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B. HASIL TES MINAT BAKAT
Berikut adalah hasil test minat bakat untuk XXXXX per tanggal 01 Jan 2022. Anda dapat
mengulanginya beberapa kali dengan pertanyaan yang diacak dan berulang-ulang. Diharapkan
grafik hasil tes minat bakat anda pada akhirnya menunjukkan hasil yang konsistensi, jujur
dan mewakili karakter minat bakat anda.
Konsistensi jawaban ini penting karena profil rekomendasi karir dan jurusan ideal untuk anda
mengacu pada profil hasil test ini. Dari semua tes yang diambil, grafik minat bakat XXXXXXX
adalah sebagai berikut :

Jika dalam nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa "holland code" atau 3 minat bakat terkuat
dari XXXXXX secara berurutan dari yang paling dominan adalah "SCR". Adapun penjelasannya
adalah sebagai berikut :

Holland
Code

Nilai

Karakter
terkuat #1

Karakter
terkuat #2

Karakter
terkuat #3

S

C

R

Social (Penolong)

Conventional (Penata)

Realistic (Pelaksana)

27.1%

22.9%

18.8%

Karakter

kemanusiaan,
kemampuan verbal,
interpersonal,
bertanggung jawab

Teliti, eﬁsien,
kepedulian terhadap
aturan dan
peraturan, tertib

stabil, asertif, praktis,
memiliki kekuatan
secara ﬁsik

Bidang
Akademik
Umum

Pendidikan,
Perkembangan Manusia,
Keperawatan, Kesehatan,
Kesehatan Masyarakat,
Terapi Okupasi

Keuangan, Akuntansi,
Ilmu Perpustakaan,
Manajemen
Kantor/Rumah Sakit,
Manajemen Transportasi

Hukum Administrasi,
Pendidikan Jasmani,
Teknologi Medis,
Teknik, Pertanian,
Arsitektur

C. ARAH KARIR BAGI XXXXX
Tanpa melihat prospek, gaji, trend dst, karir yang paling sesuai untuk minat bakat (“SCR”)
untuk XXXX dengan asumsi level pendidikan terakhir SMA/SMK,D1/D3,S1,S2/S3 adalah :

Kualiﬁkasi
D1/D3
SMA/SMK

Nama Karir
Asisten Patologi Pidato-Bahasa / Speech-Language Pathology Assistants
Asisten Perawat / Nursing Assistants

Sedang karir selanjutnya yang paling sesuai untuk minat bakat (“SC”) untuk XXXX dengan
asumsi level pendidikan terakhir SMA/SMK,D1/D3,S1,S2/S3 adalah :

Kualiﬁkasi
S2/S3
S1
D1/D3
SMA/SMK

Nama Karir
Spesialis Perbaikan Pendengaran / Audiologists
Ahli Alih Bahasa dan Penerjemah / Interpreters and Translators
Sekretaris Medis / Medical Secretaries
Pekerja Perawatan Anak / Childcare Workers

Minat bakat hanyalah salah satu konsideran dalam memilih karir dan jurusan. Ada banyak
konsideran yang bisa menjadi faktor seperti ketersediaan lowongan, jurusan, trend ekonomi,
dst sehingga pilihan menjadi tidak terlalu ideal untuk sementara.
Walau demikian, profil minat bakat akan sangat membantu sebagai panduan jangka panjang
dalam memilih jurusan dan lompatan karir selanjutnya yang lebih berpotensi untuk sukses.

D. JURUSAN STUDI BAGI XXX
JURUSAN SMA. Tingkat kecocokan jurusan di SMA bagi karakter minat bakat SCR adalah
sebagai berikut.
IPA
IPS
BHS

JURUSAN KULIAH / PEMINATAN TERBUKA. Jurusan kuliah yang paling banyak dirasakan sesuai
oleh karater minat bakat SCR adalah :
Bidang Layanan Terapi
Bidang Layanan Diagnosa Kesehatan

Pilihan menjadi lebih banyak jika konsideran yang dipakai adalah karakter minat bakat SC (hanya
2 unsur). Silahkan login ke testminatbakat.id untuk mendapatkan listing yang lebih banyak.

