik.ristekdikti.go.id/
http://www.ltmpt.ac.id/
http://www.snmptn.ac.id/
http://halo.snmptn.ac.id/
http://www.snmptn.ac.id/
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SISTEM BELAJAR 

Sistem belajar di perguruan tinggi dikenal dengan Sistem Kredit Smester (SKS), yaitu cara 

untuk mengukur beban studi mahasiswa,beban kerja dosen, maupun penyelenggara program 

dalam satuan kredit. Satu SKS meliputi kegiatan pendidikan selama 45-50 menit perminggu. 

Tergantung jumlah sks yang diambil. 

 

JENJANG  PENDIDIKAN 

Untuk berhasil lulus, setiap jenjang pendidikan harus menyelesaikan jumlah SKS yang 

berbeda: 

Program Diploma 1 (Dl), Jumlah SKS 40-50, lama studi 2-4 semester 

Program Diploma 2 (D2), jumlah SKS 80-90,1ama studi 4-6 semester 

Program Diploma 3 (D3), jumlah SKS 110-120, lama studi 8-10 semester 

Program Diploma 4 (D4), jurrilah SKS 144-160, lama studi 8-14 semester 

Program Sarjana (S1), jumlah SKS 144-160, lama studi 8-14 semester 

 

JENIS PERGURUAN TINGGI 

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tingkat tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan/ pengajaran dan penelitian atas Ilmu Pengetahuan secara dalam, luas dan 

menyeluruh. 

Tujuan pendidikan ini adalah untuk mengarahkan dan membentuk para mahasiswa menjadi 

seorang sarjana yang memiiliki nilai, sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, serta 

kemampuan berkomunikasi 

 

A. AKADEMI 

Akademi menyelenggarakan program pendidikan (diploma) 

profesional dalam satu atau sebagian cabang ilmu 

pengetahuan tertentu. 

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu atau 

sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau 

kesenian tertentu. Program pendidikan kejuruan di 

lingkungan pendidikan tinggi. 

Lulusan pendidikan profesional dan akademi mempunyai hak untuk menggunakan sebutan 

profesional yang ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas pengguna sebutan yang 

bersangkutan, biasa dikenal sebagai pendidikan profesional. 
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Akademi jika di dalamnya fokus pada satu rumpun ilmu yang sejenis, biasanya tedapat jenjang 

pendidikan profesional (D1, D2, D3, D4) saja. 

 

Contoh: AKPER (Akademi Keperawatan), AKBID (Akademi Kebidanan), AKPOL (Akademi 

Polisi) 

 

B. SEKOLAH TINGGI 

Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional 

(diploma) dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi dan 

atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu. Lulusan pendidikan akademik dan sekolah 

tinggi dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik. Sekolah Tinggi jika di dalamnya 

fokus pada satu rumpun ilmu yang sejenis. Disebut Sekolah Tinggi, jika terdapat jenjang 

pendidikan didalamnya profesional (D1, D2, D3, D4) dan atau jenjang akademik (S I, S2, S3). 

Contoh: STAN(Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi). 

 

C. INSTITUT 

Institut menyelenggarakan program  pendidikan akademik (sarjana) dan atau profesional 

dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan yang sejenis Perguruan Tinggi yang 

melaksanakan program pendidikan yang bersifat keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Institut dapat terdiri dari sejumlah fakultas dan terdiri 

dari satu atau lebih jurusan. 

Contoh: ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Lnstitut Pertanian Bogor), IAIN (Institut 

Agama Islam Negeri). 

 

D. POLITEKNIK 

Akademi dan politeknik biasanya hanya menyelenggarakan satu jurusan atau satu program 

studi, dan lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. 

Lama pendidikannya sama-sama tiga tahun, dan tidak memberikan gelar. Hanya saja, di 

politeknik porsi praktik lebih besar (hampir 50%). 

 

E. UNIVERSITAS 
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Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik (sarjana) dan/ atau profesional 

(diploma) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program 

studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai ilmu sosial. 

Perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan yang bersifat keilmuan dan kejuruan 

dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Universitas dapat terdiri dari banyak 

fakultas dapat terdiri dari beberapa jurusan. 

Contoh: UI (Universitas Indonesia), UNJ (Universitas Negeri Jakarta) 

 

Berdasarkan penyelenggaraannya, status perguruan tinggi digolongkan menjadi dua yaitu 

negeri dan swasta. Namun untuk perguruan tinggi swasta telah diberikan pula status lain yang 

sifatnya berjenjang dan didasarkan pada hasil akreditasi. Pada dasarnya yang diakreditasi 

adalah program studi. Tujuan akreditasi adalah untuk memberi prlindungan kepada masyarakat 

agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat dianggap serupa dengan 

perlindungan konsumen dan cap hanya diberikan kepada lembaga yang memenuhi syarat. 

Akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan standar dan persyaratan minimal sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Ada 4 jenjang status untuk jurusan perguruan tinggi swasta, yaitu izin operasional, terdaftar, diakui 

dan disamakan. 

Status izin opersional mengandung arti bahwa program studi tersebut telah diketahui dan diizinkan oleh 

pemerintah untuk diselenggakan. 

Status terdaftar mengandung arti bahwa kewenangan telah diberikan pemerintah kepada perguruan 

tinggi swasta yang bersangkutan tetapi dalam pelaksanaan ujian negara program studi ini sepenuhnya 

diselenggarakan oleh pemerintah. 

Status diakui mengandung arti bahwa kewenangan telah diberikan pemerintah kepada 

perguruan tinggi swasta yang bersangkutan tetapi di dalam pelaksanaan ujian negara program 

studi ini sepenuhnya didelegasikan kepada swasta dan sebagian oleh negara (pemerintah). 

Status disamakan mengandung arti bahwa kemenangan telah diberikan kepada perguruan 

tinggi swasta yang bersangkutan tetapi di dalam pelaksanaan ujian negara program studi ini 

sepenuhnya didelegasikan kepada swasta oleh negara. Pelaksanaan ini disebut juga ujian tanpa 

pengawasan negara. 
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F. PERGURUAN TINGGI KEDINASAN 

Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen 

Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan 

departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus proses 

tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah: 

Biaya murah bahkan ada yang gratis, 

Mendapat uang saku 

Adanya kepastian kerja (prospek cerah) 

Fasilitas lengkap 

 

Untuk dapat diterima di perguran tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu, yang terkadang dirasa 

berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya, setiap manusia memiliki energi yang tidak 

terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila 

memiliki obsesi untuk sukses jalan akan terbentang menuju tujuan, asal memiliki program dan 

melaksanakannya, tetap membangun kercayaan diri, serta tidak lupa mendekatkan diri kepada Yang 

Maha Kuasa. 

G. STUDI DI LUAR NEGERI 

Bagi sebagian orang Indonesia, kuliah di luar negeri merupakan hal yang lumrah dilakukan. Bukan 

berarti kualitas perguruan tinggi di Indonesia tidak cukup bilk, namun ada beberapa keuntungan yang 

bisa diraih. Dengan belajar di luar negeri, mahasiswa dilatih kemandirian, karena jauh dari orangtua. 

Bahkan, karena keterbatasan uang dan tingginya biaya hidup, seringkali mahasiswa harus mempunyai 

pekerjaan sampingan. Hal ini memiliki dampak positif untuk mahasiswa yang bersangkutan, selain 

menambah uang saku sekaligus belajar membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Selain itu, untuk 

beradaptasi mahasiswa di luar negeri tentunya harus dapat mempelajari budaya, bahasa dan kebiasaan 

di tempat mereka menuntut ilmu. 

Ada beberapa hambatan yang dialami mahasiswa Indonesia yang kuliah di 

luar negeri, yang didasari perbedaan negara asal dengan negara tujuan. 

Hambatan yang paling utama adalah bahasa, disamping perbedaan budaya, 

gaya hidup, kebiasaan, makanan, iklim dan cuaca yang dapat mengganggu 

proses belajar mahasiswa tersebut. 
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Untuk itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya: 

Bahasa, merupakan hal paling utama yang harus dipersiapkan. Hampir semua Negara mempergunakan 

bahasa Inggis, untuk itu calon mahasiswa harus menguasai bahasa - inggris disamping bahasa asing 

setempat. 

Informasi. Sebelum memutuskan tempat kuliah, calon mahasiswa perlu mengetahui program studi serta 

perguruan tinggi yang akan dipilih, bahasa, kebudayaan, iklim, gaya hidup, dan lain-lain dari negara 

tujuan. Pastikan ijazah yang didapat dari luar negeri dapat diakui oleh negara Indonesia. 

Biaya pendidikan. Perhitungan yang cermat sangat diperlukan, berhubung mahasiswa tersebut jauh dari 

keluarga. Banyak mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di luar negeri sambil bekerja paruh waktu, 

namun umumnya hal itu baru dapat dilakukan ketika mahasiswa tersebut sudah  2 (dua) Semester atau 

lebih. Jadi pada awal keberadaannya di negeri orang tetap mempergunakan biaya sendiri. 

Program keahlian yang dipilih. Pastikan Anda menuntut ilmu di luar negeri tujuannya apa? Apakah 

hanya ingin mempelajari bahasa? Kebudayaan dari negara yang bersangkutan? Ingin meraih gelar pada 

keahlian tertentu? Pastikan dengan tepat. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam membuat program 

lamanya di luar negeri, besarnya biaya yang dibutuhkan serta tempat Anda menuntut ilmu. 

Sistem belajar di perguruan tinggi berbeda dengan di SMA, terutama dalam metode belajar 

mengajarnya. 

 

MATA PELAJARAN 

Di SMA, siswa menerima banyak sekali mata pelajaran. Tetapi di perguruan tinggi mahasiswa 

mendapat mata kuliah lebih terfokus pada jurusan atau program studi yang dipilihnya, kecuali 

mata kuliah umum yang wajib bagi mahasiswa tahun pertama, seperti agama dan budaya. 

 

BELAJAR MANDIRI 

Di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk dapat belajar mandiri, mencari materi 

perkuliahan sendiri baik dari buku-buku perpustakaan, Textbook, atau internet. 

 

 

DOSEN 

Dosen berperan sebagai pembimbing, mereka Iebih suka diajak diskusi dari pada menjelaskan 

materi perkuliahan secara detail 

Hal Penting Untuk Anda Ketahui 

Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut 
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Fokus keinginan primer ; yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti : apakah 

kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, 

politikus, pengacara, pengusaha, dan lain-lain. 

 

Fokus bakat  ; apakah teknik, social-humaniora, kedokteran, bisnis, argrobisnis, dan lain-lain 

Fokus Penjurusan Bidang Studi ; Penentuan jurusan/bidang studi harus diprioritaskan terlebih 

dahulu sebelum menentukan Perguruan Tinggi yang dipilih. Jurusan /program studi terkait 

dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki sedangkan perguruan tinggi 

cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial/keuangan.   

 

Fokus kemampuan ; Baik kemampuan akademik maupun non akademik, termasuk didalamnya 

daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan 

yang menjanjikan, tapi ingat masa studi rata-ratanya mencapai 6-7 tahun dan biaya praktikum 

relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat 

banyak masalah, lain cerita jika orang tua  Anda mampu untuk membiayainya.  

 

Beberapa referensi yang kalian bisa amati dan pelajari pada youtube adalah 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAP6qDod9uk 

Materi 10 Universitas Terbaik di Indonesia 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=al2yLYLBHTc 

Apa Iya Perguruan Tinggi Menentukan Kesuksesan?— #TitikTemu Lulusan Univ Negeri dan 

Swasta 

https://www.youtube.com/watch?v=mq6HQCdn7GM 

Jalur Masuk PTN 2020 || SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri 

https://www.youtube.com/watch?v=XZl8Xu-VZ7k 

LIHAT INI JIKA INGIN KETERIMA PTN !!! RAHASIA TES POTENSI SKOLASTIK 

(TPS) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAP6qDod9uk
https://www.youtube.com/watch?v=al2yLYLBHTc
https://www.youtube.com/watch?v=mq6HQCdn7GM
https://www.youtube.com/watch?v=XZl8Xu-VZ7k
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Jawablah pertanyaan berikut ini: 

1. Melalui jalur apa sajakah jika kamu ingin masuk Perguruan Tinggi Negeri? Tuliskan dan jelaskan ! 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Melalui jalur apa sajakah jika Anda ingin masuk Perguruan swasta? Tuliskan dan jelaskan! 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat  Anda jika melanjutkan ke perguruan tinggi?   

Faktor pendukung:  

(1)………………………………………………………………………………………..…… 

(2)…………………………………………………………………………………….….……  

Faktor Penghambat:  

(1)……………………………………………………………………………………..……… 

(2)……………………………………………………………………………………….…… 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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BAB. 5 Sukses  Wawancara Kerja  

 
 

 

 

D. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

E. Bidang Bimbingan

  

:  Karir 

F. Tujuan Layanan

  

: Peserta didik/konseli dapat memahami persiapan sebelum 

memasuki dunia kerja serta mampu menghadapi sesi 

wawancara 

 

 
   

Wawancara Kerja (Job Interview) 

Setelah Anda mengetahui cara mempersiapkan surat lamaran, mempersiapkan pada 

psikotes, selanjutnya mempersiapkan menghadapi wawancara kerja. Anda harus mengetahui 

dan memahami tentang arti pentingnya wawancara, persiapan wawancara, bagaimana 

mengenali pekerjaan dan perusahaan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara dan 

ucapan terima kasih setelah wawancara. Wawancara kerja merupakan kesempatan yang sangat 

diharapkan oleh pelamar saat mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Persiapkan diri Anda 

sebaik mungkin, karena jika gagal tak akan ada lagi yang namanya wawancara ulang. Berikut 

beberapa langkah yang harus dipersiapkan untuk menghadapi situasi wawancara  

1) Persiapan 

 Persiapan dalam wawancara sangat menentukan pelaksanaan wawancara. Tampil apa 

adanya berarti tidak mempersiapkan diri dengan baik. Menyiapkan pakaian yang akan 

dipakai dalam menghadapi pewawancara, tentunya yang formal. Menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara sangat berpengaruh pada pelaksanaan 

wawancara 

2)  Pelaksanaan 

 Dalam pelaksanaan wawancara ini masih ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal yang 

sangat mendasar adalah : 

• Datang tepat waktu / Jangan sampai terlambat untuk hadir,  

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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• Bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara 

• Jangan duduk sebelum dipersilahkan. 

• Tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau minta ijin untuk duduk  

Cobalah untuk tidak memperlihatkan sikap bahwa Anda belum yakin benar dengan apa yang 

Anda inginkan  

 

• Dengar dan jawab pertanyaan secara langsung  

• Jelaskan prestasi yang pernah didapat. 

• Bertanya ; Pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan tajam sangat dibutuhkan dalam 

menambah point, karena akan memberikan kesan proaktif dan mempunyai visi untuk 

memajukan perusahaan. 

 

Kirim ucapan terima kasih  

Ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan perhatian yang diberikannya. 

Senyumlah, dan tunjukkan rasa percaya diri yang mantap sebagaimana anda tunjukkan saat 

kedatangan anda. 

 

Hal-hal yang harus dihindari : 

• Datang terlambat, walaupun hanya beberapa menit 

• Kelihatan kesal, gundah atau dongkol karena menunggu lama 

• Datang ke wawanacara tanpa persiapan 

• Berpenampilan seadanya (baju berlengan pendek, bersepatu olah raga 

• Mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri 

• Mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan duduk 

• Meletakan tas anda di atas meja pewawancara 

• Membungkuk, Menundukkan atau menengadahkan kepala 

• Mempermainkan jari jemari 

• Bertopang dagu 

• Merokok atau mengulum permen saat wawancara 

• Membuka percakapan 

• Mengatakan kepada perusahaan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk Anda 

• Memberikan informasi yang tidak relevan 

• Terlalu emosional atau terlalu semangat 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

65 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

Contoh Wawancara Kerja (Job Interview) 

a.   Wawancara Pembuka 

Pada umumnya wawancara pembuka, pewawancara akan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang singkat dan ringan saja sifatnya. Atau boleh dikatakan, sebenarnya pada 

bagian ini pewawancara hanya mengajukan pertanyaan untuk sekedar berbasa-basi semata. 

Tujuan pewawancara dalam hal ini adalah untuk mencairkan suasana tegang, gugup atau kaku 

pada diri pelamar sehingga pelaksanaan wawancara akan berlangsung dengan akrab dan santai, 

tanpa kehilangan keseriusan masalah yang akan mereka bahas nantinya. Adapun contoh-contoh 

ucapan atau pertanyaan yang kemungkinan diajukan oleh pewawancara pada bagian 

pembukaan ini , diantaranya adalah : 

 

• Silahkan masuk. 

• Apakah Anda telah menunggu lama ? 

• Jam berapakah Anda tadi berangkat dari rumah pagi tadi ? 

• Bagaimanakah keadaan cuaca saat Anda meninggalkan rumah ? 

• Apakah Anda mendapat kesulitan untuk menemukan kantor kami ? 

• Apakah Anda datang kesini dengan naik (menumpang) kendaraan umum  

• Bagaimana keadaan LanTas dari rumah hingga sampai ke kantor kami? 

• Apakah anda siap untuk diwawancarai sekarang ?.  

• Siapa nama Anda ? 

• Berapa usia Anda ?  

• Dimana Anda dilahirkan?. 

• Dimanakah Anda bertempat tinggal ?. 

• Apakah Anda masih tinggal bersama orang tua Anda ?.  

• Apakah anda mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan ?. 

• Apakah pekerjaan ayah Anda ?. 

b.   Wawancara yang Berhubungan dengan Kompetensi 

Berikut ini contoh-contoh pertanyaan pewawancara yang berhubungan dengan 

kompetensi atau latar belakang pendidikan yang dimiliki pelamar. 

