
 

 

 
  



 

Page 1 of 13 
 

 
Kata Pengantar. 

Berangkat dari banyaknya peserta didik yang masih kesulitan dalam 

memutuskan pilihan karier mereka dan juga sulitnya konselor dan guru BK 

untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang sebenarnya melatarbelakangi 

kesulitan pengambilan keputusan karier para peserta didik tersebut, kami 

mencoba merumuskan suatu kuesioner yang dapat menjadi alat pada proses 

need assessment untuk kemudian membantu konselor / guru BK menetapkan 

intervensi yang tepat pada layanan konseling karier. Dilandasi dengan teori 

awal career decision making difficulties yang dibuat oleh Gati dkk, kami 

menyesuaikan kuesioner ini dengan karakteristik peserta didik di Indonesia, 

khususnya di Jakarta. Besar harapan kami kuesioner ini dapat memberikan 

manfaat nyata pada proses pelayanan bimbingan dan konseling karier di 

sekolah.  

Jakarta, September 2018 

Tim Perumus. 
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SKALA KESULITAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIER 

(SKPK) 
 

 SKPK merupakan kuesioner yang bertujuan untuk mengukur 

kesulitan apa yang dialami oleh individu dalam proses pengambilan keputusan 

kariernya. Buku panduan ini menyediakan informasi mengenai taksonomi yang 

mendasari kesulitan pengambilan keputusan karier seperti latar belakang teori, 

proses penilaian dan interpretasi, karakteristik psikometrik (validitas & 

reliabilitas). Skala Kesulitan Pengambilan Keputusan Karier merupakan 

adaptasi versi bahasa Indonesia dari Career Decision Making Difficulties 

Questionnaire yang dikembangkan oleh tim Prof. Itamar Gati dan Sam Osipow 

di Hebrew University Jerusalem pada tahun 1996. 

LATAR BELAKANG YANG MENDASARI SKPK 
 

Pengambilan keputusan karier merupakan langkah yang harus 

dilalui oleh setiap individu dalam kehidupanya, dimana beberapa orang melalui 

hal tersebut dengan mudah tanpa menghadapi kesulitan, namun tidak sedikit 

yang memiliki kesulitan dalam proses pengambilan keputusan karier mereka. 

Untuk membantu  hal tersebut, langkah pertama yang cukup penting adalah 

mengidentifikasi dan mengetahui letak spesifik dari kesulitan yang mereka 

hadapi.  

Taksonomi dari kesulitan pengambilan keputusan karier yang 

digunakan dalam SKPK didasari dari teori proses informasi dan pengambilan 
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keputusan karier. Itamar Gati dkk mendefinisikan setiap penyimpangan dari 

proses pengambilan keputusan karier yang ideal sebagai kesulitan yang 

mengarahkan pada keragu-raguan atau mengurangi optimalisasi pilihan.  

 
Asumsi Dasar  taksonomi 
• Pengambil keputusan karir yang ideal adalah seseorang yang : 

✓ Sadar akan kebutuhan untuk membuat keputusan karir dan 

bersedia untuk mencapai keputusan tersebut.  

✓ Mampu membuat keputusan dengan tepat (yang merupakan 

: menggunakan proses sistematis untuk mencapai keputusan 

yang sesuai dengan tujuan mereka) 

• Beberapa penyimpangan dari pembuat keputusan karir yang ideal 

membawa kesulitan yang menyebabkan rusaknya atau 

terhambatnya proeses pembuatan keputusan karir.  

• Kesulitan pembuatan keputusan karir dapat diklasifikasi kepada 

kategori yang berbeda, sesuai dengan : 

✓ Titik dalam proses dimana mereka timbul (sebelum atau saat 

keterlibatan sebenarnya dalam proses pembuatak keputusan 

karir) 

✓ Sumber dari kesulitan (kognitif atau afektif) 

✓ Akibat dari kesulitan dalam keputusan (menghambat proses 

atau menyebabkan kurang optimalnya pengambilan 

keputusan) 
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✓ Lamanya intervensi yang dibutuhkan untuk mengatasi 

kesulitan.  

