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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam lapangan pekerjaan menghadapi tantangan yang sangat berat 

yaitu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya 

untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana tuntutan yang 

tersurat dalam pasal 17 UUD 1945. Sementara itu, hampir setiap saat 

menyaksikan melalui media masa, perbincangan, maupun dalam forum-forum 

monumental lainya, bahwa tumbuh kembangnya dunia pendidikan, belum 

seimbang dengan tersedianya lapangan kerja, sehingga setiap tahun banyak 

sarjana menganggur, yang menambah antrian panjang untuk mendapatkan 

pekerjaan.
1
 

Untuk membangun kualitas sumberdaya manusia yang bermoral dan 

berbudaya, serta  berdaya  saing  tinggi  dan  berwawasan  iptek  (ilmu 

pengetahuan dan teknologi), maka  karyawan  atau  tenaga  kerja  perlu 

memperoleh bimbingan dan penyuluhan (konseling), sehingga dalam 

menjalankan tugasnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, Dengan  

demikian  peran  program  bimbingan karir/konseling  bagi  karyawan  sangat 

penting sekali dalam meningkatkan kinerja karyawan. Program bimbingan 

merupakan kegiatan personalia yang mempunyai pengaruh langsung pada 

kinerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan reaksi terhadap stress. 
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Setiap individu dilahirkan dengan sejumlah kebutuhan, tujuan, 

keinginan dan dorongan dasar. Dengan pencapaian kinerja karyawan baik, 

tentunya berimbas positif pada peningkatan kinerja karyawan instansi rumah 

sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan peluang berkarir lebih baik. Begitupun  islam menganjurkan 

umatnya bekerja, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 

ayat 105: 

                               

                      

        Artinya: “ Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Ny serta 

                      orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

                      dikembalikan kepad (Allah) yang mengetahui akan  yang  ghaib dan 

                      yang nyata, lalu diberitakan-Nya kapada kamu apa yang telah kamu 

                     kerjakan”.(Q.S. At-Taubah:105)
2

 

                   

Abdul Hamid menyebutkan  bahwa “Pekerjaan manusia meliputi 

aspek rasio (akal) dan fisik. Jika manusia tidak bekerja maka berarti ia hidup 

tanpa memenuhi tugasnya. Rasio manusia harus digunakan untuk berpikir, 

inilah yang membedaknya dari hewan dan tumbuha. Salah satu kemampuan 

berpikir adalah kapabilitas menalar dan meneliti, menyimpulkan secara 

deduktif dan induktif.
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Pemahaman arti kinerja dan penelusuran karir atas dasar keinginan 

sendiri tidaklah mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya bantuan 

dan dorongan dari seseorang yang profesional, kegiatan ini dinamakan 

dengan bimbingan. Pemberian layanan bimbingan karir yang efektif dan 

memiliki kontinuitas akan bermanfaat bagi karyawan untuk memperoleh 

berbagai macam informasi karir, jabatan, pemahaman diri, keputusan sendiri, 

dan memecahkan masalah itu sendiri. 

Kemampuan karyawan  terhadap pemahaman kemampuan dan potensi 

diri tersebut merupakan indikasi keberhasilan layanan bimbingan dan 

konseling karir. Berhasil tidaknya layanan bimbingan karir tergantung pada 

kemampuan karyawan untuk mengambil keputusan tentang karir dan 

menanggung segala bentuk resiko yang dihadapinya kelak. 

Bimbinga karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada 

masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga membantu memperoleh 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. 

Penggunaan istilah karir di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan 

jabatan sekaligus kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang.
4
 

Hattari menyebutkan bahwa bimbingan atau konseling karir 

mengandung konsep yang lebih luas. Bimbingan jabatan menekankan pada 

keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu sedangkan bimbingan karir 

menitikberatkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan 

mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkunganya agar ia 
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memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dari segala peranan 

positif yang layak dilaksanakan dalam masyarakat.
5
 

Dan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu 

dengan memberikan bimbingan karir. Salah satu hal yang membantu 

karyawan mengembangkan diri berkenan dengan sikap dan kebiasaan bekerja 

yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi ia juga 

harus memiliki keinginan dan kegairahan untuk berprestasi tinggi. 

