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KATA PENGANTAR
Memilih suatu pekerjaan atau bidang keahlian/kejuruan di masa depan
merupakan suatu proses yang mesti dilalui bagi setiap orang dan merupakan

kegiatan yang penting dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu
pengenalan atau pemberian informasi dan bimbingan yang tepat mengenai
berbagai jenis pekerjaan atau bidang keahlian yang ada perlu dilakukan pada

anak sedini mungkin. Hal ini penting guna menghindari adanya
ketidakmantapan pada diri anak dalam memilih program-program
pendidikan ataupun latihan lanjutan. Ketidakmantapan ini mungkin
disebabkan karena anak tidak mampu menentukan salah satu pilihan dari

alternatif yang ada, atau adanya kebimbangan karena tidak didukung oleh
minat dan bakatnya, maupun karena tidak memiliki rasa percaya diri.
:
t

I

Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat, orang tua dan guru

terkait dengan pemilihan bidang keahlian. Muatan buku ini pada intinya
menelaah berbagai permasalahan yang dihadapai anak dalam pemilihan jenis

sekolah lanjutan maupun dalam pemilihan bidang keahlian yang diinginkan

dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai
masalah tersebut. untukitu dalam buku ini dikupas mengenai : l) teori-teori
yang terkait dengan pemilihan bidang keahlian, 2) faktor-faktor determinan
dalam pemilihan bidang keahlian, 3) model pemilihan bidang keahlian, dan

a) kajian hasil riset yang relevan dengan pemilihan bidang keahlian.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat
-permasalahan
untuk merigaiasi
yang terkait dengan pemilihan bidang

keablian/kejuruan. Akhirnya penulis sangat mengharapkan

kritik

dan

wmbang saran untukperbaikan buku ini lebihlanjut.

Yogyakarta,

Mei 2013
Penulis,

Dwi Rahdiyanta
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