• Kebimbangan/ keragu-raguan dapat diakibatkan dari satu kesulitan 

atau beberapa kombinasi kesulitan. 

• Setiap kesulitan individu dapat dihasilkan dari satu kategori atau 

sejumlah kategori.  

 

Taksonomi dari Kesulitan Pembuatan Keputusan Karir 
Taksonomi yang diusulkan ialah berdasarkan tiga tingkatan 

kategori. Yang pertama perbedaan antara kesulitan yang timbul sebelum 

memasuki / memulai proes pengambilan keputusan karir dan yang timbul 

selama proses itu berlangsung.  Yang pertama termasuk dalam kesulitan yang 

meliputi kurangnya kesiapan untuk memasuki proese pembuatan keputusan 

karir. Selanjutnya kita membedakan kesulitan yang meliputi kurangnya 

informasi  dan kesulitan yang terkait pada pemanfaatan informasi yang 

tersedia yang disebabkan ketidak-konsistenan informasi.  

Masing-masing dari ketiga kategori kesulitan ini (kurangnya 

kesiapan, kurangnya informasi dan ketidak-konsistenan informasi) terdiri dari 

kategori kesulitan yang lebih spesifik (semuanya terdiri dari 10 kategori 

kesulitan).  
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Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari setiap spesifikasi kategori 

kesulitan : 

Kesulitan yang mungkin timbul sebelum keterlibatan pada proses pembuatan 

keputusan karir : 

1. Kurangnya Kesiapan  

Kategori untama ini terdiri atas tiga kategori kesulitan khusus : 

• Kurangnya Motivasi – tingginya skor pada skala ini 

mencerminankan kurangnya keinginan / kesediaan untuk 

membuat keputusan pada saat ini.  

Pada awal proses Pada saat proses 

Proses 

Pengambilan 

Keputusan 

Karier 

Diri 

Sendiri 
Pekerjaan Cara 

mendapat

kan 

informasi 

tambahan 

Informasi 

yang 

tidak 

reliabel 

Konflik 

Eksternal 
Konflik 

Internal Kurangnya 

motivasi 
Kebimbangan 

/ Keragu-

raguan 
Keyakinan 

Disfungsion

al 

SKPK 

Kurangnya Kesiapan, 

Berdasarkan: Kurangnya informasi, 

Mengenai: 
Informasi yang tidak 

konsisten,  
Berdasarkan: 
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• Kebimbangan / keragu-raguan / ketidakpastian – tingginya 

skor pada skala ini mencerminkan kesulitan umum dalam 

membuat keputusan.  

• Keyakinan Irasional / tidak berarti – tingginya skor pada skala ini 

mencerminkan presepsi proses pembuatan keputusan yang 

terdistorsi, harapan irasional pada proses pengambilan 

keputusan dan pemikiran disfungsional tentang proses 

pengambilan keputusan.  

Kesulitan yang biasanya muncul selama proses 

2. Kurangnya Informasi  

Kategori utama ini terdiri atas empat kategori kesulitan khusus : 

• Kurangnya Informasi mengenai Proses Pengambilan Keputusan- 

skor yang tinggi pada skala ini mencerminkan kurangnya 

pengetahuan mengenai bagaimana membuat suatu keputusan 

secara bijaksana, dan khususnya kurangnya pengetahuan terkait 

tentang  langkah spesifik pada proses pengambilan keputusan 

karir.  

• Kurang Informasi mengenai Diri Sendiri – skor tinggi pada skala 

ini mencerminkan situasi dimana seseorang merasa tidak 

memiliki cukup informasi mengenai dirinya sendiri (seperti : 

pilihan karir, kemampuan, dll) 

• Kurang Informasi mengenai Pekerjaan – skor tinggi pada skala 

ini mencerminkan kurangnya informasi terkait tentang 
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beberapa pilihan karir yang tersedia : alternatif apa yang 

tersedia dan / atau apa karakteristik setiap alternatif tersebut.  