• Tolong Anda jelaskan kepada saya, perihal latar belakang pendidikan formal Anda. 

• Saya rasa, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada saya perihal 

pendidikan Anda . 

• Dimana dan kapan anda lulus dari Sekolah Menengah Atas ( SMA )  

• Bagaiamana pandangan Anda tentang pendidikan yang terima di sekolah ? 
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• Apa mata pelajaran kesukaan Anda saat di Sekolah  Menengah Atas  ? 

• Mengapa Anda menyukai mata pelajaran tersebut ? 

• Mengapa Anda tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi?. 

• Kursus-kursus apa saja yang pernah Anda ikuti ?. 

• Apakah Anda puas dengan hasil kursus-kursus itu ?. 

• Di mana Anda belajar computer ?. 

• Bagaiman pendapat  Anda mengenai lembaga di mana anda kini tengah mengikuti 

kursus computer itu ?. 

• Berapa lama anda belajar bahasa inggris ? 

• Apakah anda masih tetap belajar bahasa inggris pada saat  sekarang  ini ?. 

• Apakah Anda merasa bahwa keahlian yang telah Anda dapatkan tersebut akan dapat 

anda terapkan dalam pekerjaan Anda nantinya ?. 

• Apakah Anda mengikuti pelatihan kerja ?. 

• Bagaimana pendapat Anda perihal pelatihan kerja itu ?. 

• Apakah Anda merasa bahwa pelatihan kerja itu berguna untuk anda ?. 

• Anda suka membaca Koran ? Koran apa yang sering And abaca ? Kolom berita apa 

yang Anda sukai ? 

• Bagaiamana menurut pendapat Anda tentang penerapan Upah Minimum Regional 

(UMR) oleh pemerintah ? 

• Pernahkah Anda mengalami masalah kesehatan ? 

• Apa yang mendorong Anda melamar pekerjaan ini ? Atau mengapa Anda ingin bekerja 

dengan kami ? 

• Apa yang  Anda dapat  lakukan untuk perusahaan ini yang tidak dapat dilakukan oleh 

orang lain ? 

• Apakah Anda mampu bergaul dengan orang lain ? 

• Apakah sasaran karier jangka panjang Anda ? Dan apa yang perlu dikembangkan agar 

dapat mencapai sasaran tersebut ? 

• Posisi apa yang Anda harapkan setelah beberapa tahun mendatang ?  

• Mengapa Anda merasa layak untuk posisi tersebut ? 

• Apakah Anda mempunyai sasaran atau kisaran gaji tertentu ? 

• Apa yang membuat Anda merasa mampu untuk mencapai penghasilan sebesar itu ? 

• Mana yang lebih penting bagi Anda, Gaji atau Profesi ? 

• Apakah Anda tertarik pekerjaan ini karena gajinya ? 
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Tuliskan nama, kelas dan no absen, tulis di selembar kerts atau buku, dikirim ke google 

classroom! 

Kerjakan dengan baik, agar kalian mempunyai pemahaman yang bauk, dan siap menghadapi 

wawancara kerja kelak! 

1. Apakah wawancara? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. Mengapa ada sesi wawancara dalam seleksi Masuk kerja? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Melalui contoh simulasi wawancara yang disajikan, apakah yang harus dipersiapkan 

untuk menghadapi wawancara? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Sikap seperti apa  yang harus kita tunjukkan dalam wawancara ? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Buatlah 10 pertanyaan wawancara dan jawaban yang akan kalian jawab, jika 

pertanyaan tersebut ditanyakan pada diri kalian sendiri! 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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BAB 6. SUKSES MEMASUKI DUNIA KERJA 

 Psikotest 

 
 

 

 

A. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

B. Bidang Bimbingan

  

:  Karir 

C. Tujuan Layanan

  

: Peserta didik/konseli dapat memahami persiapan sebelum 

memasuki dunia kerja serta mampu membuat surat 

lamaran kerja dan cv yang baik serta sukses psikotes dan 

wawancara 

 

 
   

Setiap calon tenaga kerja yang sudah lolos test administratif pada suatu industri atau 

perusahaan, maka biasanya akan menghadapi test tertulis (psikotes) dan wawancara kerja (job 

interview). Psikotest atau test psikologi adalah jenis test yang dilakukan untuk mengukur 

berbagai factor psikologi tertentu misalnya kecerdasan (intelegensi), test kepribadian, test 

bakat, test minat dan test prestasi. Tujuan psikotes bagi perusahaan adalah memperkirakan apa 

yang dilakukan oleh seseorang dimasa yang akan datang dan untuk mengetahui perbedaan di 

antara setiap kepribadian. Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda 

memperhatikan beberapa hal berikut ini : 

1)   Sebelum Test 

Anda harus yakin terlebih dulu, bahwa posisi pekerjaan yang akan dimasuki lewat psikotes itu 

benar-benar sesuai dengan kemampuan Anda dan keinginan Anda. 

Persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Seringkali, seseorang sebenarnya mampu 

mengerjakan tes, namun ketegangan atau kondisi tubuh yang tidak prima, dapat membuat hasil 

test menjadi jelek.  

Pastikan Anda sudah tahu tempat tes. Disarankan beberapa hari sebelum tes, Anda sudah 

mengetahui tempatnya, bahkan sudah melihatnya. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Baca kembali surat lamaran dan CV Anda, karena ada beberapa tes yang menanyakan hal-hal 

yang terkait dengan surat lamaran dan CV Anda.  

Sebaiknya Anda berlatih berbagai soal psikotes, sehingga Anda menjadi benar-benar siap 

menghadapi psikotes dengan hasil maksimal. 

 

Sebelum berangkat ke tempat tes, berdoalah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan Anda. 

Usahakan untuk tiba sepuluh menit lebih awal, dan jangan sampai terlambat.  

Walaupun tidak diminta, jangan lupa untuk membawa peralatan alat tulis (pensil, penghapus, 

dsb) dan membawa jam (petunjuk waktu) 

 

2)   Sikap Pada Saat  Tes 

a.   Umumnya,  pada setiap lembar jawaban atau soal psikotes, Anda diminta mengisi isian 

nama, tanggal, dan sebagainya. Begitu Anda diperbolehkan untuk mulai mengisi, jangan 

lupa dan jangan menunda untuk  mengisinya, serta isilah dengan lengkap dan rapi.  

b.   Dengarkan baik-baik setiap “ucapan atau pengarahan” dari pengawas tes, dan ikuti semua 

arahan atau petunjuknya.  

c. Jangan enggan untuk bertanya ke pengawas tes. Bila ada sedikit saja yang Anda tidak 

mengerti mengenai soal tersebut, maka langsung tanyakan ke pengawas tes yang ada.  

d.  Jangan melihat jawaban orang lain, karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan 

kondisi pribadi yang sesungguhnya. Isilah apa adanya 

 

CONTOH TES 

 

KERJAKAN SOAL DI BAWAH INI UNTUK MENGASAH KEMAMPUAN KALIAN! 

 

SOAL OPERASI HITUNG SEDERHANA 

1. 5 + 9 = ... 

 

2. 6 x 12 = ... 

 

3. 24 : 6 + 20 = ... 

 

4. 7 + 39 : 3 = ... 
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5. (5 x 9) + 21 = ... 

 

6. 3 x (14 +1) = ... 

 

7. 125 x 25 : 5 = ... 

 

8. 3500 + 10000 : 2500 = ... 

 

9. 10000 - 350 + 5000 : 20 = ... 

 

10. (12872 - 12772) : 100 + 1 = ... 

 

SOAL CERITA MATEMATIKA 

1. Jumlah 6 buah dan 9 buah adalah ... 

 

2. Edi memiliki uang sebesar Rp. 15.000,- 

    Berapakah 1/3 dari uang yang dimiliki oleh Edi ? ... 

 

3. Mamad mempunyai sebuah tali dengan panjang 28 cm. 

    Berapakah panjang tali itu jika dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang?... 

 

4. Jika setiap 1 yard = 90 cm dan setiap 1 inch = 3  cm. 

    Berapa inch kah panjang dari 3 yard ? ... 

 

5. Ikhsan menerima uang sebanyak 2/5 bagian dari Danar. 

    Uang doni 1/5 dari uang Danar. Danar memiliki uang sebesar Rp.30.000,-. 

    Berapakah uang yang dimiliki Ikhsan ? ... 

 

6. Agung membeli 2 buah jeruk dan 3 buah apel seharga Rp. 14.000,-. 

    Di toko yang sama, Khanif membeli 1 buah jeruk dan 2 buah apel seharga Rp. 8.500,- 

    Lalu, berapakah uang yang harus dibayar oleh Jono jika ia membeli 2 jeruk dan 

    1 apel ? ... 
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SOAL DERET ANGKA 

 

1. 3 5 7 9 11 ... ... ... 

 

2. 1 2 4 8 16 ... ... ... 

 

3. 6 2 3 6 4 5 6 ... ... ... 

 

4. 1 4 8 11 22 ... ... ... 

 

5. 2 5 9 14 20 ... ... ... 

 

6. 1 1 3 2 5 3 ... ... ... 

 

7. 1/2 1 4 8 11 22 ... ... ... 

 

8. 171 57 54 18 15 ... ... ...    

 

9. 1 3/2 2 5/2 3 ... ... ... 

 

10. 1 1 1/2 1/6 1/24 ... ... ... 

 

Contoh soal psikotes sinonim (persamaan kata) 

Pada tes sinonim ini anda ditugaskan untuk mencari dan memilih arti yang tepat dari sebuah 

kata. 

#1 BAKU = … 

Perkiraan 

Standar 

Umum 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

72 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

Normal 

Asli 

Jawaban : 2. Standar 

Pembahasan : Arti baku adalah standar, tolak ukur. 

 

#2 INSOMNIA = … 

Tidur 

Cemas 

Sedih 

Tidak bisa tidur 

Kenyataan 

Jawaban : 4. Tidak bisa tidur 

Pembahasan : Arti kata insomnia adalah tidak bisa tidur 

 

Contoh soal psikotes antonim (lawan kata) 

Pada tes antonim ini anda ditugaskan untuk mengartikan arti dari sebuah kata dan mencari 

lawan dari arti kata tersebut.. 

#1 BONGSOR = … 

Menumpuk 

Tertua 

Kerdil 

Macet 

Susut 
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Jawaban : 3. Kerdil 

Pembahasan : Arti kata bongsor adalah tinggi besar. Lawan kata dari tinggi besar adalah kerdil. 

 

#2 SEKULER = … 

Ilmiah 

Duniawi 

Rohaniah 

Keagamaan 

Tradisionil 

Jawaban : 4. Keagamaan 

Pembahasan : Arti kata sekuler adalah terpisah dari agama. Lawan katanya adalah keagamaan. 

 

Contoh soal psikotes analogi verbal (kolerasi makna) 

Pada tes analogi ini anda ditugaskan untuk menemukan sebuah pola hubungan sebab-akibat, 

perbandingan, proses kerja atau pola lainnya yang sejenis dengan yang ditanyakan didalam 

soal. 

#1 Mobil – Bensin = Pelari – …. 

Makanan 

Sepatu 

Kaos 

Lintasan 

Jawaban : 1. Makanan 

Pembahasan : Mobil berjalan menggunakan sumber energi bensin. Sedangkan pelari (manusia) 

menggunakan sumber energi makanan. 
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#2 Kepala – Pusing = Perut – …. 

Batuk 

Pilek 

Mules 

Gemuk 

Jawaban : 3. Mules 

Pembahasan : Salah satu penyakit yang menimpa kepala adalah pusing. Sedangkan salah satu 

penyakit yang menimpa perut adalah mules. 

 

Contoh soal psikotes kemampuan penalaran 

Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan nalar anda dalam memahami sebuah 

permasalahan secara utuh dengan konteks yang berbeda-beda. 

Tips mengerjakan tipe soal ini adalah anda harus membaca, menganalisa dan memahami 

dengan benar konteks yang diinginkan oleh soal. Jika anda salah memahami soal, maka 

otomatis jawaban yang anda pilih juga salah. 

#1 Semua jenis burung bisa terbang. Semua ayam memiliki sayap. 

Semua burung memiliki sayap 

Semua ayam bisa terbang 

Sementara ayam bisa terbang 

Semua ayam termasuk jenis burung 

Semua ayam bukan termasuk jenis burung 

Jawaban : E. Semua ayam bukan termasuk jenis burung 

 

#2 Semua manusia tidak bersayap. Semua kuda makan rumput. 
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Kuda tidak bersayap 

Manusia tidak makan rumput 

Manusia dan kuda tidak bersayap dan tidak makan rumput 

Manusia tidak makan kuda 

Tidak bisa ditarik kesimpulan 

Jawaban : E. Tidak bisa ditarik kesimpulan 

 

Contoh soal psikotes logika aritmatika (deret angka) 

#1 24 20 16 12 = … 

A. 10 

B. 6 

C. 8 

D. 4 

E. 2 

Jawaban : C. 8 

Pembahasan : Setiap angka dikurang 4, maka jawaban yang benar adalah 12-4 = 8. 

#2 3 6 10 20 24 = … 

A. 48 

B. 28 

C. 30 

D. 12 

E. 32 

Jawaban : A. 48 

Pembahasan : 3 (3×2=6); 6 (6+4=10); 10 (10×2=20); 20 (20+4=24). Terlihat polanya adalah 

n1x2 dan n2+4. Jadi, jawaban setelah 24 adalah 24×2=48. 
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Contoh soal psikotes logika matematika 

#1 Aji adalah kakak Habib, 4 tahun lebih tua. Bintan adalah kakak Aji dan berbeda 3 tahun. 

Berapakah usia Bintan, jika saat ini Habib baru saja merayakan ulang tahun yang ke-21? 

Jawaban : Usia Bintan adalah 28 tahun. 

Pembahasan : 

Habib = 21 tahun 

Aji = 4 + Habib maka Aji = 4 + 21 = 25 tahun 

Bintan = 3 + Aji maka Bintan = 3 + 25 = 28 tahun 

 

#2 Perhatikan sederet bilangan berikut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dari bilangan di 

atas, yang tidak dapat dibagi 4 adalah, kecuali … 

Jawaban : 4, 8, 12 

Pembahasan : Yang tidak dapat dibagi 4 adalah 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14. 

Tes Hafalan Kata  

Tes hafalan kata adalah tes mengingat kata dari berbagai jenis benda yang berbeda. 

 

Berikut ini adalah kata-kata yang harus anda hafalkan : 

BUNGA : Dahlia, Flamboyan, Laret, Soka, Yasmin 

PERKAKAS : Cangkul, Jarum, Kikir, Palu, Wajan 

BURUNG : Elang, Itik, Tekukur, Nuri, Walet 
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KESENIAN : Arca, Gamelan, Opera, Quintet, Ukiran 

BINATANG : Beruang, Harimau, Rusa, Zebra, Musang 

Anda akan diberikan waktu oleh penguji selama 5 menit untuk menghafal kata-kata diatas. 

 

Contoh soal psikotes hafalan kata 

#1. Kata yang berawalan huruf A termasuk dalam kategori….. 

Bunga   

Perkakas   

Burung   

Kesenian   

Binatang 

Jawaban : 4. Kesenian 

 

Tips mengerjakan tes ini kuncinya satu yaitu ALPHABET. Huruf A sampai dengan Z. Anda 

hafalkan saja menurut alphabet-nya seperti ini : 

A = Arca – Kesenian 

B = Beruang – Binatang 

C = Cangkul – Perkakas 

D = Dahlia – Bunga 

E = Elang – Burung 

F = Flamboyan – Bunga 

G = Gamelan – Kesenian 

H = Harimau – Binatang 

I = Itik – Burung 

J = Jarum – Perkakas 

K = Kikir – Perkakas 

L = Laret – Bunga 

M = Musang – Binatang 

N = Nuri – Burung 

O = Opera – Kesenian 

P = Palu – Perkakas 

Q = Quintet – Kesenian 

R = Rusa – Binatang 
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S = Soka – Bunga 

T = Tekukur – Burung 

U = Ukiran – Kesenian 

V = Tidak ada dalam daftar 

W = Wajan – Perkakas, Walet – Burung 

X = Tidak ada dalam daftar 

Y = Yasmin – Bunga 

Z = Zebra – Binatang 

 

Dengan cara mendaftarnya menurut alphabet, nantinya akan terlintas sendiri termasuk jenis 

apakah abjad tersebut. Mudah bukan? 

Coba anda bandingkan dengan cara menghafal berdasarkan jenisnya seperti ini : 

BUNGA : D, F, L, S, Y 

PERKAKAS : C, J, K, P, W 

BURUNG : E, I, T, N, W 

KESENIAN : A, G, O, Q, U 

BINATANG : B, H, R, Z, M 

 

6. Tes Pauli/Kraepelin(Tes Koran) 

Tes pauli/kraepelin atau sering juga disebut sebagai tes koran adalah tes perhitungan 

sederhana. Tugas anda hanya menjumlahkan deretan angka-angka (0-9) yang disusun secara 

vertikal. 

 

 

 

 

 

Namun, berita buruknya adalah jumlah deretan angka-angka yang harus anda jumlahkan 

sangatlah banyak, kira-kira sebesar lembaran koran. Makanya tidak heran jika tes ini sering 

disebut dengan nama “tes koran”. 
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Tes kraeplin/pauli ini digunakan untuk mengukur karakter anda pada beberapa aspek seperti 

ketelitian, kecepatan, konsistensi, emosi dan juga daya tahan terhadap stres. 

