
GUIDE WAWANCARA 
Peranan Intuisi dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Seleksi Karyawan 
 

Latar  Belakang subyek 

1. Mengapa Anda memilih untuk memasuki fakultas psikologi?ceritakan? 

2. Mengapa bidang Psikologi industri menjadi pilihan utama?jelaskan? 

3. Apakah setelah lulus S1 anda langsung bekerja atau melanjutkan 

sekolah lagi? Jika ya, sekolah apa? mengapa? 

4. Ceritakan perjalanan karier Anda, mulai dari pekerjaan pertama yang 

diambil sampai saat ini? 

5. Pengalaman apa saja yang Anda peroleh selama menjadi psikolog 

industri? 

6. Adakah kesan-kesan yang menarik menjadi seorang psikolog 

industri?ceritakan! 

7. Adakah kesan-kesan yang tidak menarik menjadi seorang psikolog 

industri?Ceritakan! 

8. Selain memperoleh ilmu dari kuliah, apakah Anda pernah mengikuti 

training tentang seleksi? Apa saja yang diikuti? 

 

Frekuensi dan ruang lingkup pengalaman  

9. Sudah beberapa lama Anda bekerja dibidang seleksi? 

10. Kira-kira, berapa frekuensi dalam 1 minggu untuk melakukan seleksi? 

11. Berapa luas kancah atau tempat dimana jasa Anda dipakai?dimana saja? 

12. Berapa banyak klien yang memakai jasa Anda? Perusahaan apa yang 

sering?sebutkan! 

13. Apa saja kendala-kendala yang Anda hadapi di dalam melakukan seleksi? 

14. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

 

 

 



Penggalian proses seleksi 

15. Bagaimana anda melakukan sebuah proses seleksi?ceritakan! 

16. Untuk menjadi seorang psikolog industri khususnya dibidang 

seleksi,menurut anda membutuhkan kemampuan apa saja? 

17. bagaimana cara mengasah kemampuan-kemampuan tersebut? 

18. kemampuan apa yang paling penting, dalam proses seleksi?mengapa? 

19. Pada waktu mula-mula memasuki dunia seleksi bagaimana cara atau 

proses pengambilan keputusan tersebut diambil? 

20. Bisakah anda menceritakan bagaimana proses secara detail, langkah-

langkah sistematis Anda dalam mengambil keputusan? 

21. Setelah kurang-lebih lima tahun ini, bagaimana proses pengambilan 

keputusan tersebut diambil? Apakah ada perubahan atau tetap sama? 

22. Jika mengalami perubahan, bagaimana proses secara detail, langkah-

langkah sistematis yang saat ini dijalankan?  

23. Lebih menyukai cara yang mana? 

24. Apakah Anda pernah salah dalam membuat keputusan? Kenapa? 

25. Apakah Anda pernah mengalami ketidaksesuaian antara data dengan hasil 

pengamatan? Jika pernah, Bagaimana cara mengatasinya? 

 

Pengetahuan tentang intuisi dan peranan bagi subyek 

26. Apakah ada cara lain atau pelengkap selain alat-alat psikotest dalam 

proses seleksi? 

27. Bagaimana dengan kemampuan intuisi?apakah anda menggunakan nya? 

28. Apa yang Anda ketahui tentang intuisi? 

29. Apa yang bisa intuisi lakukan dalam proses seleksi?(kegunaannya) 

30. Menurut Anda, bagaimana peranan intuisi dalam proses seleksi? 

31. Kapan atau pada bagian apa saja intuisi benar-benar berbicara atau 

berperan di dalam proses seleksi? 

32. Menurut Anda, apakah intuisi berperan dalam proses pengambilan 

keputusan pada proses seleksi? 



33. Menurut anda bagaimana langkah-langkah penggunaan proses intuisi 

dalam pengambilan keputusan? 

34. Apakah anda mempunyai pola-pola secara khusus yang mendasari 

dalam membuat keputusan dengan kemampuan intuitif dalam proses 

seleksi? 

35. Apakah anda membayangkan atau membuat gambaran dalam 

pikiran, apa yang anda harapkan jika memutuskan sesuatu? 

(prediksi) 

36. apakah intuisi dapat memprediksi keberhasilan seseorang dalam 

suatu jabatan? 

37. bagaimana Anda mengasah intuisi? 

38. Apakah Anda berani, jika tanpa mengunakan data yang ada dan hanya 

menggunakan intuisi saja di dalam mengambil keputusan? 