• Kurang Informasi mengenai Cara Memperoleh Informasi – skor 

tinggi dalam skala ini mencerminkan kurangnya informasi 

mengenai cara memperoleh tambahan informasi atau bantuan 

yang dapat  

3. Informasi Inkosisten  

Kategori utama ini terdiri dari tiga kategori kesulitan khusus : 

• Informasi yang Tidak Dapat Dipercaya – Tingginya tingkat skor 

pada skala ini mengindikasikan bahwa individu tersebut merasa 

bahwa dirinya memiliki informasi yang bertentangan / tidak 

cocok / kontradiktif mengenai dirinya sendiri atau mengenai 

suatu pekerjaan.  

• Konflik Internal – tingginya skor pada skala ini mencerminkan 

keadaan yang membingungkan secara internal. Konflik internal 

tersebut mungkin berakar dari kesulitan dalam mengorbankan 

banyak faktor yang dipandang oleh individu sebagai sesuatu 

yang penting, ketika beberapa diantaranya tidak sesuai antara 

satu dengan lainnya.  

• Konflik Eksternal – tingginya skor pada skala ini mengindikasi 

suatu celah / jarak antara pilihan individu dengan pilihan yang 

disuarakan oleh orang lain yang cukup berarti bagi dirinya, atau 

pertentangan antara pendapat dari dua orang yang berarti 

lainnya. 
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Penskoran dan Interpretasi Dari SKPK 

 

SKPK terdiri dari 34 item. Masing-masing dari sepulu kategori 

kesulitan di representasikan oleh 2-5 item (untuk reliabilitas lihat dibawah). 

Sebagai tambahan, SKPK ini meliputi 2 item validitas.  

Skoring SKPK 

Aspek  Butir Pernyataan 
Kesiapan  
Rm – Kurang Motivasi 1-3 
Ri –Ketidakpastian Umum 4-6 
Rd –Keyakinan yang Tidak berarti 8-11 
Kurangnya Informasi  
Lp – Tahap Proses Pengambilan Keputusan 13-15 
Ls –Diri Sendiri 16-19 
Lo–Pekerjaan 20-22 
La - Cara Mendapatkan Infor. Tambahan 23-24 
Informasi Inkosisten  
Iu –Informasi yg Tidak dapat dipercaya 25-27 
Ii  - Konflik Internal 28-32 
Ie –Konflik Eksternal 33-34 
  
Skor kategori dihitung sebagai rata-rata dari item yang termasuk kedalam skala.  
Catatan : item nomor 7 dan 12 merupakan item validitas 
(Item nomor 7 diharapkan tinggi > 4; item nomor 12 diharapkan rendah <5) 
  
Kelompok kesulitan utama  
Kesiapan 

 
(Rm + Ri + Rd)/3 

Kurangnya Informasi 
Informasi yg Tidak Konsisten 

(Lp + Ls + Lo + La) / 4 
(Iu + Ii + Ie) / 3 

  
Total Skor SKPK  

Rata-rata dari 10 Skala --    (Rm+Ri+Rd+Lp+Ls+Lo+La+Iu+Ii+Ie)/10 
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Interpretasi  

Tinggi : Skor   >  5,69 

Sedang :  4,24 – 5,69  

Rendah : Skor  < 4,24 

Pengamalan aturan praktis adalah kategori kesulitan dengan hasil rata-rata 

5,69 dan diatasnya sebagai kategori kesulitan yang ‘menonjol’, skor rata-rata 

dibawah 4,24 dipertimbangkan sebagai kategori kesulitan yang ‘sepele’, dan 

kategori dengan skor antara 4,24 – 5,69 dipertimbangkan sebagai kategori 

kesulitan ‘sedang’. 

 
Properti Psikometri dari SKPK 
 

Reliabilitas SKPK : 

Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s alpha melalui aplikasi SPSS versi 18.0 pada taraf signifikansi 5%, 

dimana 𝛼 = 0,05. Instrumen dapat dikatakan reliabel (ajeg) jika nilai  alpha 

lebih besar dari rtabel (0,220). Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas untuk 

kuesioner kesulitan pengambilan keputusan karier adalah sebagai berikut :   

