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BAB II 

KAJIAN TEORI  DAN KERANGKA PIKIR 

 

A.   Kajian Teori 

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dikemukakan kerangka teoritis sesui dengan masalah yang akan dibahas. 

Kerangka teoritis merupakan dasar pemikiran untuk mengkaji atau 

menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. 

1. Pengertian Bimbingan Karir 

Defenisi bimbingan karir menurut Mohamad Surya menyatakan 

bahwa bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang 

berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk 

memperoleh penyesuaian diri antara kemampuan dengan lingkunganya. 

Rochman Natawidjaya mengatakan Bimbingan karir merupakan 

proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran 

tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja diluar dirinya, 

mempertemukan gambaran tentang diri tersebut dengan dunia kerja, untuk 

pada akhirnya dapat memilih pekerjaan, menyiapkan diri untuk bidang 

pekerjaan, meamsukinya, membina karir dalam bidang tersebut.
7
 

Menurut Conny Semiawan memberikan definisi bimbingan karir 

lebih luas, bimbingan karir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

                                                             
7
 Ruslan A. Gani, Bimbingan Karir/panduan Pemilihan Karir Yang Terarah, 

(Bandung: Angkasa pers 2005). Hal.11 
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perkembangan individu yang harus dilihat bagian dari program pendidikan 

yang dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Bimbingan terkait 

dengan perkembangan kemampuan kognitif dan efektif, maupun 

keterampilan seseorang dalam mewujudkan konsep diri yang positif, 

memahami proses pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan 

dan keterampilan yang akan membantu dirinya. 

Defenisi Karir menurut Horbny didalam buku “ bimbingan dan 

konseling (studi & karir) adalah pekerjaan, Seseorang akan bekerja dengan 

senang hati dan penuh kegembiraan apabila apa yang dikerjakan itu 

memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampunya, dan minatnya. 

Sebaliknya, apabila seseorang bekerja tidak sesuai dengan apa yang ada 

dalam dirinya maka dapat dipastikan ia akan kurang bergairah dalam 

bekerja, kurang senang , dan kurang tekun. Agar seseorang dapat bekerja 

dengan baik, senang, dan tekun, diperlukanya adanya kesesuaian tuntutan 

dari pekerjaan maupun bimbingan secara baik hal tersebut merupakan 

salah satu tugas dari pembimbing untuk mengarahkanya.
8
 

 

2. Tujuan Bimbingan karier 

Tujuan dari bimbingan karir sendiri adalah untuk membentuk jati 

diri dalam bakat dan minat pekerjaan antara lain: 

                                                             
8
 Bimo Walgio, bimbingan konseling studi & karir,( Yogyakarta: pers. 2005). 

Hal.201  
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a. Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang 

berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai 

kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-cita. 

b. Mempelajari dan mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang 

berhubungan dengan potens dan minatnya. 

c. Mengetahui jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi 

yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan 

latihan serta memahami hubungan usaha dirinya sendiri.
9
 

d. Menemukan hambatan-hambatan yang akan timbul, yang 

disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta 

mencari jalan untuk dapat mengatasai masalah yang ada. 

e. Dapat merencanakan masa depan serta dapat menemukan karier 

dan kehidupan yang serasi dan sesuai.
10

 

 

3. Fungsi Bimbingan Karier 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bimbingan karier ini 

merupakan salah satu aspek bimbingan dan konseling secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, kurang bijaksana apabila pelaksanaan bimbingan karier 

terlepas dari bimbingan secara menyeluruh sehingga bimbingan lain 

terbengkalai.
11

 Pada kenyataanya tidak semua karyawan tidak kurang 

                                                             
9
 Ruslan A. Gani. Ibid. Hal. 14 

10
Suhertina, M.pd. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, ( Kota 

Pekanbaru:2004)   Hal. 82 
11

Amin Budiamin. Penyuluhan Karir. (Bandung:1990) Hal.84 
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berminat dalam pekerjaan yang sudah ditetapkan sehingga perlu 

bimbingan karier agar dapat bekerja dengan senang dan baik. 

