
PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PEKERJAAN
LAPORAN DASAR

CAREER DIRECT MENGUKUR 4 BIDANG UTAMA DAN MEMBERIKAN WAWASAN YANG TAK TERNILAI HARGANYA 
KE DALAM DESAIN UNIK ANDA - KEPRIBADIAN, MINAT, KETERAMPILAN, DAN NILAI.

Jane Doe

JaneDoe@yahoo.com

TUJUAN INSTRUMEN INI ADALAH UNTUK PROSES PENCARIAN JATI DIRI. INSTRUMEN INI DIRANCANG UNTUK MEMBANTU ORANG MENGENALI
KEKUATAN ALAMI DARI KEPRIBADIAN MEREKA, SERTA KEMUNGKINAN MINAT KEJURUAN, KETERAMPILAN DAN NILAI-NILAI MEREKA. SURVEI CAREER
DIRECT TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENDIAGNOSIS, ATAU MENANGANI PERMASALAHAN PSIKOLOGIS, KESEHATAN
MENTAL DAN/ATAU MASALAH KESEHATAN. PENGGUNA INSTRUMEN INI BERTANGGUNG JAWAB SEMATA-MATA ATAS SETIAP TINDAKAN ATAU
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL SETELAH MENGGUNAKAN ALAT BANTU PENCARIAN JATI DIRI INI. DENGAN MENGGUNAKAN TES PENILAIAN CAREER
DIRECT SECARA ONLINE, ANDA SECARA TEGAS MELEPASKAN DAN MEMBEBASKAN SETIAP DAN SEMUA KLAIM YANG BERSIFAT APA PUN JUGA
TERHADAP CROWN FINANCIAL MINISTRIES, SETIAP PERUSAHAAN ATAU SEKOLAH AFILIASINYA, DAN/ATAU KARYAWAN MEREKA YANG TIMBUL DARI
ATAU TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN TES PENILAIAN INI.

Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct® Online dikembangkan oleh Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Sistem Bimbingan (Career Direct Complete
Guidance System) adalah sebuah merek dagang dan Career Direct, logo Mahkota, Crown Financial Ministries, dan desain Mahkota merupakan merek-merek dagang

terdaftar milik Crown Financial Ministries, Inc. Semua merek dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.
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PENDAHULUAN
Jane , prinsip yang mendasari penggunaan laporan ini adalah bahwa orang-orang yang sesuai dengan pekerjaan mereka dengan kepribadian, minat, keterampilan
dan nilai mereka umumnya menikmati dan berhasil dalam pekerjaan mereka.  Dengan demikian, umpan balik anda di empat area yang ditunjukkan di bawah ini
akan memberikan informasi berharga untuk perencanaan karir anda. Semua bidang ini harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan karir anda.

Hasil anda tidak akan menguraikan satu pekerjaan tertentu untuk anda. Sebaliknya, anda akan diberi informasi penting yang akan membantu anda memahami riasan
unik anda dan jenis pekerjaan yang akan cocok untuk anda. Pendekatan umum jauh lebih baik, karena biasanya akan ada beberapa pekerjaan serupa yang sesuai
dengan minat dan talenta seseorang.

MEMPELAJARI LEBIH BANYAK MENGENAI LAPORAN TERPERINCI ANDA

Laporan Dasar anda membuat anda memulai di jalur yang benar, namun anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari Penilaian
career direct anda dengan meningkatkan hasil Anda ke Laporan Terperinci atau Premium.

Kedua opsi mencakup Laporan Terperinci, rencana tindakan, dan sumber daya tambahan, namun Laporan Premium anda
menawarkan konsultasi karir 1 on 1 untuk membawa anda melewati hasil anda dan membantu anda menentukan artinya bagi

masa depan anda!

TINGKATKAN HASIL SAYA

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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KEPRIBADIAN
Jane, Dalam bab ini, istilah kepribadian menggambarkan cara seseorang termotivasi untuk melakukan suatu tindakan secara alami. Sebagai contoh, sebagian orang
secara alami termotivasi untuk bersifat sangat teratur dan akurat, dan sebagian orang lebih bersifat spontan dan santai. Demikian juga, sebagian orang suka
mengambil risiko, dan sebagian lainnya cenderung berhati-hati.

