
 

 

ABSTRAK 

 

BILI HAKIKI JENAWI 2018, Bimbingan Karir dalam Menumbuhkan 

Motivasi Entrepreneurship Peserta Didik  (Penelitian di Sekolah Menengah 

Kejuruan Al-Mubarokatusa’adillah Jampang Kulon kabupaten Sukabumi)  

Penelitian ini akan membahas tentang proses, program dan hasil bimbingan 

karir di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Mubarokatusaa’adillah, Bimbingan Karir 

adalah proses bantuan, layanan dan pendekatan kepada para peserta didik dengan 

tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja dan 

menyusun perncanaan karir. Bimbingan Karir dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan proses dan pengarahan bagi para peserta didik yang meliputi program-

program untuk mengembangkan diri dan merencanakan profesi yang akan 

dipilihnya kelak.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 

proses bimbingan karir yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Al-

Mubarokatusaa’adillah, untuk mengetahui perencanaan karir atau planing peserta 

didik apakah sesudah mengikuti bimbimbingan karir ini peserta didik menjadi lebih 

matang dalam perencanaan karirnya atau justru sebaliknya, lalu bagaimana hasil 

dari proses kegiatan bimbingan karir dalam menumbuhkan motivasi 

entrepreneurship peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Al-

Mubarokatusaa’adillah Jampang Kulon kabupaten Sukabumi. 

Metode penelitan ini menggunakan metode direct (metode langsung) 

melalui diskusi bersama dua arah dari pembimbing kepada peserta didik dan dari 

peserta didik kepada pembimbing, kemudian pula melalui ceramah, metode 

observasi mengamati secara langsung dengan pihak-pihak peguruan tinggi, metode 

konsultasi yakni setelah melakukan observasi peserta didik diberikan kesempatan 

berkonsultasi langsung dengan pihak-pihak dari perguruan tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukan : Secara tidak langsung Sekolah Menengah 

Kejuruan Al-Mubarokatusaa’adillah telah mempraktikkan kegiatan bimbingan 

karir kepada para peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Al-

Mubarokatusaa’adillah. Karena dengan adanya bimbingan karir ini tentu para 

peserta didik akan siap ketika mereka melanjutkan kehidupan di dalam 

bermasyarakat, adapun indikator Entrepreneurshipnya yaitu: : a) Inovatif yang 

artinya memperkenalkan suatu yang baru, b) Kreatif yang artinya memiliki 

kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, dan c) 

Produktif yang berarti kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak 

mendatangkan sesuatu hasil dari berkarya. 

 