 

4. Penyelenggara Bimbingan Karir 

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan mengenai peran 

dan tujuan dari bimbingan karir. Persoalan yang timbul kemudian adalah 

bagaimana pelaksanaanya antara lain;
12

 

a) Bimbingan karier dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam 

satu paket tertentu, yaitu paket bimbingan karier. 

b) Kegiatan bimbingan karier dilaksanakan secara instruksional.
13

 

c) Bimbingan karier dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unik. 

d) Kegiatan bimbingan karier dilaksanakan pada hari-hari tertentu 

yang disebut”hari karier” atau caereer day.
14

 

e) Karyawan karier yang diprogramkan oleh prusahaan. 

 

5. Bentuk Media Elektronik Dalam Bimbingan Karir 

Surat magnetik adalah awal mula terciptanya gagasan penggunaan 

teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Dalam penggunaan 

fasilitas ini, konseli dan konselor saling berkomunikasi dengan berkirim 

surat atau berkomunikasi melalui buku catatan yang bertujuan untuk 

membantu klien agar lebih dapat mengekspresikan diri melalui tulisan 

                                                             
12

  Bimo Walgio.Ibid. Hal. 205 
13

 Moh. Surya.  Bimbingan Untuk  Mempersiapkan  Generasi  Muda  Memasuki 

abad ke 21.(Bandung:1997) Hal. 79 
14

 Hibana S.Rahman.  Bimbingan  Dan  Konseling  Pola  17. (Yogyakarta:2003) 

Hal. 115 
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meskipun fasilitas ini pada zamannya tidak begitu populer, namun sering 

dilakukan oleh beberapa guru pembimbing atau konselor.
15

 

Adapun beberapa alat elektronik untuk mendukung jalanya 

bimbingan karir sebagai berikut:
16

 

1. Perekam (recorder) sekaligus pemutar (player) 

Alat perekam pita magnetik atau lazimnya tape recorder adalah 

salah satu media pendidikan termasuk bimbingan konseling yang tidak 

dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi, karena mudah 

menggunakannya. Beberapa kelebihan alat perekam antara lain, alat 

perekam memiliki fungsi ganda yang sangat efektif untuk merekam, 

menampilkan rekaman dan menghapusnya. Playback dapat segera 

dilakukan setelah rekaman selesai pada mesin yang sama, rekaman dapat 

diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume, rekaman dapat 

dihapus secara otomatis dan pitanya bisa dipakai lagi. 

2. Komputer 

Proses konseling menggunakan bantuan komputer atau Computer 

Assisted Counseling (CAC) merupakan konseling mandiri, juga disebut 

konseling komputer pasif atau biasa juga disebut dengan 

standalone.  Konseli mencari pemecahan masalah atau kebutuhannya 

melalui program interaktif konseling (sofwere) dalam bentuk CD yang 

                                                             
15

 Agus Triyanto & Aryadi Warsito. Pengembangan Media Bimbingan dan 

Konseling. (Yogyakarta:2010) Hal.78 
16

 Mayer, R. E, Multimedia Learning: Prinsip-prinsip dan Aplikasi. 

(Yogyakarta:2009) Pustaka Pelajar, Hal.46 
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dirancang khusus agar konseli tersebut dapat mengeksplorasi 

permasalahannya, dalam penggunaan fasilitas ini, konseli dimungkin 

untuk tidak perlu bertemu dengan konselor.   

3. Siaran Televisi 

Siaran televisi adalah media yang dapat menyampaikan pesan-

pesan bimbingan dan konseling secara audio visual dengan disertai unsur 

gerak. Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, televisi tergolong ke 

dalam media massa. Sebagai media pendidikan dan bimbingan koseling, 

televisi mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut, Televisi dapat 

menerima, menggunakan dan mengubah atau membatasi semua bentuk 

media yang lain, menyesuaikannya dengan tujuan-tujuan yang akan 

dicapai. Televisi merupakan media yang menarik, modern dan selalu siap 

diterima oleh konseli karena televisi dapat memikat perhatian sepenuhnya 

dari penonton. 

