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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivias yang saling 

menyesuaikan.  

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas dan efektivitas, adanya saksi, tindakan atau 

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 

pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan 

tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 
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kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula. 

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan 

harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar 

lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

2.2 Efektivitas 

Efektivitas adalah seberapa baik perkerjaan yang di lakukan, sejauh  mana 

pribadi atau kelompok menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. 

Siagian (2001:24) memberikan defenisi bahwa efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam  jumlah tertentu yang secara sadar di 

tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari 

kegiatan yang dijalankannya. Menurut Richard M. Steers (1980:1) efektivitas 

yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika 

suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu 

pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat di selesaikan tepat pada 

waktunya sesuai dengan  rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut Gibson (2012:33) mengatakan bahwa efektivitas organisasi 

dapat pula diukur sebagai berikut : 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 
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4. Perencanaan yang matang 

5. Penyusunan program yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

Richard M Steers (2005:209) menyebutkan lima faktor yang 

mempengaruhi efektivitas yaitu: 1) Karakteristik Organisasi 2) karakteristik 

pekerja 3) prestasi kerja 4) karakteristik lingkungan 5)kebijakan dan praktek 

manajemen. 

Barnard dalam Prawirosentoso (2008:27) yang mengatakan bahwa 

efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan 

fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang 

telah di tetapkan, dengan defenisi konseptual tersebut di dapat dimensi kajian, 

yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi efektivitas tersebut adalah (1) 

kejelasan tujuan program; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan program; 

(3) perumusan kebijakan program yang mantap; (4) penyusunan program yang 

tepat; (5) penyediaan sarana dan prasarana; (6) efektivitas operasional 

program; (8) efektivitas tujuan program; (9) efektivitas sasaran program;  (10) 

efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) 

efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program 

Menurut Kumorotomo (2005:362) efektivitas merupakan suatu 

pengujuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau  tidaknya suatu  pekerjaan 

yang dilakukan. Dalam hal ini, efektivitas  diartikan sebagai tolak ukur 
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terhadap penyelesaian  suatu pekerjaan, dikatakan efektif apabila pekerjaan 

tersebut mencapai tujuan. 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 

berarti semakin tinggi efektivitasnya. Sementara itu, Sri Wahyuni (2006:8) 

menjelaskan  bahwa efektifitas adalah suatu kerja dalam organisasi yang 

bertujuan agar pelaksanaan kerja memiliki sasaran yang tepat dalam 

pencapaian hasil yang optimal dan maksimal. Menurut Ratminto (dalam Septi 

Winarsih, 2005:179) efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah di 

tetapkan, baik itu dalam bentuk target, saran jangka panjang maupun misi 

organisasi. Akan tetapi pencapaian ini harus juga mengacu pada visi 

organisasi. 

1.2.1 Jenis-jenis efektivitas  

Berikut adalah jenis-jenis efektivitas kerja menurut Gibson 

(Moenir:2000): 

a. Efektivitas individual, yaitu analisis beban kerja pada masing-masing 

individu 

b. Efektivitas kelompok, yaitu ruang lingkup unit kerja yang lebih luas  

c. Efektivitas organisasi , yaitu terdiri dari individu dan kelompok 

Berdasarkan teori Gibson diatas, dikatakan efektif jika penilaian yang 

dibuat sehubungan dengan prestasi individu,kelompok dan organisasi. Disisi 

lain, Martini dan Lubis(1978:55) menambahkan ada tiga pendekatan yang 

diperlukan dalam  mengukur efektivitas individu, yaitu: 
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1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatanmengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi 

2. Pendekatan proses (processapproach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 

mengukur keberhasilan organisasi untuk mecapai hasil (output) yang 

sesuai dengan rencana 

Unsur penting dalam konsep efektivitas sesungguhnya adalah 

pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah di sepakati secara maksimal, 

tujuan merupakan harapan yang di cita-citakan atau suatu kondisi tertentu 

yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas  

Terdapat  faktor-faktor yang mempengaruhi  tercapainya efektivitas 

(Steers dalam Tangkilisan, 2005:151) yaitu:  

a. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi dimana yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif 

tetap sifatnya, yang meliputi bagaimana menyusun orang-orang dalam 
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menyelesaikan pekerjaan, sedangkan teknologi adalah mekanisme untuk 

mengubah masukan  mentah menjadi keluaran jadi 

b. Karakteristik lingkungan  

Lingkungan disini baik ekstern yang menggambarkan kekuatan 

yang berada diluar organisasi maupun lingkungan intern yaitu faktor-

faktor yang ada dalam organisasi itu sendiri 

c. Karakteristik pegawai 

Pekerjaaan  merupakan sumber daya yang langsung berhubungan 

dengan pengelolaan semua daya yang ada dalam organisasi, sehingga 

pekerjaan yang berlainan mempunyai tujuan , pandangan, kebutuhan dan 

kemampuan yang  berbeda satu sama lain meskipun mereka ditempatkan  

pada lingkunga kerja yang sama 

d. Karakteristik kebijaksanaan dan praktik manajemen 

Kebijaksaan dan praktik manajemen dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil atau dapat  juga merintangi pencapaian tujuan , salah 

satunya dalam tanggungjawab terhadap para pekerja dan organisasi 

2.3 Manajemen 

Menurut Siswanto (2005:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan 

seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai 

suatu ilmu adalah akumulasi yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan 

yang teorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan 

manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang di butuhkan dalam proses 

kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan 
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demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus di lakukan dalam 

suatu organisasi. 