39. Menurut Anda berapa prosentase peranan intuisi dan data di dalam 

proses seleksi? Lebih besar intuisi atau data? 

 

Evaluasi terhadap intuisi dalam proses pengambilan keputusan 

40. Apa saja kelebihan dalam menggunakan intuisi dalam proses pengambilan 

keputusan? 

41. Apa saja kelemahan dalam menggunakan intuisi dalam proses 

pengambilan keputusan? 



PERTANYAAN TAMBAHAN 

Bp. SISWANTO 

UMUM :  

1. Dari manakah asal intuisi anda? 

2. Kapan intuisi anda muncul? 

3. Apakah pada waktu kecil anda sering mengamati orang atau sesuatu dan 

melakukan analisis (menebak) ? 

4. Apakah intuisi tersebut mulai ada setelah anda lama terjun di dalam dunia 

seleksi? 

5. Apakah benar bahwa analisis memiliki peran yang tepat sebagai alat bantu 

pendukung dalam proses pengambilan keputusan intuitif ?mengapa? 

6. Ada suatu statement yang mengatakan bahwa belajar dari sebuah 

pengalaman akan memakan waktu. Bagaimana cara agar menggunakan 

pengalaman dengan efektif dalam rangka mengasah intuisi ? 

KHUSUS : 

7. Ceritakan apa yang ada dalam pikiran anda ketika menggunakan intuisi? 

Misal waktu lihat orang atau dalam wawancara. 

8. Apakah anda sudah mempunyai sebuah pola-pola tertentu, yang digunakan 

sebagai sebuah patokan untuk menganalisa seseorang atau data?kalau ada 

Berikan contoh pola tersebut? 

9. Jika, hanya melihat orang atau bercakap cakap, apakah bisa melakukan 

analisa dengan intuisi? 

10. Bagaimana proses bapak melakukan meditasi? 

11. Apa kaitannya meditasi dengan pengembangan intuisi? 



PERTANYAAN TAMBAHAN 

Bu Christine 

UMUM :  

1. Dari manakah asal intuisi anda? 

2. Kapan intuisi anda muncul? 

3. Apakah pada waktu kecil anda sering mengamati orang atau sesuatu dan 

melakukan analisis (menebak) ? 

4. Apakah intuisi tersebut mulai ada setelah anda lama terjun di dalam dunia 

seleksi? 

5. Apakah benar bahwa analisis memiliki peran yang tepat sebagai alat bantu 

pendukung dalam proses pengambilan keputusan intuitif ?mengapa? 

6. Ada suatu statement yang mengatakan bahwa belajar dari sebuah 

pengalaman akan memakan waktu. Bagaimana cara agar menggunakan 

pengalaman dengan efektif dalam rangka mengasah intuisi ? 

KHUSUS : 

7. Ceritakan apa yang ada dalam pikiran anda ketika menggunakan intuisi? 

Misal waktu lihat orang atau dalam wawancara. 

8. Apakah intuisi bisa diasah dari pengalaman melakukan seleksi dan melalui 

umpan balik? 

9. Apakah ketika melihat data hasil psikotes, ibu menggunakan intuisi? 



PERTANYAAN TAMBAHAN 

Pak Bowo 

UMUM :  

1. Dari manakah asal intuisi anda? 

2. Kapan intuisi anda muncul? 

3. Apakah pada waktu kecil anda sering mengamati orang atau sesuatu dan 

melakukan analisis (menebak) ? 

4. Apakah intuisi tersebut mulai ada setelah anda lama terjun di dalam dunia 

seleksi? 

5. Apakah benar bahwa analisis memiliki peran yang tepat sebagai alat bantu 

pendukung dalam proses pengambilan keputusan intuitif ?mengapa? 

6. Ada suatu statement yang mengatakan bahwa belajar dari sebuah 

pengalaman akan memakan waktu. Bagaimana cara agar menggunakan 

pengalaman dengan efektif dalam rangka mengasah intuisi ? 

KHUSUS : 

7. Ceritakan apa yang ada dalam pikiran anda ketika menggunakan intuisi? 

Misal waktu lihat orang atau dalam wawancara. 

8. Apakah ketika melihat hasil psikotes anda menggunakan intuisi? 

9. Apakah semua hasil psikotest dapat dilihat dengan menggunakan intuisi? 

10.  
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