Tes ini sangatlah menuntut konsentrasi, ketelitian, konsistensi dan daya tahan yang baik dari 

anda. Semakin banyak anda melakukan kesalahan, itu menunjukkan bahwa anda adalah orang 

yang kurang teliti, kurang hati-hati dan kurang memiliki daya tahan yang baik terhadap tekanan 

dalam pekerjaan. 

Cara mengerjakan tes ini sangatlah sederhana yaitu anda jumlahkan dua angka yang saling 

berdekatan. 

Kemudian, hasil penjumlahan dua angka tersebut anda tulis disamping diantara kedua angka 

tersebut. Khusus untuk penjumlahan yang hasilnya 2 digit, hanya ditulis digit terakhirnya saja. 

Misal penjumlahan 9+7=16 maka yang anda tulis hanya angka 6-nya saja. 

 

Berikut beberapa tips dalam mengerjakan tes kraeplin/pauli : 

Gunakan pensil yang biasa saja, jangan gunakan pensil mekanik. Pensil mekanik mudah patah 

dan butuh waktu ketika isi pensil habis. 

 

Siapkan minimal 2 buah pensil dalam kondisi sudah diraut. Tujuannya agar tidak membuang 

waktu anda ketika pensil patah atau sudah pendek. 

 

Jangan menghapus jawaban yang salah. Cukup coret jawaban yang salah kemudian tulis lagi 

jawaban yang benar disampingnya. Menghapus itu membuang waktu berharga anda. 

 

Dengarkan contoh yang diberikan penguji dengan baik. Jika ada yang belum anda mengerti, 

jangan ragu-ragu untuk bertanya ke penguji anda. 

 

Perbedaan Tes Kraepelin dengan Tes Pauli 
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Secara prinsip, kraepelin dan pauli dikerjakan dengan cara yang hampir sama. Adapun 

perbedaannya adalah dari segi penulisan hasil penjumlahan (apakah dari atas ke bawah atau 

dari bawah ke atas), penulisan tanda saat pergantian waktu, waktu pengerjaan dan banyaknya 

lembar kerja. 

Tes Kraepelin 

Pada tes kraeplin, penjumlahan angka dilakukan dari bawah ke atas. Kemudian setiap beberapa 

menit, anda akan diinstruksikan oleh petugas psikotes untuk pindah dari satu kolom ke kolom 

berikutnya. 
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Lembar kerja kraeplin berupa kertas seukuran A4 atau F4 yang sudah terisi dengan deretan 

angka-angka di setiap lembarnya. 

Adapun durasi waktu untuk tes kraeplin biasanya lebih singkat dibanding tes pauli yaitu sekitar 

10-15 menit dengan instruksi pindah setiap selang waktu beberapa menit. 

 

Tes Pauli 

Pada tes pauli, penjumlahan angka dilakukan dari atas ke bawah. Kemudian setiap selang 

waktu beberapa menit, anda akan diinstruksikan oleh petugas psikotes untuk menggarisbawahi 

angka terakhir yang sudah anda jumlahkan. 

Setelah itu, segera anda lanjutkan lagi aktivitas penjumlahan yang sedang anda kerjakan. 
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Tidak seperti tes kraeplin, lembar kerja tes pauli berupa kertas selebar koran yang sudah 

dipenuhi dengan deretan angka-angka.   

Dengan durasi waktu pengerjaan sekitar 60 menit, maka bisa saya pastikan bahwa anda akan 

sangat bosan dan lelah dengan tes yang satu ini. 

 

Tes Wartegg 

Nama tes ini tentulah sangat familiar di telinga anda, namun jangan salah sangka, warteg disini 

bukan singkatan dari Warung Tegal. 

Dinamakan tes wartegg dengan “double g” karena memang diambil dari nama penemunya 

seorang psikolog dari Jerman yang bernama lengkap Ehrig Wartegg. 

Tes wartegg ini terdiri dari 8 kotak yang memiliki pola yang berbeda-beda. Dari mulai titik 

sampai dengan garis lengkung. 

 

Adapun cara mengerjakannya adalah anda diharuskan untuk menggambar dengan melanjutkan 

pola-pola yang sudah ada sesuai dengan kreatifitas anda. 

Pengerjaan tidak berdasarkan urutan, terserah anda mau mulai dari nomor berapapun terlebih 

dahulu. Jika anda sudah selesai menggambar seluruh kotak, silahkan nomori gambar dari yang 

pertama kali anda buat sampai dengan yang terakhir kali anda selesaikan. 

Selain itu, anda juga akan diminta oleh penguji untuk memilih gambar dengan kriteria gambar 

tersulit, termudah, yang paling anda sukai dan tidak anda sukai. Pilih satu gambar untuk satu 

kriteria. 

 

Agar anda bisa sukses dalam tes ini, selain berlatih sebelum waktu psikotes tiba, anda bisa 

mengikuti beberapa tips berikut ini : 

Mulailah dengan gambar yang anda anggap paling mudah. 
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Jagalah agar kertas anda tetap dalam keadaan bersih. Karena cara anda menggambar pun akan 

dinilai oleh penguji. Jika saat menggambar anda terlalu sering menghapus sehingga kertas anda 

kotor, maka anda akan dianggap memiliki cara kerja yang tidak rapih dan lemah dalam 

perencanaan. 

 

Urutan gambar jangan terlalu sesuai urutan atau terlalu acak. Karena jika terlalu sesuai urutan 

maka anda akan dinilai sebagai pribadi yang kaku dan konservatif. 

Sedangkan jika terlalu acak maka anda akan dinilai sebaliknya yaitu terlalu kreatif, inovatif dan 

cenderung melawan hukum yang berlaku. 

Solusinya adalah silahkan anda gunakan kombinasi antara sesuai urutan dengan acak. Misalnya 

1,2,3,4 kemudian 8,7,6,5. Dengan begitu, maka anda akan dinilai sebagai pribadi yang 

seimbang oleh psikolog. 

Jika anda laki-laki tulen, usahakan jangan mulai dari nomor 5. Karena ada anggapan bahwa 

jika anda memulai dengan nomor tersebut, anda memiliki kelainan seksual. 

 

Gambarlah sesuatu yang kreatif, tidak biasa dan berbeda dari orang lain. Karena hal itu akan 

menunjukkan tingkat kecerdasan dan wawasan anda yang luas. 

Satu lagi yang perlu anda ketahui tentang tes wartegg ini yaitu bahwa setiap kotak dalam tes ini 

memiliki penilaian yang berbeda-beda. Dari gambar tersebut, penguji dapat mengetahui 

karakter yang ada dalam diri anda. Seperti kemauan, kemampuan menyelesaikan masalah, 

keuletan, cara beradaptasi dan lain sebagainya. 
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Berikut penjelasan dari tiap-tiap kotak contoh soal psikotes wartegg : 

Kotak 1 : Gambar titik kecil ditengah kotak : menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan. 

 

Kotak 2 : Gambar hurus S terbalik yang terletak di sebelah kiri atas : menunjukkan kebebasan 

dan fleksibiltas perasaan. 

 

Kotak 3 : Gambar 3 garis vertikal dari pendek, sedang dan tinggi : menunjukkan kemauan serta 

ambisi untuk maju dan memperbaiki diri. 

 

Kotak 4 : Gambar kotak hitam kecil yang terletak di sebelah kanan atas : menunjukkan 

bagaimana anda mengatasi sebuah kesulitan. 

 

Kotak 5 : Gambar huruf T miring di sudut kiri bawah, menunjukkan cara anda bertindak dalam 

pemecahan sebuah permasalahan. 

 

Kotak 6 : Gambar garis horisontal dan vertikal : menunjukkan cara anda berpikir dan 

menganalisa sebuah permasalahan. 

 

Kotak 7 : Gambar titik-titik melengkung : menunjukkan perasaan anda, apakah sudah stabil 

atau masih labil/kekanakan. 

 

Kotak 8 : Gambar garis melengkung, menunjukkan kehidupan sosial, hubungan sosial anda 

dengan orang lain. 

Berikut adalah beberapa contoh hasil tes wartegg yang bisa anda jadikan sebagai inspirasi 

ketika psikotes nanti. 
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Jika anda kurang puas dengan pembahasan diatas, maka anda bisa mempelajari lebih lanjut 

mengenai tes wartegg ini di artikel 8 Tips Sukses Lulus Tes Wartegg. 

8. Tes Menggambar Manusia 

Pada tes ini anda diharuskan menggambar manusia, mendeskripsikan usia, jenis kelamin serta 

aktivitas orang yang anda gambarkan tersebut. 

 

https://www.karyawanesia.com/tes-wartegg/
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Bagi anda yang kurang berbakat dalam menggambar, jangan khawatir terlebih dahulu. Karena 

yang dinilai dalam tes ini bukanlah keindahan gambar. Silahkan simak tips berikut agar anda 

bisa sukses dalam tes ini : 

Gambarlah manusia sesuai dengan jenis kelamin anda. Jika anda pria, maka gambarlah seorang 

pria, begitupun sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarlah manusia secara utuh dan lengkap. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. 

Selain itu, gambar anda juga harus memperlihatkan bagian-bagian tubuh utama seperti muka, 

telinga, hidung, mulut, tangan, jari tangan sampai dengan kaki. 

Sedikit tips bagi muslim yang tidak diperbolehkan menggambar makhluk bernyawa yaitu 

silahkan anda lewatkan bagian mata. Berdasarkan pengalaman pribadi, kurang lebih 5 atau 6 

kali saya mengerjakan psikotes dan semuanya alhamdulillah lolos meskipun dalam tes ini saya 

tidak menggambar mata. 

 

Gambarlah manusia sesuai dengan jenis profesi yang anda inginkan. Jika anda menggambar 

seorang polisi, maka anda harus menggambar polisi lengkap dengan pakaian dinasnya dan 

aksesoris lainnya. Berikan juga sentuhan ekspresi pada wajahnya seperti wajah bahagia dengan 
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menampilkan senyum. 

 

Karena anda diinstruksikan untuk menggambar manusia dengan aktivitasnya juga. Jika anda 

menggambar seorang polisi lalu lintas misalnya, maka anda bisa menggambar polantas tersebut 

sedang mengatur lalu lintas di jalan. 

9. Tes Menggambar Pohon 

Dalam tes ini anda ditugaskan untuk menggambar sebuah pohon di selembar kertas berukuran 

A4 dengan waktu yang telah ditentukan oleh penguji. 

Beberapa ketentuan dalam tes ini yaitu anda tidak boleh menggambar pohon kelapa atau 

tumbuhan kecil, harus pohon yang memiliki ranting. 

Bukan bagus atau tidaknya gambar yang akan dinilai oleh penguji, melainkan karakteristik 

yang ada di dalam gambar yang bisa mengungkap karakter dan kepribadian anda sebenarnya. 

Berikut beberapa tips dalam mengerjakan tes menggambar pohon : 

 

Gambarlah sebuah pohon yang memiliki komponen lengkap dari mulai akar, batang, ranting, 

daun, bunga sampai dengan buah. 

 

Jangan menggambar pohon yang tidak bercabang seperti padi, tebu, pisang, kelapa dan lain 

sebagainya. 
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Gambarlah pohon dengan proporsional. Bagian pohon yang memang kecil, anda gambar kecil 

dan bagian yang besar anda gambar besar. 

 

Berilah nama dari pohon yang sudah anda gambar, tuliskan nama tersebut di bawah gambar 

pohon. 

 

Gambarlah sesuai dengan kemampuan anda, yang penting lengkap, detail dan proporsional. 

10. Tes Menggambar Rumah, Pohon Dan Manusia (House Tree Person Test) 

Tes House Tree Person atau biasa disingkat dengan HTP merupakan salah satu psikotes yang 

dikembangkan oleh John Buck pada tahun 1948. John meyakini bahwa gambar seseorang 

dapat mewakili karakter kepribadiannya. 

Dalam tes ini, anda ditugaskan untuk menggambar sebuah rumah, pohon dan manusia dalam 

satu kesatuan ruang. 

 

Adapun poin penilaian dalam tes menggambar rumah ini, sebagai berikut : 

Atap rumah mencerminkan fantasi. Jika atap menjadi poin perhatian anda, maka anda akan 

dinilai sebagai pribadi yang terlalu memperhatikan fantasi dalam kehidupan anda. 

Garis dan dinding mencerminkan ego. Garis dan dinding yang tebal akan mencerminkan 

bahwa anda memiliki kecemasan yang berlebihan. Sedangkan garis dan dinding yang terlalu 

tipis dan samar mencerminkan bahwa anda memiliki ego yang lemah. 
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Pintu dan jendela mencerminkan keterbukaan. Menggambar pintu dan jendela yang tertutup 

mencerminkan bahwa anda pribadi yang tertutup dan kurang suka untuk berinteraksi dengan 

orang lain maupun lingkungan sekitar. Jika anda menggambar sebaliknya, pintu dan jendela 

yang terbuka, maka anda akan dinilai sebagai pribadi yang terbuka dan suka berinteraksi. 

 

Tanah mencerminkan penerimaan. Menggambar tanah yang merupakan fondasi bangunan akan 

mencerminkan anda sebagai orang yang dapat menerima kenyataan hidup dengan baik. 

 

11. Tes Army Alpha Intelegence 

Tes army alpha intelegence merupakan tes yang terdiri dari soal berisi kombinasi deretan 

angka dan bentuk. Soal sebelum dan setelahnya kadang memiliki keterkaitan. 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan nalar atau daya tangkap anda dalam menerima 

dan melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat. 

Tips mengerjakan tes ini yaitu anda harus konsentrasi dalam mendengarkan dan memahami 

apa yang diinstruksikan oleh penguji. 

 

Karena kabar buruknya adalah penguji hanya akan menyampaikan instruksi satu kali dan tidak 

ada pengulangan. Ditambah lagi dengan durasi waktu yang diberikan sangatlah terbatas. Cukup 

menegangkan bukan? 

Contoh soal psikotes Army Alpha Intelegency 
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#1 Lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal no 1. Buatlah sebuah silang dalam lingkaran ke-2 

dan sebuah huruf dalam lingkaran ke-5. 

Aba-aba “mulai” dibunyikan … 5 detik berlalu … “berhenti”. 

#2 Lihatlah nomor 2. Lingkaran-lingkaran itu bernomor, dengarkan baik-baik. Tariklah sebuah 

garis dari lingkaran ke-3 ke lingkaran ke-6. Garis itu lewat di bawah lingkaran ke-4 dan diatas 

lingkaran ke-5. 

Aba-aba “mulai” dibunyikan … 5 detik berlalu … “berhenti”. 

12. Tes Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) 

Tes EPPS ini merupakan tes kepribadian. Hasil tes ini akan menguak karakter dan kepribadian 

anda dengan lebih detail. Tenang saja, dari serangkaian tes psikotes yang diberikan, tes inilah 

yang paling mudah. 
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Lihat saja contoh soal psikotes EPPS diatas, anda tidak perlu menghitung, menghafal maupun 

berpikir keras. Hanya memilih jawaban yang paling cocok dengan kepribadian anda dari 2 

pilihan yang ada. Jadi, tidak ada jawaban benar atau salah dalam tes ini. Sangat mudah bukan? 

Tes ini digunakan untuk menguak kepribadian seseorang dan itu penting bagi perusahaan untuk 

mendapatkan seseorang dengan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 

Berikut beberapa tips dalam mengerjakan tes EPPS : 

Jangan menjawab asal-asalan. Konsistensi dalam menjawab soal akan berpengaruh dalam tes 

ini. Ada 15 soal sama yang diulang-ulang untuk mengukur validitas jawaban anda. Jika nilai 

konsistensi anda kurang dari 10, maka anda dinyatakan gagal. 

 

Isi seluruh soal yang ada meskipun ada beberapa soal yang semua pilihannya tidaklah sesuai 

dengan kepribadian anda. Pilihlah yang paling mendekati dengan kepribadian anda saja. 

Penutup: Saran Dari Profesional HR Untuk Anda Yang Ingin Lolos Psikotes 

Saran dari Haryo Utomo Suryosumarto, jika anda sangat ingin untuk lolos dalam psikotes yaitu 

carilah dahulu bidang pekerjaan yang memang sesuai dengan karakter dan passion anda. 

Jika anda sudah menemukan bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan karakter dan passion 

anda, maka percayalah, ketika anda melamar ke sebuah perusahaan, maka tipe psikotes apapun 

akan bisa anda kerjakan dengan mudah dan hasilnya pun memuaskan. 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabannya di buku atau kertas 

selembar lalu dikirimkan melalui foto, unggah di class room! 

 

1. Apa pengertian Psikotest ? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Mengapa kita perlu mengikuti psikotest ? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi psikotest ? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

KERJAKAN SOAL DI BAWAH INI UNTUK MENGASAH KEMAMPUAN 

KALIAN! 

 

SOAL OPERASI HITUNG SEDERHANA 

 

 

1. 5+9=... 

 

2. 6 x 12 = ... 

 

3. 24:6+20=... 

 

4. 7+39:3=... 

 

5. (5 x 9) + 21 = ... 

 

6. 3 x (14 +1) = ... 

PENILAIAN HASIL BELAJAR : 
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7. 125 x 25 : 5 = ... 

 

8. 3500 + 10000 : 2500 = ... 

 

9. (12872 - 12772) : 100 + 1 = ... 

 

10. 10000 - 350 + 5000 : 20 = ... 

 

 

SOAL CERITA MATEMATIKA 

 

1. Jumlah 6 buah dan 9 buah adalah ... 

2. Edi memiliki uang sebesar Rp. 15.000,- 

3. Berapakah 1/3 dari uang yang dimiliki oleh Edi ? ... 

4. Mamad mempunyai sebuah tali dengan panjang 28 cm. 

5. Berapakah panjang tali itu jika dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang?... 

6. Jika setiap 1 yard = 90 cm dan setiap 1 inch = 3 

cm. Berapa inch kah panjang dari 3 yard ? ... 

