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 Dikembangkan oleh Lee dan Thorpe (1956)

 Dirancang untuk mengukur dan menganalisis
minat jabatan individu

 Merupakan pengukuran performansi jabatan
dan bukan tes kemampuan atau keterampilan
jabatanjabatan

 Tujuannya untuk membantu menemukan minat
jabatan dasar pada individu

 Tes ini meliputi 6 bidang minat dan 3 tipe
minat



BidangBidang minatminat

1. Pribadi sosial (personal social) : mencakup
pekerjaan-pekerjaan yang menuntut hubungan
pribadi dan bidang pelayanan. Hasil pengukuran
yang tinggi di bidang ini menggambarkan
keinginan yang tinggi dari orang tersebut untuk
membantu orang lain
keinginan yang tinggi dari orang tersebut untuk
membantu orang lain

2. Natural : mencakup kegiatan yang dilakukan di
alam terbuka dan yang memberi banyak
kesempatan untuk bergaul dengan hewan dam 
tumbuhan. Skor yang tinggi pada bidang ini
diharapkan berminat di bidang pertanian dan
dalam pelestarian sumber alam.



3. Mekanik (mechanical) : mencakup bidang kegiatan
yang mempersyaratkan pemahaman mekanika
dan permesinan.

4. Bisnis (business) : ditandai dengan kegiatan
perniagaan dalam arti luas. 

5. Seni (the art) : minat dalam musik, drama, novel 
dan seni lainnya ditampakkan dalam skor yang dan seni lainnya ditampakkan dalam skor yang 
tinggi. Keinginan untuk meningkatkan kualitas
estetika melalui kehidupannya.

6. Sains : keinginan untuk memahami dan
memanipulasi lingkungan fisik dimana kita hidup
merupakan dasar dari bidang minat ini.



TipeTipe minatminat

 Verbal : ditandai dengan penekanan pada
penggunaan kata-kata dari suatu dunia
kerja.

 Manipulatif : apabila mempersyaratkan
penggunaan tangan. Individu puas bekerjapenggunaan tangan. Individu puas bekerja
dengan benda atau obyek.

 Komputasional : merupakan gabungan
penggunaan kata dan benda yang berisi
item-item yang berhubungan dengan
simbol atau konsep angka.



 Tes minat ini terdiri dari 2 bagian yaitu
Bagian I dan Bagian II

 Bagian I berisi 120 pasangan pekerjaan (= 
240 pekerjaan)

 Bagian II terdiri atas 30 nomor (= 90 
pekerjaan)pekerjaan)

 Terdapat 40 item untuk setiap bidang
minat yang menggambarkan tingkat minat

 40 item : 10 item = tingkat minat rutin, 20 
item = tingkat menengah, 10 item = 
tingkat profesional



SebaranSebaran bidangbidang minatminat

 A + C = pribadi-sosial

 B + D = natural

 E + G = mekanik

 F + H = bisnis F + H = bisnis

 I + K = seni

 J + L = sains



TipeTipe minatminat

+ = skor tipe minat verbal

0 = skor tipe minat manipulatif

- = skor tipe minat kompulatif

Tingkat minat diperoleh melalui menghitung
hasil pekerjaan bagian II. Tes bagian II 
dikelompokkan menjadi 6 (a,b,c,d,e,f)