Terry (2006:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan yang di lakukan untuk menentukan sasaran-

sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

serta sumber daya lainnya.   

Yahya (2006:2) sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai 

bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk 

memahami mengapa  dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai 

tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas 

prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi 

merupakan kombinasi dari keduanya. 

Menurut Hasiban (2005:23), mengatakan bahwa manajemen pada 

umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengendalian 

d. Penempatan 

e. Pengarahan  

f. Pemotivasian 

g. Komunikasi 
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h. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan 

tujuan untuk mengkoordinasikan sebagai sumber daya yang dimiliki 

sehingga akan dihasilkian suatu produk dan jasa secara efisien. 

Untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan diperlukan alat-alat 

sarana tools (tools) yang dapat menentukan tujuan keberhasilan tujuan 

organisasi. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasl yang 

telah di tetapkan. Terry membagi sumber-sumber manajemen (tool of 

manajemen) kedalam 6M yaitu: 

a. Men, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif 

b. Money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang di inginkan 

c. Methods, cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan 

d. Materials, bahan-bahan yang dugunakan untuk mencapai tujuan 

e. Machines, mesin-mesin atau alat-alat yang di pergunakan untuk mencapai 

tujuan 

f. Markets, pasar untuk menjual output atau jasa-jasa yang telah dihasilkan. 

Menurut George R.Terry dalam Manulan (2008:3) prinsip-prinsip 

manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Fungsi perencanaan (planning)merupakan suatu kegiatan dimana di 

dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan 

kenyataan-kenyataan yang mebuat gan menggunakan asumsi-asumsi 

nyang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam 
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menggambarkan dan meruumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan 

penuh kayakinan untuk mencapai hasil-hasil yang di kehendaki. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, 

mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk 

mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan 

menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan 

hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

3. Penggerakan (Actuating) 

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk 

tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan 

dan usaha pengorganisasian. 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yakni 

melihat standar,apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaaksanaan dan melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari 

perencanaan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai 

tujun organisasi yang telah di tetapkan. 

Menurut Kasim (2005:5) pemanfaatan utama manajemen adalah untuk 

mengelola program kerja melalui proses-proses: 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan perencanaan 

c. Pengawasan 
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Dimana proses yang ada dalam manajemen ini saling bekerja antara 

satu dan lainnya sehingga terwujudlah tujuan dari organisasi tersebut. Menurut 

Handoko (2003:8) mendefinisikan manajemen adalah proses: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasin  

c. Pengarahan  

d. Pengawasan 

Bahwa manajemen adalah suatu ilmu bidang pengetahuan yang secara 

sistematis dan usaha sadar anggota organisasi untuk memahami mengapa serta 

bagaimana manusia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dam membuat 

sistme kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan dalam sebuah 

organisasi diperlukan manajemen yang baik. Menurut Haiman dalam 

(Manullang, 2008:3), manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu 

melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Tugas utama dari sebuah manajer adalah mencapai tujuan organisasi 

yang di pimpinnya. Untuk mencapai tujuan organisasi, seorang manajer harus 

melakukan beberapa fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang satu dengan 

yang lainnya saling berkaitan. 

2.3.1 Tujuan Manajemen 

a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan 

efisien.  
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b. Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta 

melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan 

di dalam pelaksanaan strategi.  

c. Senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan 

perkembangan lingkungan eksternal.  

d.  Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

peluang yang ada.  

e. Senantiasa melakukan inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup kita lebih 

teratur. 

2.3.2 Jenis-jenis manajemen 

a. Manajemen keuangan, yaitu untuk mengatur kegiatan perencanaan, 

penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan 

penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.  

b. Manajemen waktu, yaitu untuk  perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu.  

c. Manajemen pemasaran, yaitu untuk pengembangan produk, komunikasi 

dan promosi,  distribusi, penetapan harga dari produk dan pemberian 

pelayanan untuk memenuhi, dan memuaskan kebutuhan konsumen.  

d. Manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk mengatur hubungan dan 

peranan  daya yang dimiliki dan menangani berbagai masalah pada ruang 

lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya 

untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan 
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e. Manajemen administrasi pekantoran, yaitu untuk memberikan informasi 

layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya yang 

mencakup ruang lingkup perusahaan.  

f. Manajemen produksi,yaitu salah satu bagian dari bidang manajemen yang  

peran dalam mengoordinasi kan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan 

g. Manajemen Pengetahuan,yaitu kumpulan perangkat, teknik, dan strategi 

untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan 

membagikan pengertian, pengetahuan dan pengalaman. 

h. Manajemen Resiko, yaitu untuk Menemukan Kerugian Potensial, Evaluasi 

Kerugian Potensial dan Memilih Metode Pengelolaan 

i. Manajemen Proses, yaitu untuk Pembuatan atau pengahapusan proses 

yang di buat oleh user atau system, Suspensi dan asumsi, Kelengkapan 

mekanisme untuk sinkronasi proses, Kelengkapan mekanisme untuk 

komunikasi proses, Kelengkapan mekanisme untuk pengendalian 

deadlock. 