4. Speaker dan Headphone 

Speaker atau sound system dan headphone sebenarnya merupakan 

alat pelengkap saja untuk mendengarkan hasil media audio. Fungsi 

speaker untuk memperkeras tampilan hasil audio agar dapat menjaungkau 

lebih luas, sedangkan headphone sebaliknya, digunakan untuk 

mendengarkan hasil media audio agar tidak terjadi distorsi atau gangguan 

dari luar yang mengganggu konsentrasi. 
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6. Konsep Dasar Karir dan  Pelaksanaan Karier 

Konsep karir adalah konsep yang netral (tidak berkonotasi positif 

atau negatif). Karena itu karir ada yang baik dan ada pula karir yang 

buruk. Pelaksanaan karir seseorang dapat berjalan baik atau buruk 

sebenarnya ditentukan juga oleh peran dan dukungan dari departemen 

sumber daya manusia dan manajemen personalia. 

Menurut Handoko beberapa tugas seorang manajer personalia 

adalah sebagai berikut :
17

 

1. Mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. 

2. Menurunkan perputaran karyawan. 

3. Mengungkap potensi karyawan 

4. Mendorong pertumbuhan karyawan 

5. Mengurangi penimbunan karyawan walaupun mereka berpotensi 

tinggi. 

6. Memuaskan kebutuhan karyawan 

7. Membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. 

Sementara itu, beberapa konsep dasar pelaksanaan karir  menurut 

Umar adalah sebagai berikut : 

1) Karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan yang 

lebih besar tanggung jawabnya atau ke lokasi-lokasi yang lebih 

baik selama kehidupan kerja seseorang. 

                                                             
17

 Triton P.B., Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta : Tugu. 2005). 
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2) Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola 

kemajuan yang sistematik dan jelas (membentuk satu jalur karir). 

3) Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi 

yang dipegangnya selama kehidupan kerja. 

Dalam pelaksanaan karir menurut Wisnu Pamuja untuk membantu 

merubah prilaku konseling agar lebih produktif serta membantu 

pemecahan masalah baik masalah pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, 

dan agama. Adapun pelaksanaan layanan dalam proses bimbingan 

konseling sebagai berikut:
18

 

1. Menyatakan kepedulian atau keprihatinan  dan membentuk 

kebutuhan akan bantuan. 

Langkah pertama ini memberikan kepedulian terhadap masalah-

masalah yang dihadapi karyawan, baik yang disebabkan oleh diri 

karyawan sendiri maupun disebabkan oleh lingkungan yang 

memberikan tekanan kepadanya. Dengan kepedulian dan perhatian 

terhadap karyawan dapat membentuk rasa keinginan dan semangat 

untuk menyelesaikan permasalahanya, sehingga karyawan akan 

menunjukan sutau keseriusan dan kejujuran terhadap masalah yang 

sedang dihadapinya. 

2. Membentuk hubungan 

Karyawan dan konselor memulai proses membangun suatu 

hubungan yang bercirikan kepercayaan, keyakinan, dengan didasari 

                                                             
18

 Zulamri, S.Ag, MA. Bimbingan dan Konseling Industri: (UIN SUSKA, 2015) 

Hal. 14 
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atas keterbukaan dan kejujuran atas semua pernyataan karyawan 

dan konselor dalam proses konseling. 

3. Menentukan tujuan dan eksplorasi piloihan 

Dalam langkah ini dilakukan pembahasan masalah dengan 

melakukan diskusi dengan karyawan untuk mengeksplorasi tujuan 

konseling. 

4. Menangani Masalah 

Konselor berusah untuk dapat menentukan prioritas masalah 

karyawan yang harus ditangani sehingga dapat mengarahkan 

karyawan untuk benar-benar mengukapkan masalahnya dan 

berdiskusi untuk memecahkanya. 

5. Menumbuhkan kesadaran 

Menumbuhkan kesadaran pada karyawan agar karyawan benar-

benar mengetahui dengan jelas masalah yang dihadapinya. 

Koneslor berusaha mengarahkan karyawan untuk mendapatkan 

insight atau understanding, karyawan memahami apa yang sedang 

dialami dan apa yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan 

masalahnya sebagai hasil proses konseling atau berdasrkan hal-hal 

yang dilihat dan dirasakanya. 

6. Merancanakan cara bertindak 

Setelah mendapatkan insight karyawan harus melakukan suatu 

tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Jika karyawan merasa 

ragu dan bingung untuk mengambil keputusan dalam bertindak 
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maka konselor  dapat memberikan berbagai pilihan rencana 

tindakan. 