Di bawah ini adalah enam faktor kepribadian anda yang tertera dalam urutan dari yang paling ekstrim sampai yang paling tidak ekstrem

1. Berani mengambil risiko/petualang
berani mengambil risiko, ambisius, & kompetitif. Anda juga tertarik dengan tantangan.

2. Ekstrovert
ramah dan suka berinteraksi dengan orang lain dan suka bertemu dengan orang asing; Anda antusias dan pintar network.

3. Inovatif
sangat kreatif. Anda khususnya suka mencipta dan mengungkapkan ide baru dan mencari tantangan mental.

4. Teliti
akurat, teratur, & siap sedia. Anda mengikuti aturan karena Anda menyukai struktur & hal yang dapat diprediksi.

5. Penurut / Dominan (Rata-Rata)
merasa nyaman sebagai pemimpin atau pengikut & beradaptasi sesuai kebutuhan situasi.

6. Acuh Tak Acuh / Berbelas kasih (Rata-Rata)
menyenangkan & mendukung, namun mampu bersikap objektif tentang orang-orang & situasi yang ada.

ENAM FAKTOR KEPRIBADIAN

Penurut

Introvert

Acuh Tak Acuh

Tidak Terstruktur

Berhati-Hati

Konvensional

Dominan (5)

Ekstrovert (14)

Berbelas kasih (2)

Teliti (6)

Berani mengambil risiko/petualang (14)

Inovatif (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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GENERAL INTERESTS
Jane, MINAT adalah faktor yang paling penting dalam menemukan area karir yang sesuai dengan desain anda. Bidang teratas yang perlu anda pertimbangkan adalah:

1. Manajemen/Penjualan
Kelompok karir ini berpusat pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis seperti mengelola, menjual, mengembangkan strategi pemasaran, serta
memulai dan mengoperasikan suatu usaha.

2. Atletik
Orang yang tertarik dengan kelompok karir ini biasanya memiliki minat yang kuat dalam kegiatan atletik, baik sebagai pekerjaan maupun sebagai kegiatan di
saat senggang.

3. Internasional
Kelompok karir ini memiliki ketertarikan yang kuat untuk bepergian atau bekerja di luar negeri, berinteraksi dengan orang dari berbagai budaya, dan
berkomunikasi dalam lebih dari satu bahasa.

4. Hukum/Politik
Orang yang tertarik dengan kelompok karir ini memiliki keinginan yang kuat untuk mempengaruhi pemikiran dan opini orang lain.

INTEREST SAMPLE OCCUPATIONS

Manajemen/Penjualan Perwakilan Pemasaran, Pembeli, Eksekutif bisnis, Agen Real Estate/Properti

Atletik Pelatih atletik, Wasit/petugas, Pencari bakat profesional, Agen bidang atletik

Internasional Koresponden asing, Guru Bahasa Asing, Penerjemah Tertulis, Misionaris asing

Hukum/Politik Pengacara, Asisten pengacara (paralegal), Ahli ilmu politik, Arbiter

KETERAMPILAN DAN KEMAMPUAN
Jane, pemahaman tentang keterampilan Anda penting saat Anda mengevaluasi bidang karier dan pekerjaan yang potensial. Sangat penting agar Anda mencocokkan
pekerjaan dengan keterampilan terbaik Anda untuk mendapatkan kesenangan pribadi saat melakukan sesuatu yang muncul secara alami.

Koodinasi fisik, koordinasi tubuh dan tangan-mata, olahraga.

Mahir berbahasa asing, berinteraksi dengan budaya-budaya dan tradisi-tradisi berbagai bangsa.

1. Atletik Sangat Tinggi (100)
0 50 100

2. Lintas Budaya Sangat Tinggi (88)
0 50 100
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NILAI-NILAI
Dalam memilih pekerjaan atau posisi tertentu dalam karir, perhatikan NILAI-NILAI berikut di LINGKUNGAN KERJA.