Dalam suatu perusahan agar pelaksanaan kinerja dapat mencapai 

prestasi maka tidak hanya sekedar organisasi yang meruapakan sekumpulan 

orang saja. Melainkan melibatkan perlengkapan termasuk mesin-mesin, 

metode kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya 

guna. Dengan demikian perlu adanya pengaturan, pengarahan, bimbingan, 

dan pendayagunaan.
6
  

Dalam pemberian bimbingan karir tersebut hampir diseluruh 

organisasi ada, walaupun teknik atau metode yang digunakan berbeda-beda. 

dan hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan meningkatnya kinerja karyawan , maka meningkat pula 

kualitas perusahaan atau organisasi sehingga tujuan-tujuan perusahaan atau 

organisasi dapat terwujud dengan baik. Begitupun dalam rumah sakit untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, maka perlu adanya 
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bimbingan karir bagi karyawanya, baik itu dengan pendidikan, pelatihan, 

pemberian motivasi, pemenuhan hak-hak karyawan dan sebagainya. 

Agar para karyawan, atau perawat dapat memahami arti kerjanya dan 

pemahaman akan dirinya sehingga kinerja meningkat. Seperti yang dilakukan 

oleh salah satu rumah sakit yang ada di kota pekanbaru yaitu Rumah Sakit 

Bhayangkara Tk III. Yang telah memberikan bimbingan karir kepada para, 

karyawan dan perawat lainya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan di Rs Bhayangkara Tk III, sehingga pelayanan kepada pasien 

menjadi lebih baik dan berkualitas. 

      Oleh karna itu kinerja para karyawan bergantung sekali dengan 

bimbingan karir yang diberikan oleh intansi RS tersebut. Oleh karena itu 

penulis merasa tertarik untuk meneliti tantang” Pelaksanaan Bimbingan 

Karir Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Tk III Kota Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

        Sesuai dengan judul penelitian yaitu”Pelaksanaan Bimbingan karir 

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Bhayangkara TK 

III Kota Pekanbaru”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:  

1. Pelaksanaan merupakan orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang 

mengerjakan atau melaksanakan (rancangan atau sebagainya).
7
 

2. Bimbingan Kariradalah proses, bantuan, layanan, pendekatan terhadap 

individu agar dapat mengenal dan memamhami diri, sehingga diharapkan 

                                                             
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hlm.120 



6 
 

 

dapat menyesuaikan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan 

lingkungan, memiliki pengetahuan tentang dunia kerja serta peranan 

dunia kerja. 

3. Kinerja berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, namun 

juga dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat- sifat individu. 

bahwa kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor- faktor 

seperti harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan dan 

sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal,  persepsi 

terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

4. Rumah Sakit Bhayngkara TK. III Pekanbaru Riau merupakan salah satu 

rumah sakit milik POLRI Kota pekanbaru yang bermodel RSU. Rumah 

sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas dan 

rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan 

Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III 

Pekanabru? 
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2. Batasan Masalah 

Agara penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan “Pelaksanaan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Pekanabru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Pelaksanaan 

Bimbingan Kariri Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Rumah 

Sakit Bhayangkara TK. III Pekanbaru.?” 

 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pembatsan masalah dan perumusan masalah di atas 

maka tujuan dari peneliti ini adalah: 

a. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanan Layanan Bimbingan karir 

Dalam Meningkatkan kinerja Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara 

Tk (III) Pekanbaru.  

b. Untuk Mengetahui materi apa yang digunakan dalam Pelaksanaan 

Bimbingan Karir Dalam Menigkatkan Kinerja Karyawan di Rumah 

Sakit Bhayangkara (III) Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para karyawan ketika 

diberikan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a)  Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang positif bagi ilmu pengembangan Khususnya Layanan 

Pembelajaran Bidang Bimbingan Karir dalam Bimbingan Konseling. 

b) Kegunaan praktis ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

keterampilan cara meningkatkan  kinerja karyawan melalui pemberian 

layanan bimbingan karir. 

c) Kegunaan akademik dapat menambah wawasan, informasi dan 

pengetahuan tentang bimbingan karir bagi mahasiswa Fakultas Ilmu 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Jurusan Bimbingan Konseling 

Islam. 

 

E.   Sitematika Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang 

masalah,penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II :   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan penjelasan metode bimbingan karir, pengertian 

metode, pengertian bimbingan karir, tujuan dan fungsi 
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bimbingan karir, pentingnya bimbingan karir karyawan , kinerja 

karyawan. 

 BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan jenis  dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan mengenai analisa data yang membahas dan 

menganalisa data tentang Pelaksanaan Bimbingan Karir Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara 

Tk III Pekanbaru. 

        BAB V   : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Pelaksanaan Bimbingan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Pekanbaru. 

        BAB VI  : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang: 

Kesimpulan dan saran-saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


