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ABSTRAK 

Dede Sani: Pengaruh Layanan Informasi Karir Terhadap Minat Berwirausaha 

(Penelitian di Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Kelurahan 

Mekarmulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung) 

 

 

Kemampuan  pasar kerja dalam menyerap  tenaga kerja di Indonesia rata-rata 

kecil, akibatnya terjadi penumpukan tenaga kerja, dan gejala pengangguran pun 

semakin  nyata. Salah satu alternatif yang tepat untuk mengurangi pengangguran 

adalah mendirikan usaha. Dalam Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK 

R) Kelurahan Mekarmulya dilaksanakan kegiatan pemberian keterampilan hidup (life 

skills) menggunakan metode Layanan Informasi Karir. Melalui kegiatan ini remaja 

bisa mendapatkan bantuan agar mampu memperoleh pemahaman diri dari 

lingkungannya dengan dunia kerja yang sesuai dan selaras dengan kemampuan yang 

ada pada dirinya, memperoleh berbagai alternatif masa depan untuk dipertimbangkan, 

mampu memahami tujuan bekerja dan prospek kehidupan yang akan datang. Termasuk 

juga berwirausaha sebagai salah satu alternatif karir di masa depan. 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : pertama untuk mengetahui 

Bagaimana Pelaksanaan Layanan Informasi Karir di Kelompok Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R) Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan, Kota 

Bandung. Kedua untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Layanan Informasi Karir 

Terhadap Minat Berwirausaha di Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja 

(PIK R) Kelurahan Mekarmulya Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.  

Penelitian ini berpijak pada teori dari Super (1990) dalam Gibson dan Mitchell 

(2010: 456-457) yang menyatakan bahwa perkembangan karir lewat tahap-tahap 

kehidupan dapat dibimbing sebagian dengan memfasilitasi pematangan kemampuan 

dan minat, dan sebagian dengan bantuan pengetesan realitas dan di dalam 

pengembangan konsep diri.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif. 

Subyek penelitian ini adalah 26 remaja anggota PIK-R Kelurahan Mekarmulya. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Pengujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji korelasi, koefisien determinasi. 

linieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

individual.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya layanan infromasi karir 

sangatlah membantu dan mempengaruhi tingkat minat berwirausaha remaja, karena 

persentase skala nilai dalam kualifikasi baik yaitu sebesar 74,53% . Pengaruh Layanan 

Informasi Karir terhadap Minat Berwirausaha sebesar 51% dan sisanya 49% 

dipengaruhi oleh variabel lain selain Layanan Informasi Karir.  
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho dan 

hidayah-Nya, sehingga penyusunnan skripsi yang berjudul “Pengaruh Layanan 

Informasi Karir Terhadap Minat Berwirausaha“ (Penelitian di Kelompok Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Kelurahan Mekarmulya, Kecamatan 

Panyileukan, Kota Bandung)”  ini dapat diselesakan dengan baik. Tak lupa shalawat 

serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi 

suri tauladan kepada umatnya untuk selalu bekerja keras, berusaha, dan terusberdo’a. 

Penyusunan skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari 

berbagai pihak, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Mahmud, M.Si, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang 

telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.  

2. Bapak Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

yang telah memberikan izin penelitian tugas akhir skripsi ini.  

3. Bapak Dudy Imanudin Effendi, M. Ag., Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, 

atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Drs. Wiryo setiana, M. Si., dosen pembimbing satu tugas akhir skripsi, atas 

bimbingan dan arahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

5. Bapak Nase, S.Ag. MM, dosen pembimbing dua tugas akhir skripsi, atas bimbingan 

dan arahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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6. Ibu Lira Sapdini, S.Pd, Koordinator KKBPK Kecamatan Panyileukan juga PKB , 

TPK/PLKB Kecamatan Panyileukan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian skripsi.  

7. Kak Ikhwan Reiza M, ketua PIK-R Kelurahan Mekarmulya, atas bantuan dan 

kerjasamanya dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.  

8. Remaja anggota PIK-R Kelurahan Mekarmulya atas kerjasama dan bantuannya 

dalam penelitian skripsi ini.  

9. Sahabatku Vina, Faya dan Dede Sri terimakasih atas dukungan, bantuan, saran dan 

kritiknya.  

10. Teman-teman seperjuangan BKI A 2014 yang telah memberikan semangat dan 

dukungan untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi  

11. Segenap pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala 

bantuan yang telah diberikan kepada saya.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi  ini masih kurang sempurna., oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar 

penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat  bermanfaat bagi 

semua pihak.  

Bandung, 12 April 2018  

Penulis   

 

Dede Sani  NIM: 1144010030
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Motto : 

“ Terus memperbaiki diri hingga nafas 

berhenti” 

 

Allah SWT itu memang dekat, tapi 

hanya orang-orang beruntunglah yang 

bisa selalu mendekatkan diri kepada-Nya 

Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? 

Yuk cari cara agar kita seberuntung 

mereka  
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