7. Ikhsan menerima uang sebanyak 2/5 bagian dari Danar. 

8. Uang doni 1/5 dari uang Danar. Danar memiliki uang sebesar 

Rp.30.000,-Berapakah uang yang dimiliki Ikhsan ? ... 

9. Agung membeli 2 buah jeruk dan 3 buah apel seharga Rp. 14.000,-. 

10. Di toko yang sama, Khanif membeli 1 buah jeruk dan 2 buah apel seharga Rp. 

8.500,-Lalu, berapakah uang yang harus dibayar oleh Jono jika ia membeli 2 jeruk 

dan1 apel ? ... 
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SOAL DERET ANGKA 

 
 

1. 3 5 7 9  11......... 

 

2. 1 2 4 8 16......... 

 

3. 6 2 3 6 4 5 6......... 

4. 1 4 8 11 22 ... ... ... 

 

5. 2 5 9 14 20 ... ... ... 

 

6. 1 1 3 2 5 3......... 

 

7. 1/2 1 4 8 11 22 ... ... ... 

 

8. 171 57 54 18 15 ... ... ... 

 

9. 1 3/2 2 5/2 3 ... ... ... 

 

10. 1 1 1/2 1/6 1/24 ... ... ... 
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1 2 5 6 7 

8 7 8 9 3 

2 1 0 9 7 

0 4 5 6 7 

3 0 5 7 8 

7 4 6 7 8 

6 3 4 5 6 

6 2 4 7 8 

7 8 9 5 1 

4 2 6 3 8 

 

E – BOOK BIMBINGAN KONSELING KELAS XII 

Apakah persamaan dan perbedaan kraeplin dan Pauli? 

 

Persamaan:  

 

Perbedaan : 
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KERJAKAN DENGAN BAIK TES DI BAWAH INI! 

 

 

Kerjakan dengan teliti! 
Semoga menjadi pengalaman yang bermanfaat 

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 7. Profesi/Pekerjaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup 

 

 

 

A. Tugas 

Perkembangan  

:  Mencapai kematangan dalam pilihan karir 

B. Bidang 

Bimbingan  

:  Karir 

C. Tujuan 

Layanan  

: Peserta didik/konseli memahami beberapa 

pilihan karir setelah lulus SMK, serta mampu 

memahami konsekuensi dari setiap keputusan 

pilihan karir tersebut 

 

 

Pernahkah Anda mengamati aktivitas sehari – hari orang dewasa? Mungkin Anda bisa mengamati 

bapak, ibu, paman, ataupun orang – orang dewasa yang ada di seitar Anda.  Apabila Anda amati dalam 

kehidupan sehari – hari seorang dewasa (dalam suatu keluarga paling tidak kepala keluarganya), Anda 

akan menemukan bahwa ia menekuni suatu kegiatan yang bisa mendatangkan rejeki untuk menghidupi 

dirinya dan keluarganya. Anda akan mengamati ada orang yang bekerja pada orang lain, dengan  

pekerjaan yang ditekuninya ia mendapatkan gaji atau upah. Mereka disebut sebagai pekerja atau 

pegawai. Rejeki yang mereka peroleh berupa gaji, tunjangan, serta jaminan – jaminan tertentu seperti 

jaminan pensiun, jaminan kesehatan dll.  

Ada orang yang memperoleh rejeki dengan cara bekerja secara mandiri. Mereka menjual jasa pada 

orang lain, dan atas dasar jasa yang dilakukannya ia mendapatkan rejeki. Pekerja mandiri bervariasi dari 

tukang tambal ban di pinggir jalan, pemilik toko kelontong,  hingga dokter, atau pengacara yang buka 

praktek sendiri 

Ada orang yang mencari rejeki dengan membuka suatu usaha dan ia menggaji orang – orang 

profesional untuk menjalankan usaha itu. Ia bisa disebut sebagai pemilik usaha atau pengusaha. Orang – 

orang seperti ini bisa saja tidak menjalankan sendiri usahanya. Orang – orang yang menjadi 

pegawainyalah yang menjalankan usahanya, dan ia mendapatkan rejeki dari keuntungan yang diperoleh 

perusahaannya. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Selain itu, Ada orang yang menjadi penanam modal. Ia menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk 

menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Orang ini desebut dengan investor. 

The Cash Flow Quadrant R.T. Kiyosaki 

Robert T. Kiyosaki menggambarkan empat kelompok manusia dalam suatu gambar kuadran yang 

disebut sebagai CASHFLOW Quadrant sebagai berikut : 

 

E singkatan dari Employee (pekerja/ karyawan) 

S singkatan dari Self Employee (Pekerja Mandiri) 

B singkatan dari Bussiness Owner (Pengusaha) 

I singkatan dari Investor (Penanam Modal) 

Coba perhatikan gambar di atas. Pada sisi kiri dari kuadran itu ada dua kelompok orang yaitu 

kelompok “E” (pegawai atau karyawan) dan kelompok “S” (kaum pekerja mandiri), sementara 

pada kuadran sebelah kanan juga ada dua kelompok orang yaitu kelompok”B”  (pemilik usaha) 

dan kelompok “I” (investor) 

 

Mungkin ada pertanyaan apakah seseorang mesti harus ada pada salah satu kelompok di antara 

4 kelompok tersebut. Dalam kehidupan nyata ternyata bisa saja seseorang berada sekaligus 

pada lebih dari satu kelompok. Kita bisa mengambil contoh seorang,dokter. Bisa saja ia adalah 

dokter pemerintah (Pegawai/ “E”). Namun pada waktu bebasnya ia melakukan praktek dokter 

di rumah (Pekerja mandiri/”S” ). Bahkan ada juga dokter yang memiliki rumah sakit sendiri. 

Untuk mengoperasionalkan rumah sakit tentu saja ia tidak bisa bekerja sendiri. Ia akan 

menggaji dokter lain, perawat, dan beberapa tenaga kerja lain agar rumah sakit tersebut bisa 

berjalan dengan baik. Dengan memiliki rumah sakit sendiri yang mempekerjakan beberapa 

karyawan, maka ia bisa digolongkan sebagai usahawan ( “B”). Kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dokter seperti itu berarti masuk dalam tiga kuadran sekaligus. Sebagai 

pegawai (“E”), pekerja mandiri (“S”) dan sebagai usahawan (“B”). Coba renungkan akan 

berada di kuadran manakah Anda besok saat menjadi orang dewasa. Apakah anda akan 

menjadi Karyawan atau Pegawai (“E”), Pekerja mandiri (Self Employer (“S”), pengusaha 

(“B”), ataukah sebagai Investor (“I”) 

 

CASHFLOW Quadrant dari Robert T. 

Kiyosaki 
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Pada kesempatan kali ini anda akan diajak mencermati kuadran kiri yang terdiri dari karyawan 

(“E”) dan Pekerja mandiri(“S”). Apa saja yang dapat dimasukkan dalam kelompok “E” dan 

yang lebih penting bagaimana caranya anda dapat memasukinya? Demikian juga pada 

kelompok “S”, pekerja apa saja yang dapat digolongkan sebagai pekerja mandiri, serta 

bagaimana anda dapat memasukinya? 

 

Pekerjaan yang masuk dalam dua kelompok tersebut, yaitu “E” dan “S” ternyata sangat 

bervariasi. Ada pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus, sehingga siapapun asal mau 

melakukan pekerjaan itu dan menekuninya ia bisa mendapatkan rejeki untuk hidupnya. Untuk 

menjadi karyawan cleaning service seseorang tidak membutuhkan syarat keahlian khusus 

tertentu. Artinya ia tidak harus lulus sekolah tertentu agar bisa masuk dalam bekerja 

menjadi pekerja cleaning service. Seorang tamatan SMP, SMA, SMK, atau bahkan hanya 

tamat SD sekalipun bisa saja diterima dalam pekerjaan ini, asal ia sedikit mau mempelajari 

tugas – tugasnya. Daftar pekerjaan di bawah ini bisa menggambarkan beberapa pekerjaan yang 

tidak membutuhkan keahlian khusus. Artinya siapapun dengan latar belakang apapun bisa 

masuk dalam pekerjaan itu. Ketrampilan dalam mengerjakan tugas akan diperoleh melalui 

pengalaman. Daftar pekerjaan yang tidak menuntut keahlian khusus: 

Tukang tambal ban, Bakul bakso keliling, Loper koran, Pembuat bata, Tukang becak, Kuli 

bangunan, Mendirikan warung di rumah 

 

Kedua, ada pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, dimana keahlian ini bisa diperoleh 

melalui pelatihan – pelatihan. Pelatihan atau  pendidikan yang diperlukan agar ia mendapatkan 

keahlian itu bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal, bisa juga dilakukan melalui 

pendidikan non formal. Pekerjaan jenis ini bisa dimasuki oleh siapa saja dari latar belakang 

pendidikan apapun, asalkan ia mau belajar untuk memperoleh keahlian itu. Sebagai contoh 

apabila anda ingin menjadi montir elektronika, maka anda harus memiliki keahlian di bidang 

elektronika. Untuk mendapatkan keahlian di bidang elektronika anda bisa mengikuti 

pendidikan pelatihan elektronika. Pada beberapa kasus bahkan ada orang yang memiliki 

keahlian di bidang elektronika karena ia bertahun – tahun bekerja menjadi pembantu montir 

elektronika yang mengijinkan ia membantu sambil belajar tentang elektronika. 

Di bawah ini beberapa contoh pekerjaan seperti itu. Daftar pekerjaan yang menuntut keahlian 

khusus, dan keahlian itu bisa diperoleh melalui pelatihan: 

Montir mobil, Perias pengantin, Pekerja salon, Fotografer, Artis, Pelukis, Sopir 
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Ketiga, ada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan keahlian itu hanya diperoleh 

melalui pendidikan formal di sekolah dan karenanya seseorang yang ingin memasuki pekerjaan 

tersebut harus memiliki bekal ijazah pendidikan tertentu. Seseorang yang ingin menjadi hakim, 

haruslah lulusan dari perguruan tinggi fakultas hukum. Orang yang tidak memiliki ijasah 

sarjana hukum tidak dimungkinkan untuk menjadi hakim. Anda yang ingin jadi perancang 

bangunan, baik bekerja dalam suatu perusahaan atau bekerja mandiri haruslah memiliki 

pendidikan yang sesuai dari jurusan arsitektur. Daftar pekerjaan yang menuntut keahlian 

khusus dan keahlian itu didapatkan melalui pendidikan formal di sekolah: 

Hakim, Perawat, Guru, Dokter, Pilot 

 

Apakah suatu pekerjaan termasuk dalam kelompok “E” (karyawan) atau “S” (pekerja 

mandiri)? Ternyata penggolongan dalam kelompok “E” atau “S” bukanlah dilihat dari sudut 

pekerjaannya tapi dari sudut bagaimana ia mendapatkan rejeki dengan pekerjaannya itu. 

Kembali kita ambil contoh seorang dokter. Seorang dokter bisa disebut karyawan dan masuk 

golongan “E” apabila ia menjadi karyawan dalam sebuah instansi atau rumah sakit. Dari kerja 

yang dilakukannya itu ia mendapat gaji, tunjangan dan jaminan – jaminan tertentu dari instansi 

tempatnya bekerja. Namun ia adalah pekerja mandiri dan masuk golongan “S” apabila ia buka 

praktek sendiri. Dan ia mendapatkan rejeki berdasarkan layanan yang ia lakukan pada 

pasiennya. Makin banyak pasiennya maka makin banyak pula ia memperoleh rejeki. Contoh ini 

dapat diperlebar pada beberapa pekerjaan lainnya. Montir yang bekerja pada suatu bengkel bisa 

disebut pekerja. Tapi montir yang memiliki bengkel sendiri digolongkan sebagai pekerja 

mandiri.  
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1. Apa yang Anda Ketahui tentaang konsep Cashflow Quadrant Robert T. Kiyosaki? Gambar   dan 

jelaskan dengan singkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuliskan 5 pekerjaan atau pegawai yang termasuk dalam kelompok pegawai (employee) ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Coba carilah 5 jenis pekerjaan lain yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan yang tidak menuntut 

keahlian khusus yang ada di lingkunganmu! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4.  Carilah 5 jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan keahlian itu didapat melalui  

pelatihan? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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5. Coba carilah 5 pekerjaan lain yang menuntut keahlian khusus dan keahlian tersebut hanya 

didapatkan melalui pendidikan formal di sekolah? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. Saat ini banyak pekerjaan yang telah digantikan mesin, apakah yang akan kamu lakukan 

untuk menjawab tantangan ini 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 8. PERAN  KECERDASAN (IQ (Intellegence Quotient), EQ (Emotion 

Qoutient), AQ (Adversity Quotient), CQ (CREATIVITY 

QOUTIENT), SQ (Spritual Qoutient) 

 

 

 

A. Tugas 

Perkemba

ngan  

:  Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 

 
 

B. Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

 
 

C. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/konseli memahami tentang kecerdasan baik IQ,EQ, AQ, CQ 

dan SQ) serta dapat memanfattkannya dalam meningkatkan motivasi 

belajar yang lebih baik. 

 

 

Pengertian Kecerdasan (Intellegence) 

IQ (Intellegence Quotient) 

Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelegensi diartikan sebagai 

keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan 

menguasai lingkungan secara efektif (Marhten Pali, 1993). Konsep intelegensi yang pertama 

kali di rintis oleh Alfred Bined 1964, mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan 

dapat diukur dalam satuan angka yaitu intelegence Quotient (IQ) 

 

Ini berdasarklan penelitian terbaru telah terungkap adanya multiple intelligence (kecerdasan 

majemuk). Gardner, 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap 

berkembang, yaitu : 

1. Kecerdasan Linguistik (word smart = cerdas berbahasa) 

2. Kecerdasan Matematik-logis (number smart = cerdas angka) 

3. Kecerdasan Spasial (Cerdas gambar) 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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4. Kecerdasan Kinestetik-Jasmani (body smart = cerdas tubuh) 

5. Kecerdasan Musikal (Cerdas music = nada suara) 

6. Kecerdasan Interpersonal (Self smart = cerdas diri) 

7. kecerdasan Intrapersonal (people smart = cerdas bergaul) 

8. Kecerdasan Naturalis (cerdas alam) 

 

Yang menggembirakan dari paradigma baru tentang intelligence adalah pandangan bahwa TIDAK 

ADA MURID YANG BODOH ! Setiap anak punya kecerdasan yang menonjol satu atau dua jenis dan 

siap untuk berprestasi. 

 

EQ (Emotion Qoutient) 

Penelitan mutakhir menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual belumlah cukup. IQ menyumbangkan 

20% dari keberhasilan. Yang lebih banyak perannya dalam keberhasilan seseorang adalah kecerdasan 

emosional (80%). Apakah kecerdasan emosional itu ? Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, 

kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Jelaslah 

EQ sangat besar peranannya untuk memilih segala kesuksesan termasuk sukses di bangku sekolah. 

Daniel Goldman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dengan point-point yakni : 

 

1. Kesadaran diri : kesadaran emosi diri menilai peribadi dan percaya diri 

2. Pengaturan diri : pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif dan inovatif. 

3. Motivasi : Dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimism 

4. Empati : memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, menyikapi 

perbedaan dan kesadaran politis 

5. Keterampilan social : pengaruh persuasi keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, 

katalisator dan perubahannya, manajemen konflik, keakraban, kerjasama dan kerja tim. 

 

AQ (Adversity Quotient) 

Mengapa banyak orang yang jelas-jelas cerdas/berbakat tetapi gagal membuktikan potensi dirinya ? 

Berapa banyak siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi gagal dalam meraih prestasi belajar ? Sebaliknya 

tidak sedikit orang yang memiliki IQ tidak tinggi tetapi justru lebih unggul dalam  presatis belajar. Pada 

umumnya ketika dihadapkan pada kesulitasn dan tantangan hidup kebanyakan manusia menjadi loyo 

dan tidak berdaya. Mereka berhenti berusaha sebelum dan kemampuannya benar-benar teruji. Banyak 

orang yang gampang menyerah sebelum berperang. Mereka inilah yang dimaksudkan dengan rendah 

Adversity Qoutientnya. 
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Adversity Qoetient adalah kemampuan / kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi 

kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Paul G Stoltz adalah, penemu teori AQ ini 

berdasarkan penelitiannya ada tingkatan AQ pada masyarakat manusia ini, yakni : 

1. Tingkat ‘Quitters” (orang-orang yang berhenti) 

Quitters adalah orang yang paling lemah AQnya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka 

berhenti dan langsung menyerah mereka memilih untuk tidak mendaki, mereka kelua, mundur dan 

menghindar dari kewajiban/tugas-tugas hidup. Mereka tidak memanfaatkan peluang, potensi dan 

kesemapatan dalam hidup. 

Contoh : seorang individu yang tidak berkutik hanya mengeluh ketika ditimpa kondisi buruk, mislanya 

penderitaan, kemiskinan dan kebodohan dan lain-lainnya. 

2. Tingkat “Campers” (Orang yang berkemah) 

“Campers adalah AQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat medaki, berjuang menyelesaikan tantangan 

kehidupan. Namun ditengah perjalan mereka berhenti juga. Mereka telah jenuh dan bosan, merasa 

sudah cukup, mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang data dan nyaman. 

Contohnya : seorang yang mengira bahwa sukses itu dalah yang pentidk sudah naik kelas/lulus, 

meskipun pas-pasan saja. Sudah punya harta/jabatan baru sudah cukup sukses di dunia sudah cukup ! 

