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Mengenal 
potensi diri 
(Bakat & 
Minat)  

Goal 
Setting  

 



Bingung  

• Menentukan pilihan-pilihan (lebih dari satu 
pilihan)  

• Ada beberapa kondisi yang dipertimbangkan  



Bingung  

• Pilih universitas negeri 
atau swasta ya?  

• Bisa ga ya aku keterima di 
fakultas  ekonomi UI?  

• Jurusan  perbankan 
syariah bisa pilih  fakultas 
hukum ga ya? 

• Pilih D3 atau S1? 

• Aku suka pelajaran  hitungan,  jadi 
pilih  akuntansi atau  perbankan 
syariah? 

• Laki-laki emang bisa masuk 
keperawatan? 



Analisis SWOT  

• Strengths: areas 

you do well or advantages 
of your condition 

• Weakness: areas to 

be improve 

 

• Opportunities: 
eksternal factors that 
may contribute to 
your condition and 
can build up the 
strengths 

• Threat : potential 

problem   



Goal Setting : SMART 

1. Spesifik: Sasaran tujuan anda harus spesifik. Jika  tidak, anda 

tidak akan memperoleh cukup arahan untuk melakukan tindakan. 

2. Measurable (Terukur): Anda dapat memberikan jangka waktu 

pada diri anda untuk menyelesaikan tujuan Anda.  

 

 

 

 
 

• Who – Siapa yang terlibat? 
• What –  Target apa yang ingin anda capai? 
• Where – Dimana target akan dicapai? (identifikasi 

lokasi) 
• When – Kapan target ini akan dicapai? Tentukan 

tenggat waktu 
• Which – Persyaratan dan hambatan yang akan anda 

temui dalam proses? Identifikasi hal tersebut. 
• Why – mengapa anda menetapkan tujuan ini? 

Tuliskan alasan dan manfaat jika anda berhasil 
mencapai target anda. 
 
 



Goal Setting : SMART 

 

4. Time-Bound (Terikat dengan waktu): Memiliki jangka 

waktu berarti Anda memiliki garis finish. Deadline yang jelas kapan harus selesai.  

 

3. Attainable (Dapat dicapai): Dalam membuat suatu tujuan 

atau goal, Anda harus jujur pada diri Anda sendiri. Menetapkan tujuan yang terlampau 
tinggi dan sulit hanya akan menimbulkan stres. Maka, pikirkan tujuan yang realistis 
untuk digapai. 

 

 



Goal Setting  

 

Temukan Role model 



Strategi pilih jurusan di Perguruan 
Tinggi  

 

Psikolog dapat membantu dengan psikotes    

1) Kenali :  

• Potensi kecerdasan & bakat 

• Minat 

• Kepribadian 

 



Bakat  

 
a) Kemampuan bahasa 
b) Kemampuan berhitung  
c) Logika Penalaran 
d) Kreatifitas berpikir 
e) Kemampuan spasial bangun ruang  
f) Daya ingat   
g) Kemampuan belajar ; kemampuan 

berpikir  
 

Kemampuan belajar ; kemampuan 
berpikir  

 



MENGENALI BAKAT :  
 

Amati pada pelajaran atau bidang apa saja Anda 
lebih banyak berhasil/ mendapat nilai lebih tinggi.  

BAKAT= BISA  



Minat  

Ketertarikan pada bidang tertentu  

 
Tes RMIB  Tes Holland 

a) Outdoors 
b) Mechanical 
c) Computational 
d) Scientific 
e) Personal contact 
f) Aesthetic 
g) Literary 
h) Musical  
i) Social service 
j) Clerical 
k) Practical 
l) Medical  

a) Realistic 
b) Investigative  
c) Artistic  
d) Social  
e) Enterprising 
f) Conventional   



Minat  



MENGENALI MINAT :  
 

Amati kesukaan Anda/ hal-hal yang 
Anda Suka 

Minat = SUKA  



Kepribadian  

 
a) Lincah/ aktif 
b) Telaten ; teliti  
c)  Memperhatikan detil/ suka mengorganisir 
d) Percaya diri 
e) Talkactive 
f) Berani mengambil resiko 
g) Daya juang  
h) Kestabilan emosi  

 

Sifat atau karakter seseorang.  

 



Ilustrasi di lapangan  

• Staf keuangan di RS dengan staf keuangan di 
perusahaan boga  

• Akuntan di perusahaan pertambangan 
dengan akuntan bank  

 



Strategi pilih jurusan di Perguruan 
Tinggi  

2)  Cek informasi apa yang saat ini sudah Anda 
miliki: 

• Informasi detil tentang universitas:  

    buku panduan akademik 

• Informasi detil tiap jurusan  

• Informasi terkait peluang karir :  

   cek informasi lowongan pekerjaaan di media massa 
atau portal karir 

 

 

 



Faktor non bakat minat yang 
mempengaruhi kesuksesan karir 

 

1) Lingkungan kampus 

2) Softskill : pengalaman organisasi, keterampilan 

komunikasi, manajemen konflik, penguasaan teknologi 
informasi, bahasa asing, keterampilan seni & olahraga, dsb  



MARI BERLATIH  



Latihan 1  :  
Universitas negeri atau swasta / D3 atau S1 /  

Jurusan pemasaran, akuntansi, perbankan 

  • Strengths: • Weakness: 

• Opportunities: • Threat : 



Latihan 2 

Tuliskan 5 hal yang Anda 
BISA 

Tuliskan 5 hal yang Anda 
SUKA 



Somerset N 8/ 12 A, Kota 
wisata.  

IG @Blisshappinessclinic 
08889075928 

 


