
 

 
 

ABSTRAK 

 

OOP SOPIAH: Peran Bimbingan Konseling Islam Terhadap Karyawan 

Perempuan Pabrik dalam Menigkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi 

Kasus Pada Karyawan Perempuan di PT. Berkat Karunia Surya Desa Situbatu Kota 

Banjar) 

 

Perempuan bukanlah seseorag yang berkewajiban mencari nafkah karena tugas 

perempuan yang sesungguhnya adalah menerima, mencipatakan 

kehangatan,keharmonisan dan lain sebagainya, namun pada jaman sekarang banyak 

perempuan yang menambah perannya dari yang hanya sebagai ibu rumah tangga 

menjadi seorang pekerja hal ini karena adanya ketidak puasan akan kebutuhan yang 

semakin hari semakin meningkat, perempuan membutuhkan bimbingan konseling 

karena pada dasarnya perasaan perempuan lebih sensitif lebih mudah terhasut oleh 

orang lain dan dunia luar, apalagi ketika karyawan perempuan berkumpul 

mebicarakan tentang sesuatu yang mereka miliki, secara tidak disadari ada rasa 

ingin memiliki terhadap sesuatu tersebut sehingga bimbingan konseling dibutuhkan 

untuk menjadi penyeimbang dan sumber motifasi dalam bekerja agar bisa 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui (1) sikap mental dan prilaku 

karyawan perempuan (2) proses bimbingan konseling islam, (3) peran karyawan 

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.  

Jenis  penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliatian 

kualitatif dengan metode deskriptif, yakni menggambarkan tentang peran 

bimbingan konseling islam terhadap karyawan perempuan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini 

menggunakan observasi lagsung, wawancara terbuka, dan tertutup. Dalam 

penelitian ini mendeskripsikan tentang kehidupan para pekerja pabrik dan peran 

mereka dalam keluarga.  

Berdasarkan penemuan yang didapatkan oleh penulis, antara lain bahwa sikap 

mental dan prilaku karyawan perempuan selum mendapat bimbingan cenderung  

mudah tergoda yang dimiliki orang lain karena mentalnya yang kurang kuat dalam 

menghadapi kehidupan, namun setelah melakukan bimbingan konseling karyawan 

tersebut cenderung lebih bisa membuka pikirannya dan bisa lebih berpikir kritis 

terhadap permasalahnnya. Proses bimbingan konseling islam meliputi HRD 

(konselor), karyawan perempuan (konseli), materi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, dengan menggunakan metode kelompok dan individu. Peran karyawan 

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Setelah diadakan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan konseling islam menjadi motifasi yang kuat bagi 

karyawan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, dan 

perempuan yang bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian 

keluarga dan menyadari akan pentingnya partisipasi dalam keluarga. 
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