 

3. Tingkat “Climbars” (Orang yang Mendaki) 

Climbers adalah pendaki sejati. Oang yang seumur hidup mencurahkan diri kepada pendakian hidup. 

Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi seluruh dimensi : 

fisik, moral, sosial, spiritual dan seterusnya. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup, 

hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan akan kembali kepada 

Sang maha Pencipta. Mendaki hidup abadi, yang jauh lebih panjang. 

 

CQ (CREATIVITY QOUTIENT) 

Creativity / Kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu  yang merupakan 

penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya 

GUILLFORD mendiskripsikan 5 ciri kreativitas : 

1. Kelancaran/Kefasihan : 

Kemampuan memproduksi banyak ide. 

2. Keluwesan : 

Kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. 

3. Keaslian : 

Kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. 

4. Penguraian : 

Kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. 
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5. Perumusan Kembali : 

Kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang 

sudah lazim. 

Beberapa Cara Memunculkan  Gagasan Kreatifitas 

1. Kuantitas Gagasan 

Gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebi baik. Pemilihan dari 

bernagai gagasan 

2. Brainstorming 

untuk menambah gagasan yang telah ada, untuk mendapat gagasan yang orisinil 

3. Sinektik  

Membuat yang asing menjadi akrab menggunakan analogi dan metafora 

4. Memfokuskan Tujuan  

Membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok 

 

SQ (Spritual Qoutient) 

Hasil penelitian di ratusan perusahaan dan kalangan eksekutif bisnis menunjukkan bahwa spirit itu 

sungguh penting. Spirit menjadi salah satu faktor penentu sukses salah satu contoh spirit mereka adalah 

keyakinan bahwa bisnis itu bermakna besar bagi diri, keluarga dan masa depan umat manusia. 

Sebaliknya keringnya spirit akan meruntuhkan seseorang atau perusahaan. 

Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Spiritual adalah initi dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, 

melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa bata waktu 

(Agus Nggermanto, 2010). M. Zuhri menambahkan, bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan 

untuk “berhubungan” dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Ciri-ciri SQ Tinggi 

Menurut Dimitri Mahayana (Agus Nggermanto, 2001), cirri-ciri orang yang ber-SQ tinggi adalah : 

1. Memiliki prinsip dan visin yang kuat 

2. Mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman 

3. Mampu memaknai setiap sisi kehidupan 

4. Mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan 

 

b.  Cara Melatih IQ, EQ, AQ, SC dan SQ 

Melatih IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ sekaligus, sangat menajamkan indera kita dalam 

menangkap materi pelajaran, menajamkan pikiran dalam memahami intisari dari setiap 

pokok bahasan serta memberikan dorongan kepada akal untuk menghindarkan diri dari 

gangguan nafsu. Akhirnya konsentrasi kita akan lebih khusuk dan daya tangkap kita akan 
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lebih cemerlang. Memori-memori yang disimpan dalam brankas otak menjadi aman, tidak 

rusak dan tidak hilang, serta dapat digunakan pada waktunya sesuai kebutuhan.  

 

Caranya sebagai berikut : 

 

No. 

 

Jenis Kecerdasan 

 

Cara Melatih 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Intelegence Quotient 

(IQ) 

 

 

 

 

Emotional 

Quotient(EQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativity Quatient 

(CQ) 

 

Belajar dengan cara yang benar 

Banyak membaca, sering latihan, 

selalu mengerjakan PR dan tugas-

tugas, menghafal dengan rutin. 

 

Kalau tidak bisa tanya teman atau 

guru kemudian dicoba sendiri 

sampai bisa 

Belajarnya yang tekun, mulai dari 

yang mudah dulu, terus bertahap 

kepada yang sulit. Jangan cepat 

menyerah, yang sabar. Kalau sudah 

bisa mengerjakan soal yang biasa, 

lalu tingkatkan dengan soal-soal baru 

yang lebih sulit dan menantang 

untuk melatih kreatifitas. Tapi hati-

hati kalau sudah pintar jangan terlalu 

bangga dengan kemampuan sendiri, 

sebaiknya tetap rendah hati dan tidak 

meremehkan tugas. 

 

Dalam belajar, harus kreatif 

menemukan cara-cara yang efektif 

dan efisien agar semangat belajar 

bangkit terus dari mulai cara 

menyenangi suatu pelajaran, menata 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Adversity Quatient 

(AQ) 

 

 

 

 

 

Spiritual Quotient 

(SQ) 

ruang belajar, dan lain sebagainya. 

 

Dalam proses belajar, pasti akan 

menemukan banyak kendala atau 

kesulitan. Harus selalu memiliki 

sikap dan pikiran positif untuk 

meraih prestasi belajar dengan 

menjadikan kesulitan sebagai 

motivasi untuk lebih giat belajar. 

 

Selalu berdo’a sebelum dan sesudah 

belajar, selalu ingat kepada Tuhan, 

kewajiban beribadah jangan 

ditinggalkan. 
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1. Apakah yang dimaksud dengan Intelegensi Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) Bagaimana 

hubungannya? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Apakah yang dimaksud dengan Adversity Quotiens (AQ) dan Creativity Quotiens (CQ) ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Apakah yang dimaksud dengan Spiritual Quotiens ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Setelah bayi lahir, dapatkah intelegensinya ditingkatkan? Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Apakah gizi makanan yang dikonsumsi seseorang dapat memepengaruhi kecerdasan? Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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6. Bacalah kasus di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya? 

 

Kasus A 

Si A menurut hasil tes intelegensi memiliki IQ = 122. Ini berarti tergolong pada kemampuan Intelektual 

Superior atau sangat cerdas. Seharusnya prestasi belajarnya berkisar 90 – 100 (ulangan harian/ nilai 

rapor). Tetapi mengapa kenyataannya nilainya di bawah 60 dan tergolong peringkat empat puluhan di 

kelasnya dari 45 siswa. 

 

Kasus B 

Sebaliknya Si B memiliki angka IQ = 110 yang artinya termasuk klasifikasi Kemampuan Intelektual di 

atas rata – rata batas bawah. Perkiraan nilai hasil belajarnya minimal 70. Namun, apa yang terjadi ? 

Nilai hasil ulangan dan rapornya rata – rata 80 koma sekian. Tentunya termasuk peringkat 10 besar 

dikelasnya. 

 

7. Mengapa hal ini terjadi? 

Apa yang menyebabkan hal ini? Apa kesimpulan dari 2 kasus di atas 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 9. PILIHAN KARIR SESUAI TIPE KEPRIBADIAN 

 

 

 

D. Tugas 

Perkemba

ngan  

:  Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 

 
 

E. Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

 
 

F. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/konseli memahami tentang kepribadian dan memahami tipe-

tipe kepribadian serta pilihan karir yang sesuai dengan kepribadian 

tersebut 

 

 

Lampiran  

Pilihan Karir sesuai dengan Tipe Kepribadian  

 

Definisi Tentang Kepribadian 

Pada zaman Yunani kuno, topeng merupakan perlengkapan yang digunakan oleh para aktor 

sandiwara. Karakter yang dimainkan oleh para aktor adalah menampilkan kepribadian atau 

karakter sesuai dengan topeng yang digunakan. Dalam hal ini, topeng menggambarkan tentang 

siapa, apa, mengapa dan bagaimana perilaku seseorang. 

Topeng dalam bahasa Yunani adalah persona, yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris 

menjadi personality. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tertanam dalam diri 

manusia. 

Dorland mengemukakan tentang makna kepribadian, beliau menyampaikan bahwa 

kepribadian adalah sebuah pola unik seseorang dalam proses berpikir, merasakan dan 

melakukan tindakan yang cenderung stabil dan terprediksi. 

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Kepribadian juga didefinisikan sebagai kecenderungan sejak lahir (herediter) yang dipengaruhi 

oleh lingkungan dan pendidikan, sehingga berpengaruh pada kejiwaan dan tindakannya dalam 

kehidupan. Hal ini merupakan pandangan kepribadian dari Weller. 

Pendapat berikutnya datang dari ahli kepribadian bernama Allport, menurutnya kepribadian 

merupakan sebuah sistem psikofisis dalam diri seseorang yang bersifat dinamis, sehingga 

menimbulkan cara khas individu dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan. 

Pengertian lainnya datang dari David Krech & Richard S. Cruthcfield yang menyatakan 

bahwa kepribadian merupakan sebuah intergrasi dari karakter yang dimiliki seseorang dalam 

sebuah kesatuan yang khas, sehingga seseorang tersebut dapat memodifikasi dan menentukan 

penyesuaian diri. (dari lingkungan disekelilingnya yang selalu berubah). 

 

Adolf Heuken, S,J dan kawan-kawannya memberikan pandangan bahwa kepribadian berarti 

pola menyeluruh yang ada pada individu, termasuk kemampuan, perbuatan dan kebiasannya. 

Juga termasuk aspek jasmani, mental, spiritual dan emosi. 

Dari berbagai pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepribadian memiliki inti-

inti definisi sebagai berikut ini : 

• Kepribadian adalah sebuah kesatuan yang terintegrasi, dimana terdiri dari aspek psikis 

dan fisik. Aspek psikis contohnya kecerdasan, sifat, tindakan, minat, cita-cita, bakat, 

pola pikir, idealisme dll. Sedangkan aspek fiisk meliputi bentuk tubuh, kesehatan 

jasmani dll. 

• Kesatuan yang terintegrasi tersebut kemudian berinteraksi dengan lingkungan yang ada 

di sekeliling seseorang sehinga muncul pola tingkah laku atau perilaku yang khas 

seseorang. 

• Kepribadian itu bersifat dinamis (dapat berubah-ubah), meskipun dalam tiap 

perubahan-perubahannya, seseorang memiliki pola yang sifatnya khas (tetap). 

• Kepribadian dalam diri manusia diwujudkan dalam rangka pemenuhan tujuan yang 

ingin diraih oleh manusia tersebut. 

• Kepribadian merupakan sesuatu yang berjangka lama. Artinya ia akan menggambarkan 

sifat seseorang dalam kurun waktu yang relatif lama. 

• Kepribadian digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antar 

individu. 
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Konsep-Konsep Pendukung Psikologi Kepribadian Manusia 

Menurut Alwisol, Untuk memahami ilmu kepribadian, ada beberapa konsep yang harus 

dipahami. Karena kepribadian merupakan interaksi yang melibatkan aspek-aspek karakter, 

temperamen, sifat-sifat, ciri dan kebiasaan. Berikut penjelasan singkatnya : 

1. Karakter (Character), Sebuah gambaran perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

(benar atau salah dan baik atau buruk) secara jelas (eksplisit) dan samar (implisit). 

2. Temperamen (Temperament), Sebuah kepribadian yang berhubungan dengan 

determinasi unsur biologis maupun fisiologis. 

3. Sifat-Sifat (Traits), kecenderungan respon yang sama terhadap rangsangan atau 

stimulasi yang senada. Sifat-sidat ini berlangsung dalam jangka waktu yang cenderung 

lama. 

4. Ciri (Type attribute), Hampir mirip dengan penejlasan sifat-sifat. Yang membedakan 

hanya dari sisi rangsangan atau stimulasi yang lebih terbatas. 

5. Kebiasaan (Habits), Adalah respon seseorang yang sama dan cenderung berulang-

ulang untuk rangsangan / stimulus yang sama. 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepribadian 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang dinamis 

atau cenderung dapat berubah-ubah, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Perubahan kepribadian seseorang tidak dapat terjadi secara begitu saja, tapi 

dikarenakan hasil proses pengamatan, pengalaman, usia,  intervensi dari luar (lingkungan 

sekitar – sosial budaya) maupun individu lain. Berikut faktor-faktornya : 

1. Pengalaman Awal, Freud menyatakan bahwa peran masa kecil (kanak-kanak) bahkan 

sejak lahir seperti trauma kelahiran adalah pengalaman yang sulit dilupakan dalam 

ingatan. Bisa jadi seseorang tidak ingat betul apa yang sudah terjadi pada dirinya waktu 

kecil, namun ternyata memeori tersebut bisa tersimpan di alam bawah sadar. (Baca 

: Teori Belajar dalam Psikologi) 

2. Lingkungan (Budaya), seseorang harus menyesuaikan diri terhadap tekanan yang 

datang dari kebudayaan yang berlaku dilingkungannya dalam pengembangan pola 

kepribadian dirinya. 

3. Kondisi Fisik, keadaan yang menimpa fisik seseorang seperti kelelahan, kekurangan 

gizi, penyakit tahunan, gangguan pada kelenjar endoktrin ke tiroid akan membuat 

https://dosenpsikologi.com/teori-belajar-dalam-psikologi
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seseorang merasakan perasaan negative pada dirinya. Misalnya saja, menjadi pemarah, 

hiperaktif atau bahkan depresi. 

4. Daya Tarik, jika sebuah lingkungan mengatakan bahwa seseorang memiliki daya Tarik 

tertentu. Hal ini akan membuat sikap sosial yang menguntungkan bagi seseorang yang 

dianggap menarik tersebut. Sehingga hal ini akan membentuk kepribadian tertentu pada 

orang tersebut. (Baca juga: Kepribadian Ganda) 

5. Kecerdasan, sering kali seseorang yang memiliki prestasi dalam hal kecerdasan akan 

mendapatkan penghargaan dan pujian dari banyak orang. Ada beberapa kasus yang 

memungkinkan seseorang menjadi sombong dan membuat orang yang berada 

dibawahnya merasa menjadi orang yang bodoh. 

6. Emosi, seseorang yang tidak stabil emosinya dan cenderung meledak-ledak, akan 

menjadikan individu tersebut sebagai orang yang murung dan kasar perangainya. 

7. Nama, sebuah nama ternyata dapat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. 

Tergantung apakah asosiasi nama tersebut cenderung mengarah pada hal yang 

menyenangkan atau tidak. Misalnya saja sebutan dan julukan yang buruk akan 

menjadikan seseorang untuk berperilaku seperti namanya. 

8. Keberhasilan atau Kegagalan, Pribadi akan tumbuh dengan adanya fase keberhasilan 

dan kegagalan. Jika seseorang mendapatkan kesuksesan, maka hal ini akan berpengaruh 

kepada konsep yang ada dalam diri orang tersebut. 

9. Penerimaan Sosial, jika seseorang diterima dalam lingkungan sosialnya, maka hal 

tersebut akan berpengaruh kepada kepribadiannya dikarenakan rasa kepercayaan diri 

yang dimilikinya. 

10. Lingkungan Keluarga, Sama seperti penerimaan sosial, atmosfer keluarga dimana 

seseorang tumbuh menjadi salah satu pilar dasar pembentukan kepribadian seseorang. 

11. Perubahan Fisik, perubahan fisik juga bisa menjadi salah satu faktor pembentukan 

kepribadian seseorang. Misalnya saja pertumbuhan usia manusia. 

 

Usaha-Usaha Dalam Mempelajari Kepribadian Seseorang 

Ada berbagai cara untuk dapat mempelajari kepribadian seseorang. Sejak dahulu, para ahli 

telah menggunakan bermacam cara mulai dari yang sifatnya tradisional (pendekatan non-

ilmiah), maupun sifatnya modern (pendekatan ilmiah). 

https://dosenpsikologi.com/kepribadian-ganda
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Berikut ini akan dipaparkan cara tradisional yang menggunakan pendekatan spekulatif (tidak 

bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah). Pengetahuan ini dikenal juga sebagai pseudo 

science (ilmu semu), penjelasannya sebagai berikut : 

1. Chirologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui gurat atau garis tangan 

2. Astrologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui fenomena perbintangan 

atau benda angkasa, juga fenomena yang terjadi di alam yang berkaitan juga dengan 

tanggal kelahiran seseorang. 

3. Grafologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui bentuk-bentuk atau 

karakter tulisan tangan. 

4. Phisiognomi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui karakter bentuk 

wajah. 

5. Phrenologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk 

tengkorak seseorang. 

6. Onychology, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk 

kuku. 

Sedangkan dalam pendekatan ilmiah, ilmu ini juga populer dengan tipologi. Secara pengertian, 

tipologi merupakan pengetahuan yang digunakan dalam mempelajari kepribadian manusia, 

dengan mengklasifikasikan manusia menjadi tipe tertentu. Penggolongan ini berdasarkan 

beberapa faktor diantaranya adalah karakter secara psikis, fisik, pengaruh budaya atau 

kebiasaan dsb. 

1. Tipologi Konstitusi (Fisik), sebuah pengetahuan dalam usaha mempelajari kepribadian 

seseorang berdasarkan aspek atau keadaan jasmaniah manusia tersebut (fisik luar dan 

organ dalam). 

2. Tipologi Temperamen (Psikis), sebuah pengetahuan dalam usaha mempelajari 

kepribadian seseorang berdasarkan karakter kejiwaannya. 

3. Tipologi Berdasarkan Nilai Kebudayaan (Kebiasaan), sebuah pengetahuan dalam 

usaha mempelajari kepribadian seseorang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan (system 

nilai). Spranger menggolongkannya dalam enam bidang : Pengetahuan, ekonomi, 

kesenian, keagamaan, kemasyarakatan dan politik. 

 

Tipe Kepribadian Manusia dalam Psikologi menurut Para Ahli 

Berikut beberapa Tipe Kepribadian Manusia dalam Psikologi menurut para ahli, diantaranya: 
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A. Tipe Kepribadian Manusia Menurut Hippocrates & Galenus 

Tipe Kepribadian Manusia dalam Psikologi pertama kali digaungkan pada tahun 460-370 

Sebelum Masehi oleh Hipppocrates. Beliau memiliki pandangan bahwa alam semesta terdiri 

dari empat unsur (kering, basah, dingin dan panas). Dan keempat hal ini diyakini juga terdapat 

dalam diri manusia, yaitu : 

• Sifat kering (chole/empedu hitam). 