7. Menilai hasil dan mengakhiri konseling 

Langkah ini adalah langkah terakhir untuk melihat keberhasilan 

jalanya konseling berdasarkan sejauh mana klien mencapai tujuan 

konseling. Keputusan untuk mengakhiri atau menghentikan 

konseling merupakan keputusan bersama antara konselor dan 

karyawan berdasarkan dua hal yaitu apakah tujuan konseling telah 

terpenuhi dan apakah hasil dari konseling sudah didapat. 

Tahapan dalam bimbingan karir tentang pemahaman diri bisa 

dideskripsikan menggunakan tes psikologi. Minimal ada lima jenis tes 

yang sering digunakan oleh konselor dalam konseling karir dengan 

menggunakan teori trait and factor, yaitu tes bakat,prestasi,minat,nilai-

nilai dan kepribadian. Berikut penjelasan dari lima jenis tes tersebut.
19

 

a. Bakat 

Tes bakat digunakan untuk memprediksi level kemungkinan 

yang akan terjadi dan kemampuan individu untuk 

melaksanakan tugas. Bakat individu dapat diketahui melalui 

bakat. 

b. Prestasi 

                                                             
19

 Hibana S.Rahman,  Bimbingan  dan  Konseling   Pola  17, Yogyakarta : UCY 

Press Yogyakarta, 2003. Hal.115 
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Prestasi dapat dibagi dalam tipe diantaranya prestasi akademik, 

biasanya diukur dengan angka, bukan dengan skor teskhusus, 

prestasi dalam kerja, seperti kemampuan dalam bertugas. 

c. Minat 

Minat diartikan sebagai kehendak. Keinginan, atau kesuksesan. 

Minat adalah sesuatu yang bersifatpribadi, dan berhubungan 

dengan sikap. 

d. Nilai-nilai 

Nilai-nilai melambangkan sesuatu yang penting dan sulit untuk 

memperkirakan kemungkinan. Nilai-nilai yang sangat penting 

dalam konseling karir yaitu nilai-nilai umum dan nilai-nilai 

dunia kerja. Adapun maksud dari pengetahuan mengenai nilai-

nilai ini adalah agar individu mampu memutuskan arah karir 

yang lebih jelas. 

e. Kepribadian. 

Melalui tes kepribadian ini, pembimbing bisa membantu dalam 

menentukan pilihan karirnya dengan mencocokan 

kepribadianya dengan keadaan lapangan pekerjaan. 

Untuk memperoleh penegtahuan tentang dunia kerja yang mana 

seorang konselor atau pembimbing membantu untuk mengumpulkan 

informasi pekerjaan. Untuk mrngumpukan informasi tidak perlu 

tergantung kepada pengetahuan karir seorang konselor, tetapi 
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menggunakan banyak sumber untuk menambah pengetahua. Terdapat tiga 

aspek yang berkaitan dengan informasi pekerjaan diantaranya. 

a) Menggambarkan pekerjaan, kondisi pekerjaan atau masalah 

gaji. 

b) Pengelompokan pekerjaan, dan 

c) Membantu mengetahui karakteristik dan kebutuhan untuk 

masing-masing pekerjaan. 

Adapaun upaya untuk mengintegrasikan diri dan informasi tentang 

dunia kerja informasi pekerjaan diindikasikan dengan bahan-bahan, 

penerimaan, ketertarikan atau minat, nilai, dan karakter pribadi yang 

dibutuhkan setiap pekerjaan. 

 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karier 

 Diduga banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan karir 

seseorang diantaranya adalah faktor genetik, pendidikan dan latihan, 

lingkungan, dan agama.
20

 

a. Faktor genetik yang diduga akan menentukan tingkat 

kecerdasan, paras rupa, warna kulit, bentuk sifat seperti tinggi 

badan dan berat badan maupun kecerdasan anggota tubuh. 

b. Faktor pendidikan dan latihan baik secara formal maupun non 

formal. Melalui pendidikan , minat, bakat, nilai, konsep diri, 

                                                             
20

 Rahmad, M.Pd. Bimbingan Karir/Suatu Kajian Teoritis. (Pekanbaru:Riau 

Creative Multimedia, 2013). Hal.29-30 
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sikap, serta potensi, yang kesemuanya itu sangat penting dalam 

menentukan kesesuaian dan kecocokan karir seseorang. 

c. Faktor lingkungan dimana individu berdomisili juga adalah 

penting dalam perkembangan dan pemilihan karir. Hal demikian 

terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. 

d. Faktor agama dalam hal ini proses pemilihan karir jika 

mengadopsi teori dari barat saja mungkin akan berakhir apabila 

diatas dominan mempengaruhi seseorang. 