Tabel 1. Uji Reliabilitas Kuesioner Kesulitan Pengambilan Keputusan Karier 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,906 34 
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Summary statistics dari hasil analisis Rasch model atas pengujian instrumen 

ini memberikan info secara keseluruhan mengenai kualitas responden dan 

kualitas instrumen yang digunakan atau dapat melihat juga interaksi antara 

person (responden) dan item. Dalam kuesioner kesulitan pengambilan 

keputusan karier (SKPK) dihasilkan kesimpulan data statistik sebagai berikut:  

a. Person measure = - 0,3 logit menunjukan rata-rata nilai 

responden dalam instrumen kesulitan pengambilan keputusan 

karier. Nilai rata-rata yang lebih dari logit 0,0 menunjukan 

kecenderungan responden yang lebih banyak menjawab positif 

pada statemen di berbagai item. Sehingga, pada kuesioner 

kesulitan pengambilan keputusan karier diketahui bahwa 

kecenderungan responden lebih banyak menjawab negatif atau, 

pada pilihan jawaban kuesioner ini, kecenderungan responden 

lebih banyak menjawab “tidak menggambarkan diri saya” pada 

statemen di berbagai item.  

b. Nilai alpha Cronbach (mengukur reliabilitas, yaitu interaksi antara 

person dan item secara keseluruhan) pada kuesioner ini sebesar : 

0,91. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa : interaksi 

antara person dan item adalah bagus sekali.  

c. Nilai person reliability dan Item reliability dari nilai person 

reliability sebesar 0,89 dan item reliability sebesar 0,97 dapat 

disimpulkan bahwa konsistensi jawaban dari responden bagus 

dan kualites item dari instrumen istimewa.  
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d. Selanjutnya berdasarkan data INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ 

untuk tabel person nilai rata-ratanya secara berurutan adalah 

1,01 dan 1,03 nilai idealnya adalah 1,00 (makin mendekati 1,00 

makin baik); sedangkan untuk INFIT ZSTD dan OUTFIT ZSTD, nilai 

rata-rata pada table person adalah -2 dan -1 dimana nilai 

idealnya adalah 0,0 (makin mendekati nilai 0,0 maka kualitas 

makin baik). Selanjutnya untuk tabel item nilai INFIT MNSQ dan 

OUTFIT MNSQ secara berurutan adalah 1,02 dan 1,03 sedangkan 

INFIT ZSTD dan OUTFIT ZSTD, nilai rata-rata adalah -1 dan 0,0.  

e. Pengelompokan person dan item dapat diketahui dari nilai 

separation. Makin besar nilai separation maka kualitas instrumen 

dalam hal keseluruhan responden dan item makin bagus, karena 

bisa mengindentifikasi kelompok responden dan kelompok item. 

Persamaan lain yang digunakan yang melihat pengelompokan 

secara lebih teliti disebut pemisahan strata :  

H = 
[(4 𝑥 𝑆𝐸𝑃𝐴𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)+1]

3
 

Dengan nilai person separation  2,86 maka H = [(4 x 2,86) + 1] / 3 

= 4,14 angka tersebut dibulatkan menjadi 4, sehingga bermakna 

terdapat 4 kelompok responden.  

Rekomendasi Penggunaan SKPK 
 Screening awal konseli – penyaringan klien sesuai pada 3 kategori 

utama atau 10 kategori kesulitan dan mengarahkan mereka pada 

intervensi pilihan yang relevan . 
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  Diagnosa Kesulitan Konseli – menyediakan tatap muka 

konselor dengan data awal yang relevan sehubungan dengan 

fokus kesulitan klien, sehingga sesi pertama konseling dapat 

dimulai dengan analisis dari hasil SKPK. 

 Penilaian Kebutuhan – mengumpulkan informasi mengenai 

bentuk kesulitan yang sering terjadi dalam kelompok tertentu, 

sebagai contoh, siswa SMA, laki-laki vs perempuan, kelompok 

latar belakang sosial, ekonomi dan budaya tertentu  

 Melakukan Evaluasi Intervensi – mengevaluasi efektivitas 

intervensi / layanan karier, sebagai contoh membandingkan 

situasi sebelum dan sesudah pemberian layanan. 