• Sifat basah (melanchole/empedu hitam). 

• Sifat dingin (plegma/lendir). 

• Sifat panas (sanguis/darah). 

Kemudian pendapat ini dikembangkan oleh Galenus yang mengemukakan adanya dominasi 

salah satu cairan diatas akan menyebabkan munculnya kepribadian khas pada diri seseorang. 

Beliau kemudian mengklasifikasikan kepribadian manusia berdasarkan aspek temperamen 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Koleris  

Individu yang memiliki kepribadian koleris cenderung mempunyai 

kemampuan Leadership atau jiwa memimpin yang bagus. Hal ini dikarenakan kepribadian ini 

mudah menentukan sebuah keputusan. Individu yang berkepribadian  koleris mempunyai 

tujuan yang fokus untuk ke depannya juga selalu produktif dan dinamis. 

Koleris juga merupakan pribadi yang suka akan kebebasan dan akan selalu bekerja keras 

selama hidupnya. Namun, sisi negatifnya, tipe kepribadian ini cenderung memerintah karena 

sifat kepemimpinannya, tidak mudah untuk mengalah, sangat suka dengan pertentangan, 

mudah tersulut emosi, tergesa – gesa, dan cenderung keras kepala karena kemauannya yang 

keras. 

Selain itu, tipe koleris merupakan pribadi yang bersemangat, optimis, mandiri, visioner, 

memiliki kemauan keras, tegas, memiliki jiwa kepemimpinan, dominan, cenderung ceroboh, 

sarkas dan dingin. 

2. Melankolis 

Individu yang memiliki kepribadian melankolis cenderung analitis, suka memerhatikan orang 

lain, perfeksionis, hemat, tidak suka menjadi perhatian, serius, artistik, sensitif serta rela 

berkorban. Namun, tipe ini cenderung fokus pada cara atau proses ketimbang tujuan. 

Individu dengan tipe melankolis pun kurang bisa menyuarakan opininya, cenderung melihat 

masalah dari sisi negatif, dan sering disebut anti sosial karena kemampuan bersosialisasi yang 

kurang baik. Dibalik itu semua, Banyak orang yang melankolis cenderung sukses 

menjadi seorang pengusaha yang hebat dan sukses. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

119 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

3. Plegmatis 

Tipe plegmatis merupakan pribadi yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala 

kondisi konflik tanpa memihak kubu. Dalam kehidupan sosialnya, pribadi plegmatis 

cenderung senang berperan sebagai pendengar yang baik daripada berperan sebagai pelaku 

cerita. 

Kemudian, Individu dengan tipe plegmatis memiliki selera humor yang bagus walau terkadang 

terdengar sarkatik (sifat humor yang menyinggung atau mengejek), Suka keteraturan, mudah 

bergaul, cenderung suka mencari jalan pintas. 

Negatifnya, Individu dengan tipe koleris tidak suka dipaksa, cenderung menunda sesuatu hal 

dan tidak cepat tertarik terhadap hal-hal baru.  Disamping itu, tipe plegmatis cenderung 

Objektif, emosinya stabil, sistematis, efisien, dapat diandalkan, tenang, kurang memiliki 

motivasi, egois, tidak tegas, penakut, suka khawatir, tidak mudah dipengaruhi, setia. 

4. Sanguinis 

Tipe ini cenderung memiliki sifat sedikit seperti anak-anak. Individu dengan tipe Sanguin 

kebanyakan tidak menemukan masalah dalam kehidupan sosialnya. Hal ini di karenakan 

sanguin sejatinya mudah bergaul dan akrab walau dengan orang yang baru dikenal. Kemudian, 

dibandingkan dengan tipe lain, individu dengan kepribadian Sanguin sangat suka bicara, dan 

mudah untuk mengikuti sebuah kelompok. 

Di balik sisi positifnya, individu ini cenderung agak sulit untuk fokus pada suatu hal, egois, 

pelupa, suka terlambat, dan  sering membesar – besarkan hal yang kecil. Sanguinis banyak 

dinilai sebagai pribadi yang ramah, responsive, hangat, antusias, dapat mencairkan suasana, 

suka bicara, kurang disiplin, pelupa. 

B. Kepribadian Manusia Menurut Florence Littauer 

Pada dasarnya penggolongan yang dilakukan Littauer dalam bukunya personality plus adalah 

penjabaran mendetail tentang kepribadian manusia berdasarkan teori Hippocrates dan Galenus. 

Bahwa seseorang berpeluang memiliki kepribadian campuran sebagai berikut : 

1. Campuran Alami : Sanguinis-Koleris dan Melankolis-Plegmatis 

2. Campuran Pelengkap : Koleris-Melankolis dan Sanguinis-Plegmatis 

3. Campuran Berlawanan : Sanguinis-Melankolis dan Koleris-Plegmatis 
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C. Tipe Kepribadian Manusia menurut Carl Gustav 

Psikolog asal Swiss ini membagi dan menggolongkan kepribadian seseorang berdasarkan sikap 

natural individual mereka. Secara umum beliau membaginya ke dalam tiga golongan : 

Introvert, Ekstrovert dan Ambivert. Berikut penjelasannya : 

1. Tipe Introvert 

Carl Gustav mendefinisikan introvert sebagai sikap individu dengan pandangan subjektif dalam 

setiap memahami dan memandang kehidupan. Sehingga dalam kenyataanya, tipikal manusia 

yang memiliki karakter ini lebih suka bekerja sendiri. 

Mereka juga tampak pendiam karena memang menyukai suasana tenang dan selalu berpikir 

kedalam diri (reflektif). Intovert juga menggambarkan sebuah kepribadian orang yang selalu 

berpikir secara analitis dan mendalam. 

Bagi seorang introvert, suasana tanpa melibatkan interaksi yang terlalu banyak bersama orang 

lain adalah sesuatu yang didambakan. Tidak heran banyak yang beranggapan bahwa orang 

dengan kepribadian introvert adalah orang yang kurang ramah. 

2. Tipe Ekstrovert 

Tipe ekstrovert merupakan inversi dari kepribadian introvert. Seseorang dengan karakter ini 

menyukai hal-hal yang melibatkan orang lain. Berada dalam komunitas dan aktivitas sosial 

merupakan hal yang menyenangkan bagi orang ekstrovert. 

Individu ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang supel dan komunikatif. Mereka juga 

membuka dirinya dengan mudah bercerita kepada orang lain. Mereka ini mampu beradaptasi 

dengan mudah. 

3. Tipe Ambivert 

Carl mengatakan bahwa tipe ambivert adalah gabungan antara karakter intovert dan ekstrovert. 

Orang dengan kepribadian ini seringkali disalahpahami sebagai orang yang mudah sekali 

berubah-ubah (pendiriannya). 

Misalnya saja, seseorang dengan karakter ambivert akan terlihat nyaman dengan keramaian, 

namun juga ia dapat menemukan kesenangan dalam kesendiriannya. Ciri lainnya, mereka 

terkadang tampil sebagai orang yang banyak bicara, dan di lain waktu menunjukkan sikap yang 
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pendiam. Ini dikarenakan tipe kepribadian ambivert menyesuaikan dirinya dengan siapa 

mereka berinteraksi. 

Jika mereka berhadapan dengan introvert, maka ia akan lebih aktif dan komunikatif. Begitu 

juga sebaliknya jika mereka berhadapan dengan ekstrovert, mereka cenderung memilih 

menjadi orang yang pasif. 

D. Kepribadian Manusia Menurut John L. Holland 

Holland mengelompokkan Tipe Kepribadian Manusia dalam Psikologi dengan menilai aspek 

pemilihan pekerjaan seseorang. Beliau mengatakan bahwa sebuah pekerjaan yang diambil 

merupakan interaksi antara faktor bawaan (hereditas) dengan faktor budaya, lingkungan sosial, 

keluarga. 

Tipe Realistik 

Kepribadian ini menggambarkan pekerjaan dengan orientasi penerapan. Karakter orang yang 

memilih pekerjaan ini biasanya mengutamakan kekuatan dan keterampilan fisik, kurang bisa 

mengatur bahasa secara verbal, suka kepada hal-hal yang nyata, kurang dapat bersosialisasi 

kepada orang lain. Contoh profesi : Operator atau teknisi mesin, petani dan supir truk. 

Tipe Intelektual atau Investigative 

Kepribadian ini menunjukkan minat profesinya kepada hal yang berbau akademis. Mereka 

menunjukkan ciri khas bekerja dengan area pemikiran atau perenungan masalah, kurang 

bersosialisasi dan beracuan kepada tugas. Contoh profesi : ilmuwan fisika, ahli kimia, peneliti 

dan pekerjaan sejenis lainnya. 

Tipe Sosial 

Jenis kepribadian ini akan memilih profesi yang bersifat untuk membantu orang lain. Ciri khas 

yang muncul dari tipe ini adalah mereka panda untuk bersosialisasi, bertanggung jawab, rela 

berkorban, berorientasi pada perasaan ketimbang intelektual, peduli kemanusiaan dan 

menyukai kegiatan yang teratur. Contoh : psikolog, pekerja sosial, guru, terapis dan sejenisnya. 

Tipe Konvensional 

Tipe kepribadian yang memilih profesi yang mengutamakan kemampuan verbal ini biasanya 

menunjukkan kesenangan kepada angka, suka mengabdi, memandang status sosial dan materi 
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serta mampu mencapai tujuan dengan dampingan atasan. Contoh profesinya adalah ahli 

statistic, kasir, pegawai bang dan sejenisnya. 

Tipe Wirausaha atau Entreprising 

Kepribadian mereka yang memilih profesi ini biasanya menunjukkan keterampilan dalam 

berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, memiliki perhatian terhadap kekuasaan, status 

sosial, memiliki jiwa kepemimpinan dan cenderung agresif. Contoh profesi : pedagang, politisi, 

pengusaha dan sejenisnya. 

Tipe Artistik 

Tipe unik yang satu ini mempunyai kecenderungan kepada hal yang berhubungan dengan 

orang lain namun tidak langsung, memiliki sifat sosial dan sulit menyesuaikan diri. 

E. Kepribadian Manusia Menurut Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

Dalam Tipe Kepribadian Manusia dalam Psikologi, Myers-Briggs mengelompokkan 

kepribadian manusia berdasarkan pengembangan teori Carl Jung. Yang mengemukakan dalam 

kepribadian seorang manusia, terdapat dua pasangan dikotomi fungsi kognitif manusia: 

1. Fungsi Rasional : Thinking (Berpikir) dan Feeling (Merasakan) 

2. Fungsi Irasional : Sensasi dan intuisi 

 

Dari dua fungsi tersebut Myers-Briggs mengembangkan teorinya dalam empat pasangan rtipe 

indikator yang kemudian membentuk hingga 16 kepribadian manusia. Pasangan itu adalah : 

Extraversion (E) – Introversion (I) 

Indicator ini berbicara mengenai respon sesorang dan bagaimana orang tersebut berinteraksi di 

lingkungan luar mereka. Jika Ektravert menunjukkan minat pada aksi dan interaksi sosial, 

maka sebaliknya, Introvert menunjukkan minatnya pada pikiran, menyukai interaksi sosial 

yang mendalam dan lebih berenergi ketika sendiri. 

Sensing (S) – Intuition (N) 

Kedua indicator ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana karakter seseorang dalam 

mengumpulkan informasi yang ada di luar. Mereka yang  memilih sensing akan 

mengutamakan hal yang nyata yang bisa mereka indera langsung. Berorientasi pada fakta dan 

hal yang mendetail. Intuisi menunjukkan mereka lebih berorientasi pada probabilitas, 

memprediksikan sesuatu dan senang berpikir sesuatu yang abstrak. 
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Thinking (T) – Feeling (F) 

Thinking dan Feeling menggambarkan bagaimana seseorang menentukan keputusan dari 

informasi yang mereka terima. Pemikir akan menentukan berdasarkan fakta. Mereka ini 

berkepribadian konsisten dan logis. Ssedangkan perasa akan mengutamakan emosi saat 

menentukan sesuatu. 

Judging (J) – Perceiving (P) 

Kedua indicator ini berbicara tentang bagaimana individu menunjukkan sikapnya kepada dunia 

luar. Orang tipe J akan bersikap tegas terhadap keputusannya. Sedangkan tipe P menunjukkan 

sikap yang lebih fleksibel. 

Keempat pasangan indicator kemudian Myers-Briggs membuat rancangan dan teori tentang 

kepribadian manusia yang merupakan kombinasi kemungkingan diantara pasangan yang ada. 

Berikut gambaran kepribadian ke 16 tipe tersebut : 

1. ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judging) 

Bertanggungjawab, serius, damai, logis, objektif, bisa diandalkan, tekun, disiplin, pendengar 

yang baik, teguh dalam aturan dan prosedur tertentu. Profesi yang cocok adalah di bidang 

Manajemen, intelijen, hakim, pengacara, akuntan, programmer, analis. Saran pengembangan : 

lebih memahami kebutuhan dan perasaan orang, gunakan cara yang baik jika ada orang yang 

melanggar aturan, lebih terbuka pada perubahan dan bersikap positif terhadap apa yang sudah 

dilakukan orang lain. 

2. ISFJ (Introversion, Sensing, Feeling, Judging) 

Setia, berhati-hati, stabil, serius, ramah, detail, teliti, bertanggungjawab dan bisa diandalkan. 

Profesi yang cocok adalah dibidang Arsitek, konselor, penjaga toko, desainer, perawat. Saran 

Pengembangannya yaitu Belajar untuk menolak sesuatu, jangan ragu untuk mencoba hal baru. 

3. INFJ (Introversion, Intuition, Feeling, Judging) 

Perhatian, reflektif, perfeksionis, visioner, tekun, empati, berkomitmen dan sensitive. Profesi 

yang cocok adalah dibidang : psikolog, dokter, pekerja sosial, seniman. Saran 

Pengembangannya yaitu Berpikir seimbang dengan tidak memandang sisi negatif, Lebih rileks 

dan bersabar terhadap kesalahan orang lain. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

124 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

4. INTJ (Introversion, Intuition, Thinking, Judging) 

Visioner, mandiri, analitris, kritis, kompetitif, tidak terpengaruh terhadap kritik atau konflik. 

Profesi yang cocok adalah dibidang peneliti, ilmuwan, analis bisnis, pengacara, hakim. Saran 

Pengembangan yaitu Belajar mengungkapkan emosi, terbuka pada dunia luar, lebih berempati 

dan peka. 

5. ISTP (Introversion, Sensing, Thinking, Perception) 

Pendiam, logis, objektif, cepat beradaptasi, tegas, percaya diri, problem solver. Profesi yang 

cocok adalah dibidang  Polisi, Pilot, entrepreneur, atlit. Saran Pengembangannya yaitu lebih 

observatif, belaja rmengenal perasaan diri, belajar percaya. 

6. ISFP (Introversion, Sensing, Feeling, Perception) 

Artistik, sederhana, fleksibel, pelaksana yang baik, santai, menghindari konflik. Profesi yang 

cocok adalah dibidang seniman, pekerja sosial, psikolog. Saran pengembangan yaitu Jangan 

terus menghindari konflik, berpikir jangka panjang, lebih terbuka. 

7. INFP (Introversion, Intuition, Feeling, Perception) 

Penuh perhatian, peduli, idealis, perfeksionis, win-win solution. Profesi yang cocok adalah 

dibidang pengajar, penulis, seniman, konselor, psikolog. Saran Pengembangannya yaitu Belajar 

menerima kritik, tegas, jangan menyalahkan diri. 

 

8. INTP (Introversion, Intuition, Thinking, Perception) 

Penyendiri, tidak suka memimpin, kritis, mudah curiga, pesimis, menyukai hal ilmiah. Profesi 

yang cocok adalah dibidang ilmuwan, pengacara, jaksa, ahli forensik, penulis buku, 

programmer, ahli komputer. Saran Pengembangannya yaitu Lebih empati, rileks, focus 

terhadap satu ide, jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan. 

9. ESTP (Extraversion, Sensing, Thinking, Perception) 

Aktif, komunikator handal, menyukai olahraga, spontan, mudah beradaptasi. Profesi yang 

cocok adalah dibidang sales, marketing, pialang saham, entrepreneur. Saran Pengembangannya 

yaitu lebih memahami perasaan orang, sabar, memikirkan masa depan, lebih detail. 

10. ESFP (Extraversion, Sensing, Feeling, Perception) 
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Murah hati, mudah bersosialisasi, optimis, ceria, suka perhatian orang lain. Profesi yang cocok 

adalah dibidang entertainer, seniman, marketing, bidang anak, pemandu wisata, bagian 

pelayanan. Saran Pengembangannya yaitu lebih fokus kepada satu hal, tidak gegabah dalam 

pengambilan putusan, tidak lari dari konflik. 

11. ENFP (Extraversion, Intuition, Feeling, Perception) 

Optimis, ramah, imajinatif, komunikator yang baik, bisa memahami orang lain. Profesi yang 

cocok adalah dibidang konselor, psikolog, pengajar, presenter, seniman. Saran Pengembangan 

yaitu  fokus, disiplin, belajar menghadapi konflik, pikirkan diri sendiri, hemat. 

12. ENTP (Extraversion, Intuition, Thinking, Perception) 

Inovatif, fleksibel, lincah, mau belajar, cenderung melakukan hal baru yang disenangi. Profesi 

yang cocok adalah dibidang aktor, pengacara, fotografer. Saran Pengembanganya yaitu jangan 

mau menang sendiri, perhatian pada orang lain, belajar untuk bisa lebih waspada, berusaha 

hindari perdebatan yang kurang perlu. 

13. ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, Judging) 

Praktis, disiplin, konservatif, suka berorganisasi, disiplin, fokus pada hal yang berguna bagi 

dirinya, sistematis. Profesi yang cocok adalah dibidang dunia militer (tentara), hakim, polisi, 

akuntan. Saran Pengembangannya yaitu tidak memaksa orang lain, sabar, mengontrol emosi, 

belajar memahami orang lain. (Baca juga: Antropologi) 

 

 

14. ESFJ (Extraversion, Sensing, Feeling, Judging) 

Hangat, populer, teliti, santai, sederhana, rajin, mudah bekerja sama dengan orang lain. Profesi 

yang cocok adalah dibidang perawat, guru, perencana keuangan, bagian administrasi. Saran 

Pengembangannya yaitu tidak mengorbankan diri untuk kesenangan orang, tidak lari dari 

kritik, lebih dewasa, bisa lebih tegas dan tidak ragu untuk meminta pendapat orang lain saat 

akan mengambil keputusan. 

15. ENFJ (Extraversion, Intuition, Feeling, Judging) 

Imajinatif, peka, pandai bersosialisasi, loyal, membutuhkan apresiasi. Profesi yang cocok 

adalah dibidang konsultan, penulis, pengajar, kordinator acara, motivator, pskikolog. Saran 

Pengembangannya yaitu tidak mengukur harga diri dari penilaian orang, jangan terlalu keras 

terhadap diri sendiri. 

https://dosenpsikologi.com/antropologi
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16. ENTJ (Extraversion, Intuition, Thinking, Judging) 

Tegas, jujur, tangguh, disiplin, mendominasi, pemimpin, kemauan yang kuat, berkarisma. 

Profesi yang cocok adalah dibidang entrepreneur, analis bisnis, bagian keuangan, pemimpin 

organisasi. Saran Pengembangannya yaitu belajar mengungkapkan perasaan, menghargai orang 

lain, mengelola emosi, hindari sikap arogan atau meremehkan kemampuan orang lain, belajar 

berpikir lebih luas dengan tidak memandang banar atau salah. 

Jenis pekerjaan pada test RMIB (Rothwell Miller Interest Blank) 

Pada awalnya, Rothwell mengemukakan 9 buah pekerjaan dalam testnya, dan kemudian 

dikembangkan oleh Miller menjadi 12 pekerjaan. Berikut ini adalah ke – 12 pekerjaan yang 

ada pada test RMIB : 

1. Outdoor (OUT), merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas di luar 

ruangan, atau aktivitas lapangan. 

2. Mechanical (ME), merupakan jenis pekerjaan yang menggunakan mesin, peralatan 

mekanik, dan juga peralatan – peralatan tambahan. 

3. Computational (COMP), merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan angka, dan 

operasi hitungan (komputasi). 

4. Scientific (SCL), merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisa, 

penyelidikan, penelitian, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan. 

5. Personal Contact (PERS), merupakan pekerjaan yagn berhubungan dengan manusia, 

hubungan interpersonal, diskusi, dan juga hubungan dengan banyak orang. 

6. Aesthetic (AESTH), merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian. 

7. Literary (LIT), merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan buku, membaca, dan 

segala bentuk kegiatan literature, seperti menulis, megnarang, dan sebagainya. 

8. Musical (MUS), Merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan music, mulai dari 

memainkan alat music, membaut music, dan mendengarkan music 

9. Social Service (SOS), mrupakan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, 

pelayanan masyarakat, seperti dokter, psikolog, memabntu menolong dan juga 

mendorong kehidupan sesama manusia. 

10. Clerical (CLER), merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan tugas – tugas rutin, 

yagn membutuhkan ketelitian, sistematis, dan juga cenderung teratur. 

11. Practical (PRAC), merupakan pekerjaan yang sifatnya praktis, membutuhkan keahlian, 

dan keterampilan. 

12. Medical (MED), merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengobatan, 

penyembuhan, dan juga perawatan secara medis. 



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

127 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

 

 

Kegiatan 1 

6. Tuliskan pilihan pengertian Kepribadian menurut Adolf Heuken, S,J  ? 

 …………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

 

7. Tuliskan Konsep-Konsep Pendukung Kepribadian Manusia 

 …………….………………………………………………………………………………… 

 …………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

 

8. Tuliskan  Tipe Kepribadian Manusia Menurut Hippocrates & Galenus 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

9. Tuliskan  Tipe Kepribadian Manusia Tipe Kepribadian Manusia menurut Carl Gustav 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Kegiatan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Pengetahuan (Tes Tertulis/CBT) Tugas 2 

Tugas  

Writing Workshop  

Petunjuk kegiatan: 

Ceritakanlah secara lengkap tentang tipe kepribadianmu dalam bentuk cerita narasi, melalui 

ciri-ciri kepribadian yang kalian miliki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

Diantara kepribadian yang telah kalian pelajari, adakah kepribadian yang terbaik ? 

_____________________________________________________________________ 

Mengapa ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Kepribadian yang saya miliki adalah 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………. 

Hal ini bisa dilihat melalui ciri-ciri 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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BAB 10. MERAIH SUKSES DENGAN KONSEP “ABCD” 

 

 

 

G. Tugas 

Perkemba

ngan  

:  Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 

 
 

H. Bidang 

Bimbingan 

:  Belajar 

 
 

I. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/konseli memahami pentingnya cara untuk meraih 

kesuksesan serta mampu memahami konsep ABCD untuk menumbuhkan 

semangat meraih sukses masa depan 

 

 

 

A.  Pengertian Konsep “ABCD” 

  Merencanakan sukses masa depan dengan konsep “ABCD”, adalah bagaimana anda 

mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan 

antara AMBISI, BAKAT DAN MINAT, CARA, DO’A 

A (Ambisi Positif) : Ambisi, keinginan, cita-cita, impian, sesuatu yang ingin dicapai 

dengan emosional yang kuat untuk meraihnya 

B (Bakat - Minat) : Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang  harus 

dioptimalkan untuk mendukung Ambisi 

C (Cara - Strategi) :  Cara, Strategi atau Alat yang harus digunakan untuk meraih impian, 

cita-cita yang akan dicapai 

D (Doa - Dzikir) :  Do’a, meminta , memohon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan 

keberhasilan untuk meraihnya (Selalu menghadirkan Tuhan dalam 

setiap aktivitas) 

   

Tugas perkembangan : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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B.  Hubungan Cita-cita dan Karir 

Cita-cita secara umum adalah harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha 

untuk diwujudkan.  Dengan semangat bercita-cita maka kita akan termotivasi untuk 

menggapai cita-cita kita tersebut, dan dengan motivasi itulah yang akan menjadi cambuk 

bagi kita untuk terus giat dan lebih giat menuju kesuksesan cita-citanya. Ada yang ingin jadi 

Pengusaha? ada yang ingin jadi Perwira POLRI? ada yang ingin jadi Musisi ? ada yang 

ingin jadi  olahragawan? Atau ada pula yang ingin menjadi dokter? dan masih banyak cita-

cita lainnya yang bisa kita pilih, namun untuk menggapai itu kita memerlukan kerja keras, 

kita memerlukan pengorbanan, kita memerlukan semangat yang tinggi, jika sudah begitu, 

Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Amiin. 

Banyak sekali jenis karir yang bisa kita ambil contoh, misalnya saja, karir seorang 

Perwira di Kesatuannya, ataupun  karir seorang perwira TNI di kesatuannya, ataupun karir 

seorang karyawan bank pada bank tempat dia bekerja, ataupun karir seorang musisi pada 

dunia musiknya, ataupun karir seorang olahragawan pada kejuaraan-kejuaraan yang 

dimenanginya, ataupun karir seorang dokter pa pada lembaga kesehatan tempat dia 

mengabdi, dan lain sebagainya.  

Jika kita melihat pengertian karir dan cita-cita  di atas tentunya kita akan bertanya-

tanya, apakah ada kaitannya antara cita-cita seseorang dengan karirnya kelak?? Jawabannya  

“ada”, karena dengan memiliki cita-cita yang jelas maka tentunya akan memiliki gambaran 

tentang karirnya, misalnya ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan, misalnya 

karena hobi anda  merawat hewan dan sebagainya tentunya ketika anda benar-benar telah 

menjadi dokter hewan pekerjaan yang anda jalani tersebut terasa sangat nyaman dan 

menyenangkan bagi anda, karena anda bekerja / berkarir pada bidang yang anda sukai dan 

anda cita-citakan 

Tips membuat cita-cita atau impian yang baik :  

1. Cita-cita, impian atau tujuan harus spesifik 

2. Memiliki tolak ukur dan indikator yang jelas  

3. Tujuan dapat diuraikan menjadi langkah - langkah yang jelas bentuk aktivitasnya.  

4. Pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis.  

5. Target waktu yang jelas 

 

C. Hubungan Cita-cita dan Bakat/Minat 
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 Dan jika anda telah menemukan cita-cita anda, maka sebaiknya anda menggali 

informsi lebih banyak tentang hal-hal terkait cita-cita anda tersebut, misalnya saja terkait 

masalah keahlian-keahlian tertentu yang harus anda miliki ketika anda ingin mewujudkn 

cita-cita anda tersebut, dan lain sebagainya. anda pahami semua potensi yang ada baik 

dalam secara fisik maupun psikis, kelebihan dan kekurangan yang anda miliki. 

Bakat dan minat yang Anda miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang 

akan diraih. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. 

Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bilamana dilakukan latihan secara terus 

menerus Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita / karier, juga dapat menjadikan 

sebuat profesi atau jabatan baginya, bila berkesempatan untuk dikembangkan. Orang yang 

memiliki bakat tersebut seyogyanya menyadari dalam mengambil keputusan merencanakan 

masa depan secara serius sehubungan dengan bakat yang dimilikinya.  

Minat Adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih 

cita-cita / kariernya dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan atau tugas-

tugas yang dibebankannya. Minat sangat erat sekali hubungannya dengan perasaan suka 

atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat seseorang dapat 

berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depan. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambangkan bakat dan minat adalah : 

1. Cernati berbagai kelebihan, ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki kemudian 

yakinilah. 

2. Tingkatkan konsep diri positif  

3. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni 

dan melatih kelebihan yang dimilikinya. 

4. Jalin hubungan baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif 

 

D.  Hubungan Cita-cita dan Strategi atau Cara 

Berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit tentu baik. Tapi keberanian untuk 

bermimpi itu juga harus diiringi dengan strategi atau cara yang mantap. Untuk sekedar 

punya mimpi dan cita-cita itu mudah, tapi berapa banyak orang yang bener-bener 

berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah yang jelas, punya 

tujuan yang konkrit, paham akan setiap konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius 

tahap demi tahapnya   
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Strategi adalah sebuah rencana serangan atau tindakan yang dirancang sedimikian ruma 

untuk mencapai tujuan. Strategi yang bagus dan menjamin sukses bergantung pada seberapa 

realistis, seberapa detail, dan seberapa rapi langkah-langkah dalam strategi tersebut. Buatlah 

strategi baik sendiri maupun bersama sebuah tim, buat langkah-langkah yang perlu, 

tentukan batas waktu eksekusinya, lalu tinjau ulang rencananya jika sudah dilakukan 

Strategi adalah terdiri dari dua komponen besar, yaitu cara - rencana - metodologi - 

pendekatan dan komponen ketidakpastian - masa depan - ketidaktahuan - risiko - 

keterbatasan. Untuk itu membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang 

efektif dan efisien untuk meriah cita-cita terbut. Cara atau strategi tersebut bisa diwujudkan 

dalam bentuk kesiapan fisik dan psikisnya (mental), sarana dan prasarananya, serta kesiapan 

sumber daya yang lainnya yang mendukung terhadap tercapainya cita-cita  

 

E.  Hubungan Cita-cita dan Do’a – Dzikir 

Dalam usaha meraih apa yang kita cita-citakan, selain berusaha hendaklah kita 

mengiringi  usaha tersebut dengan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab 

dialah yang mengatur hidup dan kehidupan ini. Setiap orang pasti menginginkan doanya 

terkabul, agar doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, hendaknya kita 

melaksanakan segala apa yang diperintahkanNya. Kita harus beribadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing.  Seseorang yang rajin dan tekun beribadah akan 

dekat dengan Tuhannya, jika hubungan dengan tuhannya telah dekat, maka apa yang 

diminta biasanya akan diperhatikan dan dikabulkan. Tetapi apabila permintaannya tidak 

dikabulkan, yakinlah bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik, Tuhan tidak 

memberikan apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, itu 

merupakan gambaran betapa maha pengasih dan penyayangnya Tuhan pada kita.  

Dengan berdoa hati kita menjadi tentram dan tenang. Bagaimana tata krama berdoa itu 

sendiri? Segala sesuatu ada aturan dan tata caranya, demikian juga dalam berdoa. Agar doa 

yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan hendaknya kita memperhatikan tatakrama berdoa 

yaitu; 

1. Memulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan 

yang diberikannya kepada kita. 

2. Memohon atau berdoa dengan merendahkan diri. Ketika berdoa kepada Tuhan 

hendaknya kita bersikap merendahkan diri penuh harap dan yakin bahwa Tuhan akan 

mengabulkan permintaan kita. 
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3. Memohon sesuatu yang baik dan masuk akal misalnya berdoa agar diberi ilmu yang 

bermanfaat, kesehatan lahir dan bathin, kemudahan dalam belajar, bekerja dan 

sebagainya. 

4. Tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Memohon sesuatu yang 

tidak baik misalnya berdoa agar orang lain mendapatkan celaka, sedangkan berdoa yang 

tidak masuk akal misalnya berdoa agar bisa terbang seperti burung. 

Yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagaimana kita memulai doa 

 

 

 

 

1. Apa yang Anda Ketahui tentang sukses masa depan melalui konsep “ABCD”? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Bagaimana hubungan antara cita-cita/ impian dengan karir? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana hubungan antara cita-cita/ impian dengan bakat-minat? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Bagaimana hubungan antara cita-cita/ impian dengan cara/ strategi? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Bagaimana hubungan antara cita-cita/ impian dengan do’a-dzikir? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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Kegiatan 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Pengetahuan (Tes Tertulis/CBT) Tugas 2 

Tugas  

Writing Workshop  

Petunjuk kegiatan: 

Ceritakanlah secara lengkap tentang tipe kepribadianmu dalam bentuk cerita narasi, melalui 

ciri-ciri kepribadian yang kalian miliki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

Diantara kepribadian yang telah kalian pelajari, adakah kepribadian yang terbaik ? 

_____________________________________________________________________ 

Mengapa ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Kepribadian yang saya miliki adalah 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………. 

Hal ini bisa dilihat melalui ciri-ciri 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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BAB 11. Memilih profesi dengan cara “SMART” 

 

J. Tugas 

Perkemba

ngan  

:  Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 

 
 

K. Bidang 

Bimbingan 

:  Karir 

 
 

L. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/konseli memahami tentang pentingnya suatu profesi serta 

mampu memilih atau menentukan jenis profesi dengan cara smart 

 

 

Pengertian Profesi 
 

Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua definisi yaitu 

janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan 

“apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian 

tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan 

keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial 

dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan 

kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang 

rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan 

keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan 

ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan 

hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok 

anggota yang menyandang profesi tersebut. 

 

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah 

profesi. Seorang petugas staf administrasi bias berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak 

demikian halnya dengan Akuntan, Pengacara, Dokter yang membutuhkan pendidikan 

khusus. 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

http://definisimu.blogspot.com/
http://definisimu.blogspot.com/2012/07/definisi-pendidikan.html
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Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian 

khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. 

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk 

terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. 

Definisi  Profesi menurut De George, Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai 

kegiatan pokok untuk menghasilkan, nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. 

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Namun seiring 

semakin familiernya istilah profesi di masyarakat, profesional juga biasa digunakan dalam 

sebuah percakapan atau peng-istilahan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran.  Hal 

tersebut untuk menunjukan bahwa aktivitas tersebut tidak “amatir”.  Contohnya adalah 

pemain sepak bola profesional yang menerima bayaran untuk pertandingan sepak bola yang 

dilakukannya, sementara olahraga sepak bola sendiri pada dasarnya tidak dianggap sebagai 

suatu profesi. 

 

Profesi adalah suatu pekerjaan, dan kita seringkali menganggap profesi sebagai suatu 

pekerjaan, namun sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi.  Profesi mempunyai 

karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. 

 

Ciri-ciri atau karakteristik suatu Profesi sebagai berikut :  

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis : Profesional diasumsikan 

mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang 

berdasar pada pengetahuan tersebut. 

2. Asosiasi profesional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para 

anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.  

3. Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya 

memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan tinggi. 

4. Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada 

persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis. 

5. Pelatihan institutional : Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti 

pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis 

sebelum menjadi anggota penuh organisasi.  

6. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya 

mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. 

7. Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis 

mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. 

http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-perkembangan.html
http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-profesi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinju
javascript:;
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_tinggi


MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi Iduka 

 

137 Rev : 03                                                                                                    No : F.02.55  

 
 

 

8. Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan 

prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 

9. Mengatur diri : Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa 

campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi 

yang dihormati.  

10. Layanan publik dan altruisme : Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat 

dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter 

berkontribusi pada kesehatan masyarakat. 

11. Status dan imbalan yang tinggi : Profesi yang sukses akan meraih status yang tinggi, 

prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap 

sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat (Wikipedia 

Indonesia) 

 

Tentang  “SMART” 

a. Apa yang di maksud dengan “SMART” 

SMART singkatan dari Spesific , Measurable, Achievable, Reality Based, Time based. 