           Sebagai ulasan bimbingan karir merupakan kegiatan yang perlu 

ditumbuh kembangkan, karena dengan kegiatan bimbingan karir 

diharapkan memperoleh pengetahuan tentang diri, mempunyai gambaran 

yang jelas tentang dunia kerja/karir, sehingga dengan demikian dapat 

menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan memilih karir yang akan 

ditekuni, serta berpartisipasi aktif untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan tuntutan karir potensi yang dimiliki.  

           Tujuan bimbingan karir adalah mengarahkan seseorang mengenal 

dirinya sebagai bekal untuk memilih karir yang sesuai dengan kemampuan 

diri. Bimbingan karir berfunngsi sebagai salah satu sarana untuk 

memahami diri dan dunia karir dengan memperhatikan pelayanan untuk 

semua orang. Bekerja adalah sunatullah, orang yang bekerja pasti akan 

mendapatkan rezeki. Islam sangat meberikan apresiasi yang sangat tinggi 

atas pekerjaan atau karir atau amalan yang bermanfaat dan sesuai dengan 

syariat.
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 Ditengah era kompetisi, kompetensi seseorang dipertaruhkan 

agar tetap survive mengikuti dinamika kehidupan. Bagi kalangan yang 

masi merasa ragu, tidak percaya diri, tidak cukup nyali untuk berdiri diatas 

kaki sendiri dan hanya menunggu kesaktian. Pekerjaan merupakan 

(vocation) sesungguhnya merupakan hak setiap orang, akan tetapi semakin 

terdesaknya kesempatan untuk hidup secara layak, maka orang seolah 

menjadikan “pekerjaan” sabagai kewajiban yang harus dimiliki. 

 Menurut Munandar, dalam buku Bimbingan konseling dan 

psikotrapi inovatif dijelaskan “ banyak di antara mereka  tidak aktif 

mencari keraj, melainkan diam menunggu datangnya nasib baik.
21

  

 

8. Pengertian Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

disunguhkan oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Mangkunegara mendefinisikan kinerja (prestasi kerja), 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

  Menurut Timpe mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat 

kinerja individu, yaitu hasil yang diinginkan dari prilaku individu
22

.  
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 Erti Nurhayati, M.Si. Bimbingan Konseling & Psikotrapi Inovatif, 

(Yogyakarta:2011) Hal.293 
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  Menurut Amstrong dan Baron kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi. 

   Menurut Indra Bastian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau  kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang 

dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi
23

. 

b.  Penyebab Turunnya Kinerja 

       Hasil penelitian yang dikutip Goleman dan Boyatzis, ada enam 

aspek penyebab turunnya kinerja , yaitu: 

1. Beban kerja berlebihan 

Teralu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, waktu yang 

terlalu singkat dan hampir tanpa dukungan. 

2. Kurangnya otonomi 

Kurangnya kebebasan memikirkan cara melaksanakan 

pekerjaan itu dan pimpinan yang terlalu campur tangan dalam 

hal-hal kecil membuat para staf frustasi, apalagi bila mereka 

mengetahui cara kerja yang lebih baik tetapi dihalang oleh 

peraturan yang kaku. 

3. Imbalan yang tidak memadai 

                                                                                                                                                                       
22

  H.M Yani, SH.MM. Pelatihan dan Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 2013. Hal. 49-50. 
23

 Irfan Fahmi, S.E.,M.Si. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasinya.  Bandung: 

Alfabeta, 2013. Hal. 2  
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Gaji yang terlalu kecil untuk pekerjaan lebih banyak. 

Terlambatnya gaji dibayar, penundaan kenaikan gaji berkala, 

dan dikuranginya tunjangan kesejahteraan dapat menurunkan 

kinerja staf. 