  



 
  



 

Dear Students, 

Kuesioner ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan – kemungkinan terkait dengan 

kesulitan dan permasalahan kalian pada proses pengambilan keputusan karir. Sehingga 

dengan mengisi ini kalian akan membantu konselor / Guru BK untuk mengidentifikasi 

kesulitan / permasalahan yang kalian miliki sehingga konselor / Guru BK dapat dengan 

mudah memberikan solusi yang terbaik bagi kalian.   

 

Tahap I 

Mulailah dengan mengisi informasi berikut ini : 

Nama    : __________________________________________________ 

Tempat / Tanggal Lahir : __________________________________________________  

Usia     : __________________________________________________ 

Jenjang Pendidikan / Kelas : __________________________________________________ 

Jenis Kelamin    : Laki – laki  / Perempuan* 

 

Tingkat Pendidikan Orang Tua : 

a. Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama 

b. Sekolah Menengah Atas 

c. Diploma / S1 / S2 / S3 / dst. 

 

Jenis Pekerjaan Orang Tua : 

a. Tidak Bekerja 

b. Petani 

c. Buruh 

d. Pedagang  / Wiraswasta 

e. Pegawai Swasta / Karyawan Swasta 

f. PNS / BUMN / TNI / Polri 

 

Apakah kamu sudah mempertimbangkan bidang / jurusan apa yang anda inginkan atau 

pekerjaan apa yang akan anda pilih nantinya ?   

Ya / Tidak     

Jika ya, sejauh mana kamu yakin dengan pilihan kamu tersebut  ? 

Tidak yakin sama sekali   1   2   3   4   5   6   7   8   9  Sangat yakin 



Tahap II 

Selanjutnya, anda akan diberikan beberapa daftar pernyataan yang terkait dengan proses 

pengambilan keputusan karir. Silahkan memberikan penilaian mengenai sejauh apa 

pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda, dengan menggunakan skala berikut ini : 

 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

Lingkari angka 1 jika pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri anda, dan lingkari angka 9 jika 

pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda. Tentu saja anda dapat juga melingkari angka 

pada level menengah lainnya. 

Harap jangan melewati pertanyaan apapun. 

 

Untuk setiap pernyataan, harap lingkari nomor yang cukup mewakili diri anda. 

1. Saya tahu bahwa saya harus memilih sebuah karir, namun saya tidak memiliki motivasi untuk 

membuat keputusan tersebut saat ini. (“saya tidak menyukainya”) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

2. Pekerjaan bukanlah hal yang penting dalam kehidupan seseorang oleh karena itu masalah dalam 

memilih karir tidak benar-benar mengkhawatirkan saya sama sekali 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

3. saya percaya bahwa saya tidak perlu memilih karir saya saat ini karena waktulah yang akan 

menuntun saya untuk memilih karir yang tepat.  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

4. biasanya sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

5. Saya merasa bahwa saya membutuhkan penegasan (pengakuan) dan dukungan untuk setiap 

keputusan saya dari seseorang yang profesional atau seseorang yang saya percayai. 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

6. Saya biasanya takut akan kegagalan 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

 



 

7. Saya senang melakukan sesuatu sesuai dengan cara saya sendiri 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

8. Saya berharap bahwa dengan memasuki karir pilihan saya, juga akan menyelesaikan 

permasalahan pribadi saya.  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

9. Saya percaya bahwa hanya ada satu karir yang sesuai / cocok dengan diri saya 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

10. Saya berharap bahwa melalui pilihan karir saya, akan memenuhi semua keinginan / aspirasi-

aspirasi saya 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

11. Saya percaya bahwa pilihan karir adalah pilihan sekali (satu waktu) dan komitmen / tanggung 

jawab seumur hidup 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

12. Saya selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada saya, meskipun hal tersebut 

bertentangan dengan keinginan saya 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

13. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak mengetahui langkah apa yang seharusnya saya ambil. 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

14. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir,  karena saya 

tidak mengetahui faktor / unsur apa saja yang harus saya pertimbangkan dalam memilih karir.   