1. Stabilitas
Anda suka bekerja dalam lingkungan yang konsisten, dengan rutinitas yang sudah pasti, dan tanpa kejutan. Anda menghargai jam kerja yang teratur, gaji tetap,
dan jadwal yang tidak berubah.

2. Tantangan
Anda memerlukan kesempatan untuk memecahkan permasalahan yang sulit dan menangani hal-hal yang sangat menentukan. Carilah tugas-tugas yang sulit
dan kesulitan yang harus diatasi. Pertentangan bukanlah masalah, karena Anda senang memulihkan ketertiban di mana ada kekacauan.

Anda akan menginginkan situasi pekerjaan yang menawarkan OUTCOMES ini.

1. Kepemimpinan
Anda merasa nyaman dalam jabatan-jabatan yang mengandung tanggung jawab atas orang-orang dan sumber daya. Anda merasa nyaman untuk memegang
kendali, memberikan instruksi untuk dilakukan kepada orang lain, dan mengambil keputusan untuk kelompok. Pekerjaan Anda perlu memberikan Anda
kesempatan untuk memimpin tim kepada tujuan bersama.

2. Peningkatan karir
Anda tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang menawarkan peningkatan jabatan karir yang jelas. Anda suka menjajaki tingkatan organisasi dengan
meningkatkan tanggung jawab dan wewenang Anda dalam pekerjaan. Carilah lingkungan kerja yang menawarkan kesempatan untuk bertumbuh dan
berkembang sebagai seorang profesional.

Secara keseluruhan, NILAI KEHIDUPAN anda harus dipertimbangkan dalam posisi yang anda terima.

1. Keluarga
Keluarga sangat berharga bagi Anda dan Anda ingin dapat menunjukkan perhatian kapan pun mereka membutuhkan Anda. Anda menganggap ketersediaan
dan keterlibatan Anda dalam kegiatan-kegiatan mereka sebagai hal yang penting. Banyaknya waktu berkualitas dengan keluarga Anda adalah hal yang penting
bagi Anda dan hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam keputusan tentang pekerjaan yang Anda ambil.

2. Teman
Menjalin dan menjaga pertemanan adalah bagian yang penting dari hidup Anda. Anda senang menghabiskan waktu bersama teman-teman dekat, membantu
ketika mereka memerlukan Anda, dan menjalin serta mengembangkan pertemanan baru. Anda menghargai gaya hidup yang memungkinkan adanya waktu
untuk menyingkir dari tanggung jawab dan menikmati waktu bersama teman dekat dan kenalan.

TOP 4 NILAI PRIORITAS TERINTEGRASI 

Nilai-Nilai Kehidupan

Lingkungan Pekerjaan

Hasil kerja

Nilai-Nilai Kehidupan
Lingkungan Pekerjaan
Hasil kerja

Nilai-Nilai Kehidupan

1. Keluarga
2. Teman
3. Pencapaian/Prestasi
4. Integritas

Lingkungan Pekerjaan

1. Stabilitas
2. Tantangan
3. Kemandirian
4. Perjalanan

Hasil kerja

1. Kepemimpinan
2. Peningkatan karir
3. Penghasilan Besar
4. Pengakuan
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MEMAHAMI SKALA PENGUKURAN DAN NILAI YANG TERCANTUM
Skala untuk semua bagian didasarkan pada nilai standar yang berasal dari survei populasi yang besar, populasi orang yang berhasil dalam berbagai pekerjaan &
profesi. Skala ini memberi cara bagi Anda untuk membandingkan skor Anda dengan skor pekerja lainnya secara visual. Skala juga memudahkan untuk melihat tren.
Sebuah contoh dari skala yang digunakan adalah sebagai berikut.