4. Hilangnya sambung rasa 

Dengan rapuhnya hubungan, kenikmatan yang timbul dari rasa 

kebersamaan juga berkurang. Berkembangnya rasa 

keterkucilan menjadi bibit konflik. 

5. Perlakuan tidak adil 

Perlakuan yang tidak sama kepada setiap orang. Perlakuan 

yang tidak adil menimbulkan kebencian, tidak adilnya besaran 

gaji atau beban kerja yang tidak sama. 

6. Konflik nilai 

Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip seseorang dan tuntutan 

pekerjaan. Mendorong karyawan berbohong, melewatkan 

prosedur pengamatan agar pekerjaan lebih lekas selesai 
24

. 

c. Peningkatan Kinerja 

Bimbingan karir dalam rangka pengembangan sumber daya 

manusia atau karyawan adalah penting. Dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia 

yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat 

                                                             
24

 Abd. Kadim Masaong, M.Pd dkk, Kepemimpinan Berbasis Multiple 
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menghemat sumber daya alam atau setidak-tidaknya pengelolahan dan 

pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil 

guna. 

Menurut Survey Research Center Menggambarkan aspek yang 

mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan diantaranya:
25

 

1) Adanya informasi bimbingan tentang kinerja 

2) Pekerjaan yang menarik 

3) Upah yang baik 

4) Kesempatan mengembangkan kemampuan diri 

5) Keamanan kerja dan, 

6) Laporan hasil kerja yang dilakukan 

d. Tingkatan Evaluasi Kinerja 

 Pelaksanaan evaluasi kinerja pada dasarnya digolongkan ke dalam 

tiga tingkatan, yaitu: tingkatan pimpinan ( direktur ke atas), supervisor ke 

atas, dan karyawan rendah. Khusus untuk evaluasi terhadap para direktur 

ke atas, evaluasinya diarahkan terhadap leadership framework yang 

mencakup beberapa prilaku yang dikelompokkan dalam empat kelompok 

sebagai berikut: 

1. Inspiring People (Pembangkit Semangat)  

a. Lead people, kemampuan karyawan dengan membuat 

mereka percaya diri dalam melakukan sesuatu, sehinggan 

mereka dapat mendorong kea rah penampilan yang 

konsisten dengan pihak manajemen dan prinsip-prinsip 

kepemimpinan dengan penjabaran sebagai berikut: 
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a) Memelihara semua informasi yang berhubungan 

dengan orang yang relevan. 

b) Memperbaiki keefektivitas tim kerja dan memimpin 

tim kerja agar kerja. 

b. Develop people, membantu para karyawan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya. 

c. Practice what you preach, bersikap konsisten dengan 

mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai, termasuk 

berjalannya komunikasi bahkan pada masa sulit.
26

 

2. Opening Up ( Pelopor) 

a. Know you self, kemampuan untuk mengidentifikasikan 

secara tepat dan memahami kekuatan diri sendiri dan 

memperbaikinya serta diaplikasikan dan dilaksanakan 

secara tertib. 

b. Insight, merupakan kapasitas mengidentifikasikan 

hubungan antara fakta, ide dan situasi yang tidak jelas serta 

mengumpulkannya untuk memecahkan masalah. 

c. Courage, berhubungan dengan keyakinan karyawan dalam 

kapasitas dan pendapat mereka serta diperbolehkan 

mengambil keputusan. 

d. Curiosity, merupakan rasa keingintahuan karyawan secara 

terbuka berfikir untuk belajar lebih tentang lingkungannya. 
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e. Service orientation, keinginan membantu dengan cara 

memahami harapan dan kebutuhan karyawan. 

3. Dialing With Others (Membuka Diri Dengan Orang Lain) 

a. Proactive cooperation, bekerja secara berkolaborasi dengan 

pihak lain dengan komitmen untuk mencapai tujuan 

organisasi, memahami kebutuhan dan target-target lain. 

b. Impact and convince others, menyakinkan secara langsung 

dan tidak langsung, agar mendapatkan komitmen ide-ide, 

proyek atau tindakan yang diminati organisasi. 