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

15. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir,  karena saya 

tidak mengetahui bagaimana caranya menggabungkan informasi yang saya miliki mengenai 

diri saya sendiri dengan informasi yang saya miliki mengenai berbagai macam pilihan karir 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 



 

16. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

masih tidak mengetahui pekerjaan yang saya minati 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

17. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

masih belum yakin mengenai pilihan karir saya (misalnya : hubungan dengan orang lain / 

rekan kerja seperti apa yang saya inginkan dalam lingkungan pekerjaan yang saya pilih) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

18. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kompetensi / kemampuan yang saya miliki 

(seperti contonya : kemampuan berhitung, kemampuan verbal) dan / atau mengenai 

karakteristik kepribadian saya (seperti : ketekunan, inisiatif, kesabaran) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

19. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak mengetahui seperti apa kemampuan saya dan / atau karakteristik kepribadian saya 

dimasa yang akan datang. 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

20. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak memiliki cukup informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan atau program pelatihan 

yang ada  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

21. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak memiliki cukup informasi mengenai karakteristik/ ciri-ciri dari pekerjaan dan/atau 

program pelatihan (kursus) yang saya minati (seperti : permintaan pasar, jenis pendapatan, 

peluang kenaikan pangkat, atau program pelatihan untuk pendapatan tambahan) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

22. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak mengetahui karir seperti apa yang akan ada dimasa depan  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 



 

23. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi tambahan mengenai diri saya 

(seperti : mengenai kemampuan saya atau karakteristik kepribadian saya) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

24. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

tidak mengetahui bagaimana memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai 

pekerjaan atau  program pelatihan yang ada, atau mengenai karakteristik mereka 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

25. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

terus menerus merubah pilihan karir saya (contoh : kadang saya ingin memiliki perusahaan 

sendiri dan kadang saya ingin menjadi karyawan / pegawai) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

26. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat suatu keputusan karir, karena saya 

memiliki data yang berlawanan mengenai kemampuan dan karakteristik kepribadian saya 

(contohnya : saya percaya bahwa saya adalah orang yang sabar terhadap orang lain namun 

orang lain mengatakan saya tidak sabaran) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

27. Saya menemukan kesulitan dalam membuat keputusan karir, karena saya memiliki data yang 

bertentangan mengenai keberadaan atau karakteristik pekerjaan tertentu atau program 

pelatihan (kursus) 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

28. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir, karena saya sama-

sama tertarik oleh beberapa jenis karir dan sulit bagi saya untuk memilih diantara karir 

tersebut 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

29. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir, karena saya tidak 

menyukai jenis pekerjaan atau program pelatihan yang dapat saya masuki 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 



 

30. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir, karena pekerjaan 

yang saya minati melibatkan karakteristik / persyaratan tertentu yag mengganggu saya 

(contohnya : saya tertarik di bidang medis, namun saya tidak ingin mengambil studi / 

pendidikan pada waktu yang cukup lama)  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

31. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir, karena berbagai 

pilihan saya tidak bisa digabungkan dalam satu karir / pekerjaan, dan saya tidak ingin 

mengorbankan salah satunya (misalnya : saya ingin bekerja sebagai freelance / pekerja lepas  

namun saya juga berharap untuk memiliki penghasilan tetap).  

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

32. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir, karena keahlian dan 

kemampuan saya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang saya minati 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

33. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir karena orang-orang 

yang penting bagi saya (seperti orang tua atau teman) tidak setuju dengan pilihan karir yang 

saya ajukan dan/atau karakteristik karir yang saya inginkan 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5    6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

34. Saya menemukan bahwa sulit bagi saya untuk membuat keputusan karir karena adanya 

pertentangan saran / rekomendasi yang diberikan oleh beberapa orang yang berbeda (yang 

mereka semua cukup penting bagi saya) mengenai karir yang sesuai dengan diri saya atau 

mengenai karakteristik karir yang seharusnya yang menuntun keputusan saya 

Tidak menggambarkan diri saya   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Menggambarkan diri saya dengan baik 

 

 

Pada akhirnya, bagaimana anda menilai tingkat kesulitan yang anda miliki dalam membuat 

keputusan karir ? 

Rendah   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Tinggi 

 

 

.Terimakasih. 

 