Pada contoh grafik split bar di atas, kepribadian yang berbeda ditampilkan. Kisaran nilai standar pada grafik adalah dari +30 (kiri) menjadi 0 (tengah) ke +30 (kanan)
(kisaran 60 poin) dan Rata-rata adalah 0 (kisar tengah). Untuk setiap faktor, kira-kira sepertiga dari populasi akan mencetak ke kanan (+6 sampai +30), sepertiga
akan mencetak kisar-tengah (+5 kiri ke 0 sampai +5 kanan), dan sepertiga ke kiri (+6 sampai +30). Menafsirkan skor pada skala seperti yang ditunjukkan di bawah
ini.

Pada contoh grafik bar di atas, nilai yang ditampilkan berlaku untuk Minat dan Keterampilan / Kemampuan. Grafik menunjukkan minat yang rendah (kiri), minat
yang moderat (kisar-tengah), dan minat yang tinggi (kanan).Nilai-nilai ini tidak menunjukkan prestasi atau nilai yang "baik" atau "buruk". Berdasarkan respon-respon
Anda, nilai-nilai tersebut menggambarkan kurang lebih kedudukan Anda apabila dibandingkan dengan orang lainnya dalam kategori orang dewasa atau pemuda.

Penurut
Introvert

(27) Acuh Tak Acuh
(mid) Tidak Terstruktur

(13) Berhati-Hati
Konvensional

Dominan (21)
Ekstrovert (24)
Berbelas kasih
Teliti (mid)
Berani mengambil risiko/petualang
Inovatif (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30SAMPLE

Perawatan Hewan Tinggi (75)
0 50 100SAMPLE

Jane Doe 7



DASAR ALKITABIAH UNTUK PEKERJAAN
Jane, pekerjaan yang kita lakukan, jalur karir yang kita ikuti, harus didasarkan pada talenta yang diberikan kepada kita. Dalam pekerjaan, kami menghabiskan lebih
dari sepertiga kehidupan kami. Ini mengapa , itu harus menjadi area hidup kita yang dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Pelayan yang baik harus menggunakan potensinya secara penuh agar kita bisa menggunakan potensi kita dengan baik. Kita membutuhkan pengetahuan yang
tepat mengenai sumber dan kebijaksanaan kita dan bagaimana cara untuk membuatnya bekerja. Sumber daya tersebut meliputi keterampilan alami kita,
keterampilan yang didapat, dan kekuatan.

Prinsip 1: Pekerjaan yang kita lakukan sangat berarti. Makna pekerjaan seseorang lebih tinggi karena pekerjaan sesuai dengan sistem nilai hidup
seseorang.Pada tingkat yang paling mendasar, tujuan dari kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika pekerjaan anda gagal memenuhi
harapan anda dalam hal ini, carilah sesuatu yang lebih baik.

Prinsip 2:Setiap pekerjaan dapat menjadi sumber makna dan martabat seseorang. Bahkan aktivitas kerja yang paling sederhana pun bisa sangat
berharga, jika itu benar-benar membantu orang lain. Fakta menjadi bermanfaat dapat menjadi sumber makna dan martabat bagi seorang pekerja.
Selain itu, sering seseorang mendapatkan rasa hormat dari orang-orang disekelilingnya dengan memberikan layanan yang berkualitas. Rasa hormat ini
mempengaruhi harga diri seorang pekerja dan rasa menjadi penting dan dibutuhkan.

Prinsip 3: Setiap orang perlu menemukan panggilan kejuruannya. Panggilan kejuruan adalah satu set kegiatan yang berhubungan dengan kejuruan
pekerjaan dimana seseorang memiliki kecenderungan khusus dan mana yang tampil secara alami. Seluruh sistem bimbingan Career Direct  membantu
menemukan panggilan kejuruan yang paling tepat. Orang yang telah menemukan tempat yang tepat di pasar tenaga kerja secara signifikan memiliki
makna kehidupan yang lebih dibandingkan masyarakat lainnya. 

Prinsip 4: Pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah sumber kredibilitas seseorang di masyarakat. Kredibilitas yang diperoleh melalui pekerjaan akan
membentuk kesempatan untuk melayani orang lain dan melakukan berbagai macam kebaikan. Dengan uang yang diperoleh, seseorang dapat
mendukung inisiatif yang masuk akal dan dengan keterampilan yang dipelajari di tempat kerja, seseorang dapat menjadi sukarelawan. Tindakan seperti
itu adalah sumber kepuasan dan kegembiraan. 