4. Adding Value (Penambah Nilai-nilai) 

a. Result Focus, merupakan untuk memnuhi ambisi sasaran 

penampilan atau hasil kerja dan standar kualitas. 

b. Initiative, membuat karyawan bertindak dalam cara yang 

proaktif (bertindak dan berfikir secara sederhana). 

c. Innovation / Renovation, menampilkan prilaku untuk 

menerima tantangan status quo dalam perbaikan 

pengendalian dan muncul dengan ide baru sehingga menjadi 

perubahan dan berjalan dengan efisien
27

. 

e. Dimensi Kinerja 

Menurut Wirawan mengelompokkan dimensi kinerja 

pegawai menjadi tiga, yaitu: 
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1. Hasil Kerja, yaitu kuantitas dan kualitas hasil kerja pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

2. Prilaku Kerja, Ketika berada ditempat kerja dan melaksanakan 

pekerjaannya, pegawai melakukan dua jenis prilaku yaitu prilaku 

kerja dan prilaku pribadinya. 

3. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaa, Yaitu sifat 

pribadi yang diperlukan oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya
28

. 

f. Akuntabilitas Kinerja 

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris, accountability yang 

mempunyai arti pertanggung jawaban. Dalam artian sempit akuntabilitas 

diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kryawan kepada 

organisasi. 

Dalam pengertian luas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak 

karyawan untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepada pihak organisasi atau atasan yang 

memiliki haka tau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban 

tersebut.  

 Secara khusus lingkungan yang memiliki akuntabilitas adalah 

kondisi di mana di dalamnya ada individu, tim dan organisasi yang 

merasa: 
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1. Termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dalam 

memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. 

2. Mendorong mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan 

mencapai hasil yang diinginkan organisasi. 

3. Memberikan inspirasi untuk membagi dan melaporkan hasil 

pekerjaan mereka. 

4. Mendorong kemauan untuk mau menerima kewajiban dan 

melaporkan hasil pekerjaan mereka. 

g. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif 

seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif 

pada masa yang akan datang sehingga karyawan, organisasi, dan 

masyarakat semuanya memperoleh manfaat
29

 

Menurut Mitchel (sedarmayanti) menyatakan bahwa penilaian 

kerja meliputi: 

1) Quality Of Work ( kualitas hasil kerja). 

2) Promptness (ketepatan waktu). 

3) Initiative ( prakarsa dalam menyelesaikan tugas). 

4) Capability ( kemampuan menyelesaikan tugas). 

5) Communication ( kemampuan menjalin kerjasama dengan 

pihak lain). 
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Lebih lanjut menurut Gomes, mengungkapkan bahwa penilaian 

kerja meliputi: 

1) Quantity of work yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam 

suatu periode waktu yang telah ditentukan. 

2) Quality of work yaitu kualitas yang dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 

3) Job knowledge yaitu luasnya pengetahuan mengenai 

pekerjaan dan keterampilan. 

4) Creativiness yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan keterampilan. 

5) Cooperation yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan 

orang lain. 

6) Dependality yaitu kesadaran dan dapat dipercayakan dalam 

hal kehadiran dan penyelesaian kerja. 

7) Initiative yaitu semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas 

baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. 

8) Personal quality yaitu menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi
30

. 

1. Input (Potensi) 

Agar penilaian kinerja tidak membias dan tercapai sasaran sesuai 

dengan yang dikehendaki organisasi, sehingga karyawan sudah 
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mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa saja yang akan dinilai, dengan  

menggunakan kalimat pertanyaan yang didasarkan dengan 5W + 1 H. 

2. Proses (Pelaksanaan) 

Dalam fase pelaksanaan ini, proses komunikasi dan konsultasi 

antara individu dan kelompok harus dilakukan sesering mungkin, supaya 

dapat menjamin seluruh aspek dari system penilaian kinerja secara 

menyeluruh dari pokok-pokok yang berhubungan dengan pratik
31

. 

 

Gambar 1. Kinerja 

      

 

  

 

  

 

  

h. Insentif Kinerja 

Insentif telah terbukti dapat bekerja dengan baik bagi karyawan dan 

perusahaan, di mana karyawan mendapat berbagai hadiah, komisi, atau 

sertifikat, Ada beberapa peraturan dasar untuk menentukan sebuah 

system insentif yang baik dan memenuhi syarat yaitu: 
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1. Sederhana, peraturan dari system harus singkat, jelas, dan 

dapat difahami oleh seluruh karyawan. 

