Identitas Diri
Inisial

:

Jurusan/Ketrampilan :
Usia

:

Jenis Kelamin

:

Petunjuk Pengisian
Berikanlah pendapat saudara/I terhadap pernyataan berikut sesuai dengan
apa yang saudara/I rasakan saat ini dengan memberikan centang (√) pada kotak
sesuai dengan bobot nilai yang akan saudara berikan.
STS = sangat tidak setuju
TS = tidak setuju
N

= netral

S

= setuju

SS = sangat setuju
Tidak ada jawaban yang salah dan jawaban yang benar pada skala ini, dan
juga tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan Saudara/I saat ini, oleh karena itu
kejujuran Saudara/I dalam memberikan respon terhadap pernyataan ini sangat
diharapkan.

Bagian I

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pernyataan

STS TS

N

S

SS

STS TS

N

S

SS

STS TS

N

S

SS

Saya belajar dengan sungguh-sungguh sesuai
dengan bidang minat kejuruan yang saya pilih
Saya akan mengikuti kegiatan yang dapat
mengembangkan potensi diri
Saat ini saya ingin mengasah keterampilan untuk
mempersiapkan karir di masa depan
Saya memikirkan bagaimana mempersiapkan karir di
masa depan
Saya menyiapkan rencana untuk meraih karir masa
depan
Saya ingin mengikuti kegiatan yang dapat
mengembangkan potensi yang saya miliki

Bagian II

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pernyataan
Saya akan memilih karir sesuai dengan
jurusan/pendidikan yang telah saya tempuh
Saya telah mempertimbangan dengan baik saat
memilih jurusan sekolah
Saya ingin mencoba berbagai kegiatan yang dapat
meningkatkan kemapuan demi karir di masa depan
Saya bersungguh-sungguh menentukan karir sesuai
dengan jurusan yang telah saya pilih
Saya percaya diri dengan karir masa depan yang telah
rencanakan
Apapun yang terjadi saya akan mencintai jurusan
pendidikan yang saya pilih

Bagian III

No.

Pernyataan

1.

Saya melakukan berbagai cara untuk memperoleh
informasi tentang karir yang saya inginkan

2.

Saya harus meluangkan waktu untuk mengembangkan
kemampuan yang saya miliki

3.

Saya terus mencari tahu potensi potensi yang ada
dalam diri saya

4.

Saya merasa ingin tahu jika ada minat karir lain yang
sesuai dengan diri saya

5.

Saya antusias jika ada informasi terbaru tentang dunia
karir

6.

Saya akan mencari kegiatan di luar sekolah untuk
memperdalam wawasan karir yang saya minati

7.

Saya merasa informasi tentang karir yang saya peroleh
sudah sangat cukup

8.

Saat ini saya ingin mencari informasi lebih dalam
mengenai pilihan karir dimasa depan

Bagian IV

No.
1.

Pernyataan
Berkomunikasi dengan orang lain untuk tujuan
memecahkan persoalan/tugas adalah penting

2.

Saya cenderung pasrah dan meminta bantuan orang
lain ketika menemui hambatan

3.

Saya akan terus mempelajari hal hal yang berkaitan
dengan karir dimasa depan

4.

Saya ingin terus mengembangkan potensi dan
kompetensi yang dapat menunjang karir di masa depan

5.

Saya bersemangat mempelajari hal yang berkaitan
dengan karir saya dimasa depan

6.

Saya merasa yakin dengan pilihan jurusan pendidikan
yang sedang saya tempuh

7.

Saya percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki

STS TS

N

S

SS

10. Saya merasa optimis akan masa depan karir saya

Terima Kasih