Prinsip 5: Keinginan untuk menjadi seorang ahli atau pekerja yang berharga adalah mulia jika itu datang dari motivasi yang murni. Mengejar
profesionalisme membutuhkan usaha dan waktu.Pembelajaran seumur hidup dilakukan dengan cara yang strategis (dengan memanfaatkan talenta
yang diberikan) akan mempercepat proses pencapaian keunggulan profesional. Keahlian dan keterampilan yang berguna di pasaran akan
meningkatkan keamanan kita. Sebuah pepatah tua mengatakan, "Apakah anda melihat seseorang yang ahli dalam pekerjaan mereka? Mereka akan
melayani di hadapan raja-raja, mereka tidak akan melayani di hadapan pejabat yang berpangkat rendah.

Prinsip 6:Kehilangan pekerjaan bukanlah tragedi seumur hidup, ini adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Setelah anda
kehilangan pekerjan anda, analisislah mengapa hal ini bisa terjadi. Jika anda dipecat dengan tidak adil, maafkan kesalahannya, dengan cara ini anda
akan bisa mencari pekerjaan yang baru tanpa beban yang tidak perlu. Jika usaha mencari pekerjaan anda tidak membuahkan hasil, pertimbangkan
pekerjaan sukarela atau magang karena berada disekitar orang lain mungkin membuka peluang pintu baru untuk anda. Pelajari keterampilan baru, dan
kenali banyak orang. Teman baru anda dapat memberi tahu anda tentang proses rekruitmen baru yang sedang dibuka.

Di Crown Financial Ministries, kami percaya bahwa mengidentifikasi kekuatan, kemampuan alami, dan nilai anda dapat membantu anda menemukan jalan
Tuhan untuk hidup anda. Kami percaya bahwa Sistem Bimbingan Career Direct dapat menjadi sumber yang tak ternilai dalam membantu Anda melakukan
hal ini.

®
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Laporan dasar Laporan Terperinci

Pendahuluan Memahami Skala / skor   

Bagian 1 : Kepribadian Faktor kepribadian 6 6

sub faktor dari kepribadian  

Kepribadian Anda yang Menonjol  

Kekuatan-Kekuatan yang Khas dari Kepribadian Anda  

Non-Kekuatan yang Khas dari Kepribadian Anda  

Hal-Hal yang Penting Dalam Hidup  

Bagian 2 : Ketertarikan umum Potensi pekerjaan   

Grup minat karir teratas 4 8

Combined Scores: Activity, Occupation, & Subject  

Lima Bidang Peminatan Umum Utama  

Bagian 3 : Keterampilan dan kemampuan Keterampilan & kemampuan kerja   

area kemampuan teratas 2 4

Evaluasi Keterampilan Anda  

Paparan skor keterampilan rendah  

Bagian 4 : Nilai Lingkungan Pekerjaan 2 12

Hasil kerja 2 8

Nilai-Nilai Kehidupan 2 9

Kesimpulan  

Summary Charts Enam Faktor Kepribadian  

sub faktor dari kepribadian  

Ringkasan kepribadian  

General Interests  

Keterampilan dan Kemampuan  

4 nilai integrasi  

Hal-Hal yang Penting Dalam Hidup  

Top 8 Kelompok Karier Berdasarkan Bidang Minat  

Perencanaan Nilai-nilai Inti Kehidupan  

Laporan dasar vs Terperinci
Anda membaca Laporan Dasar anda. Lihat tabel dan lihat apa yang anda lewatkan jika anda tidak mengupgrade
Laporan Perincian yang mengubah hidup anda.

   Termasuk dalam laporan

#   Atribut ditampilkan
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Part 5: Next Steps Career Direct – Langkah Berikutnya  

8 grup menarik : link pekerjaan detail  

Bagian 6 : Sumber daya Resources  

Tautan Unduh File Audio  

dasar biblical untuk bekerja   

LIHAT HASIL UPGRADE

™
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