2. Spesifik, biarkan karyawan tahu secara spesifik atau khas dan 

tepa tapa yang diharapkan dari mereka. 

3. Dapat dicapai, kesempatan yang masuk akal dan harus 

dimiliki oleh setiap karyawan. 

4. Dapat diukur, sebagai tujuan dari dibuatnya system insentif 

tersebut, terukur baik bagi karyawan maupun perusahaan
32

. 

i. Masalah Terkait Kinerja 

1. Pemecatan. 

2. Kinerja dinilai buruk. 

3. Gagal dalam mencapai promosi setelah assesmen internal. 

4. Tidak mendapat promosi karena lebih memilih karyawan 

yang lebih muda. 

5. Hasil-hasil kerjanya secara konsisten lebih buruk dari rekan-

rekan sekerjanya. 

6. Kritik dari significant others (misalnya orang tua, parter) 

bahwa kurang berprestasi. 

7. Terus menerus ditolak di dunia kerja. 

8. “Lari” dari kegagalan dengan mengubah pekerjaan atau 

tempat tinggal
33
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B. Kajian Terdahulu 

 Penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang dilakukan oleh 

peneliti dan di anggap dapat mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti oleh Khairunnisa (2010) mahasiswa universitas uin syarif 

hidayatullah jakarta dengan judul” Metode Bimbingan Karier Dalam 

Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan di Rumah Sakit Ketergantungan 

Obat (RSKO) Jakarta”. Subjek penelitian ini adalah para pegawai atau 

karyawan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta. Teknik 

analisis datanya deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah 

wawancara,observasi, dan dokumentasi.
34

 

2. Penelitian oleh,Khanifatur Rohma (2015) mahasiswa universitas islam 

negri sultan kalijaga yogyakarta. Yang berjudul” Layanan Bimbingan 

Karir Dalam Meningkatkan Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi Pada Siswa Sma Negri 1 Depok Sleman di Yogyakarta. 

Subjek penelitian ini adalah para siswa dan siswi yang ada di Sma Negri 1 

Depok Sleman Yogyakarta. Hasil penelitianya penulis menyimpulkan 

bahwa layanan bimbingan karir dalam meningkatkan motivasi 

menunjukan adanya perubahan pada siswa dan siswi yang yang ingin 

melanjutkan keperguruan tinggi.
35
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C. Kerangka Pikir 

 Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono mengemukakan bahwa 

kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal 

yang penting, Jadi dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah 

pemahaman yang melandasi pemahaman lainya, sebuah pemahaman yang 

mendasar dan menjadi pondasi dari setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.
36

 

 Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis 

menentukan kerangka pikir untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan 

karir dalam meningkatkan kinerja karyawan, dan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Pelaksana bimbingan karir dalam meningkatkan kinerja 

karyawan,pembimbing 

2. Materi dalam bimbingan karir: 

a. Menyatakan akan kepedulian atau keprihatinan dan membentuk akan 

kebutuhan dan bantuan 

b. Membentuk hubungan kerja dengan meberikan pengarahan 

c. Menentukan tujuan dan ekplorasi pilihan 

d. Menangani masalah seperti melakukan bimbingan rutin, bimbingan 

berkala 

e. Menumbuhkan kesadaran 
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f. Merencanakan cara bertindak 

g. Menilai dan mengakhiri konseling 

3. Metode yang di gunakan pembimbing dalam bimbingan karir 

a. Metode Individual  

b. Metode Kelompok 

c. Metode Diskusi 

4. Peserta atau sasaran dalam bimbingan karir, perawat, para tenaga 

medis,apoteker 

Karyawan dan karyawati yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK 

III Pekanbaru 

5. Media untuk mendukung jalanya bimbingan karir 

a. Perekam (recorder) sekaligus pemutar (player) 

b. Komputer 

c. Siaran Televisi 

d. Speaker dan Handphone 

6. Tempat dan waktu saat bimbingan karir 

 

 

 

 

 

 

 