Yang di maksud dengan Spesific, adalah dalam menentukan sesuatu itu harus jelas, dalam 

arti tujuan yang ingin kita capai jelas tidak meragukan. 

 

Measurable, artinya terukur. Jadi dalam menentukan tujuan hidup harus dapat diukur, 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti baik buruk, tingkat kemudahan dan 

kesukaran serta pertimbangan pertimbangan lainnya yang dapat di ukur. 

 

Achievable, Artinya dapat di capai. Dalam menentukan tujuan harus 

dipertimbangakan ketercapainnya, sesuaikan dengan kesempatan dan kemampuan. 

 

Reality based, artinya berdasarkan realita. Maksudnya dalam menentukan tujuan 

hidup jangan muluk-muluk atau berlebih-lebihan tetapi yang realistis saja.  

 

Time based. Artinya ada batas waktunya, maksudnya dalam menentukan tujuan hidup 

harus menentukan batas waktu kapan tujuan itu ingin dicapai, karena dengan target waktu 

akan membuat seseorang bersungguh-sungguh 

 

b. Memilih profesi dengan cara “SMART” 

Profesi adalah karier atau pekerjaan yang diperoleh karena memiliki keahlian tertentu. 

Orang yang memiliki sebuah profesi maka dia dituntut untuk bekerja secara profesional, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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betul-betul menunjukan kemahiran dibidangnya dan hasil kerjannya memuaskan banyak 

pihak. 

 

 Jaman dulu suatu pekerjaan itu dikatakan sebuah profesi jika diperoleh melalui 

pendidikan tinggi, namun sekarang ini makna profesi telah bergeser menjadi meluas, hampir 

semua pekerjaan dikatakan profesi. 

 

 Memilih profesi tidaklah mudah, apalagi saat masih sekolah, karena di usia sekolah 

belum dapat secara pasti menentukan pilihan hati, biasanya masih berubah-ubah. Namun 

demikian tidak ada salahnya belajar memilih profesi sejak dini, karena pilihan profedi kita 

akan membantu kita memilih jurusan saat kuliah dan membantu kita untuk fokus pada satu 

cita-cita hidup. Bagaimanakah memilih profesi dengan cara “SMART” ? 

 

1. Spesific, tentujan profesi yang dicita-citakan secara spesific, jelas dan profesi itu 

meyakinkan. 

2. Measurable, dalam memilih profesi, pilihlah profesi yang bisa diukur baik buruknya, 

kemudahan dan kesukaran yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut. 

3. Achievable, pilihlah profesi yang dapat dicapai, dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan kesempatan yang ada, misalnya kemampuan kita di bidang seni jangan 

memilih profesi untuk menjadi dokter, atau kita punya bakat “Public Speaking”  tetapi 

kita kuliah kedokteran, sementara tawaran yang ada adalah menjadi pembaca berita di 

televisi, maka kita harus lebih mengutamakan bakat dan kesempatan dibanding 

pendidikan. 

4. Reality Based, dalam memilih profesi harus realitis tidak boleh muluk-muluk, walaupun 

cita-cita boleh setinggi langit tetap saja kita harus berpijak pada kenyataan. 

5. Time based, dalam memilih profesi harus memiliki target waktu, adanya target 

membuat kita serius, bersungguh-sungguh dalam mencapi profesi yang kita inginkan. 
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6. Apa yang dimaksud dengan profesi? 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Apa perbedaan profesi zaman dulu dengan zaman sekarang? 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Apa yang dimaksud dengan “SMART”? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Dalam memilih profesi masa depan kita harus memilih dengan cara yang jelas (spesifik) dan 

terukur (measurable) apakah tujuannya? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Sekarang banyak penyimpangan kata “profesi” seperti Tukang parkir juga disebut profesi , 

kuli bangunan juga disebut profesi, setujukah dengan hal ini, jelaskan alasannya! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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BAB 12. Stress dan cara mengatasinya 

M. Tugas 

Perkemba

ngan  

:  Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program 

kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta 

berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas 

 
 

N. Bidang 

Bimbingan 

:  Pribadi 

 
 

O. Tujuan 

Layanan

  

: Peserta didik/konseli memahami tentang stress, gejala-gejala stress dan 

faktor-faktor penyebabnya serta mampu mengatasi stress yang dihadapi 

 

 

A. Pengertian Stress  

Menurut Andas besar bahasa indonesia, ada 2 pengertian stress:  

1.   Gangguan atau kekacauan mental dan emosional  

2.   Tekanan. 

Secara teknis psikologik, stress didefinisikan sebagai suatu respons penyesuaian Seseorang 

terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang 

bersangkutan.  

  Jadi stress merupakan suatu respon fisiologik ataupun perilaku terhadap stressor hal 

yang dipandang sebagai menyebabkan cekaman, gangguan keseimbangan (homeostasis), 

baik internal maupun eksternal. 

Dalam pengertian ini, bisa kita perjelas bahwa stress bersifat subjektif sesuai persepsi orang 

yang memandangnya. Dengan perkataan lain apa yang mencekam bagi seseorang belum 

tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa stress 

lebih banyak dialami oleh remaja? Hal ini disebabkan remaja cenderung memperhatikan 

citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, mengalami tekanan dalam 

penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Hinton (1989) mengatakan bahwa 

masa remaja merupakan masa perubahan hormonal, perubahan tingkat dan pola hubungan 

sosial sehingga remaja cenderung mempersepsikan orang tua secara berbeda. Selain itu, 

masa pertumbuhan remaja, jarang yang berlangsung dengan lancar. Remaja yang 

MATERI PEMBELAJARAN 
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mengalami depresi akan menjadi apatis dan menyalahkan dirinya sendiri sehingga merasa 

enggan untuk mencari pertolongan. 

 

B.  Faktor – faktor Penyebab dan Dampak Stress 

stressor adalah sumber yang dipersepsi seseorang atau sekelompok orang memberi 

tekanan/cekaman terhadap keseimbangan diri mereka. Ada 3 sumber utama bagi stress, 

yaitu : 

1.    Lingkungan  

Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti antara lain : 

cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standard prestasi, berbagai ancaman terhadap 

rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri, perubahan 

keluarga. 

2.    Fisiologis 

Perubahan kondisi tubuh : masa remaja; haid, hamil, proses menua, kecelakaan, kurang 

gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh. 

reaksi tubuh : reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan 

perubahan pada tubuh kita, menimbulkan stress. 

3.    Pikiran kita 

Pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan 

kapan menekan tombol panik. Bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman 

dan antisipasi ke depan, bisa membuat kita relax atau stress. 

Gejala Stress 

 Ada sejumlah gejala yang bisa diditeksi secara mudah yaitu : 

1.  Gejala Fisiologis 

Denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat (terutama keringat dingin), 

pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur, gangguan 

lambung. 

2.  Gejala Psikologis 

Resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak 

enak perasaan, atau perasaan kewalahan (exhausted) dsb 

3.  Tingkah Laku 

Berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, ticks, 

gemetaran, berubah nafsu makan ( bertambah atau berkurang). 
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Gejala-gejala Stress Pada Remaja 

Anda dapat mengetahui apakah diri kalian  mengalami depresi atau tidak maka Anda 

perlu mengetahui gejala-gejala depresi pada remaja. Bagaimana gejala-gejala stress yang 

dialami remaja ? ada beberapa gejala-gejala depresi pada remaja, yaitu: 

1. Kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas dan hal ini hampir 

terjadi setiap hari. 

2. Berat badan mengalami penurunan, padahal tidak sedang melakukan diet. Atau justru 

mengalami peningkatan berat badan lebih dari 5% dalam satu bulan. Atau mengalami 

penurunan atau justru peningkatan nasfu makan hampir setiap hari. 

3. Mengalami insomnia (kesulitan tidur) atau hipersomnia (suka tidur atau lebih banyak 

tidur) hampir setiap hari. 

4. Mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari 

dan kehilangan energi hampir setiap hari. 

5. Merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. 

6. Kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. 

7. Munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. 

8. Munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa 

rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. 

 

Dampak Akibat Stress 

Dampak  stress dibedakan dalam 3 kategori, dampak Fisiologik, dampak psikologik dan 

dampak perilaku behavioral 

1.  Dampak Fisiologis  

Secara umum orang yang mengalami stress mengalami sejumlah gangguan fisik seperti 

: mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot (kram), mengalami kegemukan 

atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, juga bisa menderita penyakit yang lebih 

serius seperti , hypertensi, dst.  Secara rinci dapat diklasifikasi sebagai berikut : 

a.  Gangguan pada organ tubuh,  

- Muscle myopathy ; otot tertentu mengencang/melemah 

- Tekanan darah naik ; kerusakan jantung dan arteri 

-  Sistem pencernaan; mag, diarrhea 

b.  Gangguan pada sistem reproduksi 

- Amenorrhea; tertahannya menstruasi 
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-  Kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen pada pria 

-  Kehilangan gairah sex 

c.   Gangguan pada sistem pernafasan : asthma, bronchitis 

d.  Gangguan lainnya, seperti pening (migrane), tegang otot, rasa bosan, dst 

 

2.  Dampak Psikologis 

•    Keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama dan punya peran 

sentral bagi terjadinya burn – out. 

•    Terjadi depersonalisasi ; Dalam keadaan stress berkepanjangan, seiring dengan 

kelelahan/keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan yang bersangkutan 

memperlakuan orang lain sebagai sesuatu ketimbang sesorang. 

•    Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya 

rasa kompeten & rasa sukses. 

 

3.  Dampak Perilaku 

•   Manakala stress menjadi distress, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah 

laku yang tidak berterima oleh masyarakat. 

•   Level stress yang cukup tinggi berdampak negative pada kemampuan mengingat 

informasi, mengambil keputusan dan  langkah tepat. 

•    Mahasiswa yang ‘over-stressed’ ~ stress berat seringkali banyak membolos atau tidak 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

C.   Cara Menangani Stress 

Strategi Pencegahan  

Untuk mencegah mengalami stress, setidaknya ada 3 lapis. 

1.  Lapis pertama - primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. 

Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skills yang relevan, misalnya: skill mengatur waktu, 

skill menyalurkan, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan, menata, dst. 

2.  Lapis kedua - Secondary prevention, strateginya kita menyiapkan diri menghadapi 

stressor, dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dst. 

3.  Lapis ketiga - Tertiary prevention, strateginya kita menangani dampak stress yang  

terlanjur ada, kalau diperlukan meminta bantuan jaringan supportive ( social-network) 

ataupun bantuan profesional. 
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Menangani Stress 

1.    S , Study skills 

Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang 

ingin diikuti, waktu terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stress, seyogyanya 

mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai sehingga saya bisa belajar 

secara efektif tetapi juga effisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber lainnya. 

2.  T, Tempo – Time management 

Selain skill belajar, skill penting yang juga perlu Anda kuasai untuk menangani stress 

adalah manajemen waktu, untuk keperluan tersebut siswa perlu memiliki paradigma waktu 

yang tepat. 

3.   Rehat - Rest (istirahat) 

Tubuh kita by default memerlukan jedah, istirahat. Kita perlu belajar bagaimana 

speeding up, tetapi juga arif dan terampil untuk slowing down. Bila kita tidak memiliki 

keterampilan istirahat, leisure, santai ( bukan leha-leha) maka besar kemungkinan kita 

mengalami stress. 

 

4.    Eating & Exercise – Makan dan Olahraga Kebugaran 

Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang, tetapi juga‘exercise’ yang 

memadai,agar bisa bugar. Bandingkan apabila kita mempergunakan suatu peralatan baru 

biasanya kita terlebih dalulu membaca buku manual yang disertakan oleh pabrik pencipta 

peralatan tersebut, Oleh karena itu sebetulnya perlu kita cermati asupan apa yang baik untuk 

tubuh ini, menurut manual dari Penciptanya. 

5.   Self-talk - Percakapan kalbu 

Sejak kecil kita punya ‘perlengkapan’ berpkir yaitu percakapan kalbu, dimana kita 

biasa mendengar apa yang kaya hati atau hati nurani katakana kepada kita. Isi percakapan 

itu bias positif, membuat kita optimist, tetapi seringkali juga negative, membuat kita 

tertekan-stress. Kita masih perlu lebih mengembangkan arah percakapan dari kita kepada 

hati nurani ataupun kata hati kita, sehingga terjadi percakapan timbal-balik antarakita 

dengan diri kita. Dalam hal  menangani stress, kita perlu bisa secara sadar meng-ganti isi 

percakapan yang tidak mendukung dengan kalimatyang bisa mendukung kita. Langkah ini 

biasa disebut percakapan kalbu: stop-ganti yang bisa kita latihkan di diri kita. 

6.  Social support - jaringan pendukung  
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Manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan sendirian, butuh 

perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang yang saling peduli, yang akan merasa 

kehilangan manakala lama tidak saling bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stress 

sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap 

punyapenghayatan tidak sendirian yang  sungguh mencekam.  

d.  Menangani Cemas Hadapi Ujian 

Cemas menghadapi ujian atau test adalah salah satu bentuk stress yang lumrah dihadapi 

oleh hampir semua orang, bagaimana kita sebaiknya menangani stress tersebut. Cemas 

hadapi ujian adalah respons kita atas situasi ujian, respons yang kita peroleh dan ulangi 

sejak kecil, yang seperti juga semua hasil perolehan belajar lainnya, respon tersebut bisa 

diubah. 

 Kecemasan dalam kadar sedikit, tidak apa-apa, malah bagus sebab bisa memotivasi kita 

untuk belajar lebih giat mempersiapkan diri menghadapi ujian. Namun demikan, apabila 

kecemasan tersebut sudah berlebihan, bisa menjadi distress, justru akan membuat prestasi 

kita terganggu sebab kita tidak bisa berpikir dengan jernih.  

Cara mengatasi kecemasan ujian: 

1.   Biasakan diri dengan situasi ujian, dengan cara antara lain : 

a.   Kenali ruang dimana kita akan ujian 

b.   Belajar memadai, dan banyak berlatih sesuai tipe ujian ( open-end, multiple choice 

ataukan    essay ) yang akan dihadapi 

c.   Berlatih berprestasi dalam waktu terbatas, seperti di ujian. 

 

2.   Kendalikan emosi, pikiran dan tindakan 

a.   Hindari kecenderungan meragukan diri  

Apabila kita memang ragu kurang menguasai bahan, tidak adacara lain cobalah 

belajar, kuasai secara memadai. Selanjutnya apabila ada percakapan pikiran negative, 

lakukan teknik ‘sop-ganti’ berikut 

- Metode ‘STOP Pikiran’ 

Kita merasakan kecemasan karena kita dihantui oleh pikiran negative tentang 

kesulitan / hambatan / ketidakmampuan atau ketidak berdayaan kita dalam ujian nanti. 

Bahkan bisa saja kita dibayangi pikiran negative  lainnya seperti, “ Wah saya pernah 

berbeda pendapat dengan guru itu, jangan-jangan dia masih sentimen….,dst”. 

Selanjutnya rasa cemas ini akan meneguhkan bahkan menambah asosiasii pikiran 

negative yang kembali dan dirasakan lebih resah dan cemas lagi. Jadi strateginya 

adalah menghentikan pikiran negative tersebut. 
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- Mengatur arus berbagai pikiran dan refocus 

Kadang-kadang ada banyak arus pikiran bergerak dalam mental/mind kita, simpang 

siur, saling menyerobot. Oleh karenanya perlu diatur, perlu ditertibkan, dan 

difokuskan pada satu pokok pikiran setiap saatnya. Perludicatat tidak selamanya kita 

perlu mengikuti satu alur pikir ( linier ), kadang-kadang diperlukan kita menyebrang 

alur (lateral) . Hal itu boleh boleh saja, bahkan seringkali diperlukan untuk kerja 

kreatif. Akan tetapi tetap perlu diupayakan tertib, focus pada satu gagasan, dalam hal 

ini hanya idea yang relevan berkaitan dengan ujian. Gagasan lainnya, ditunda dan 

diberi jadwal lain, tetapi perlu ditanggapi supaya tidak menganggu. Bila kita dapat 

mengatur pikiran dengan lebih tertib, maka muncul-mya gagasan yang relevan akan 

menolong kita lebih percaya diri, dan dengan demikian, merangsang muncul pikiran 

iringannya. 

b.  Ramah dan beri diri kita dukungan moril 

c.   Berpikirlah realistic, ujian hanya merupakan salah satu cara evaluasi, bukan segala-

galanya 

d.  Berdamai dengan diri siap hadapi yang terburuk ~ tidak lulus ujian, bukanlah akhir 

segalanya, bukan kiamat. 

 

3.   Persiapkan Fisik 

a.   Asupan nutrisi yang sesuai untuk situasi ujian ( tidak terlalu kenyang, bergizi dan 

seimbang ) 

b.    Cukup istirahat, relaks 

c.    Sebaiknya tetap lakukan exercise seperlunya. 

4.   Pelajari skill relaksasi yang amat menolong segera 

1. Tarik nafas dalam secara teratur 

a. Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana, yang bias menolong kita 

menenangkan respons fisiologik/faal yang ditimbulkan oleh perasaan kita. 

b. Teknik Relaksasi lainnya seperti ‘progressive relaxation’ 

c. Bermeditasi, berdoa dan upaya spiritual lainnya 
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Kegiatan 1 

11. Apa  yang Anda ketahui tentang stress dan manajemen Stress ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Apa saja factor yang menyebabkan stress? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat stress? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Bagaimana cara mencegah terjadinya stress? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

15. Bagaimana cara menghadapi ujian Sekolah nanti ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kegiatan 2 

Tuliskan permasalahan yang sering muncul dalam diri Anda sehubungan dengan kematangan 

emosi Anda, dan bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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