2.3.3 Fungsi manajemen 

Agar manejemen dapat berjalan dengan baik, 6 unsur manajemen di 

proses melalui fungsi fungsi manajemen, yaitu: 

a. Planning ( Perencanaan ) 

Suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan 

terlebih dahulu pada suatu jangka waktu periode tertentu serta tahapan 
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atau langkah-langkah yang harus di tempuh untuk mencapai tujuan 

tersebut 

b. Organizing ( Organisasi ) 

Suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang 

direncanakan untuk di selesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, 

penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka,  serta 

pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. Aspek utama 

proses-proses penyusunan struktur orgsnisasi ada 2 (dua) yaitu:  

1. Departementalisasi, yaitu pengelompokan kerja 

2. Pembagian kerja, yaitu pemerincian tugas pekerjaan 

Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat 

suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, yang tercermin pada struktur 

organisasi yang mecakup : 

1. Pembagian kerja 

2. Departementalisasi 

3. Bagan organisasi formal 

4. Rantai perintah dan kesatuan perintah 

5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen 

6. Saluran komunikasi 

7. Penggunaan komite 

8. Tentang manajemen dari kelompok-kelompok informal yang tidak 

dapat di hindarkan 

c. Actuating ( Pengarahan ) 



 

 

 

29 

Suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau 

instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang 

diorganisasikan dalam kelompok formal dan pencapaian tujuan bersama 

d. Controling ( Pengawasan ) 

Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 

dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan 

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di 

tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil koreksi yang di perlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang 

paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan 

  

2.4 Pandangan Islam Tentang Efektivitas 

َناَيقُولَُمْنَوِمْنُهمْْ ْنَياَوفِآِتَناَربَّ اِرَعَذاَبَوقَِناَحَسَنآِخَرِةفِيَحَسَنًةالدُّ  النَّ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Al-Baqarah:201). 

 

Makna kebaikan dunia salah satunya adalah keseriusan kita dalam 

bekerja dengan target mewujudkan hasil dengan kualitas terbaik, bagi dirinya 

maupun lembaga atau perusahaan tempat bekerja. Kualitas terbaik baik bagi 

dirinya ialah penampilan, kejujuran, tanggung jawab, rasional, cerdas, 

cepat,akurat, disiplin, amanah, adil dan sebagainya. Adapun kualitas bagi 

tempat kerja ialah beruppa produk atau jasa bagi orang lain agar terpuaskan 

hatinya 
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2.5 Penelitian terdahulu 

Puspita Ningsih (2015), yang melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis fungsi dan peran kerja unit pendidikan masyarakat dan rekayasa 

(DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru. Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif. Perbedaan dan 

persamaannya, penelitian yang di lakukan oleh Puspita Ningsih membahas 

tentang fungsi dan peran DIKYASA sedangkan penulis membahas mengenai 

pelaksanaan program DIKYASA Satlantas Polresta Pekanbaru. Hasil 

penelitian Analisis Fungsi dan peran Dikyasa ini sudah terlaksana dengan 

baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Dewi (2016) melakukan 

penelitian dengan judul” Efektivitas Program Dikyasa dan Pengaruhnya dalam 

Keamanan dan Ketertiban dalam berlalu Lintas. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif menghasilakn data deskriptif. Perbedaan 

dan persamaannya penelitian yang dilakukan oleh Agustina Dewi membahas 

tentang Efektivitas Program Dikyasa sedangkan peneliti membahas tentang 

Pelaksanaan Program Kerja Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa 

(DIKYASA) Satlantas Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian Efektivitas 

Program Dikyasa dan Pengaruhnya dalam Keamanan dan Ketertiban dalam 

berlalu Lintas dalam dalam Keamanan dan Ketertiban dalam berlalu lintas 

dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. 

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Angga Saputra (2015), 

melakukan penelitian dengan judul „Peran DIKYASA dalam penertiban Lalu 
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Lintas dan Angkatan jalan di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif. Perbedaan 

dan persamaannya penelitian yang dilakukan oleh Angga Saputra membahas 

tentang Persan DIKYASA dalam penertiban Lalu Lintas dan Angkatan jalan 

di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti membahas tentang Pelaksanaan 

Program Kerja Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (DIKYASA) 

Satlantas Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian Peran DIKYASA dalam 

penertiban Lalu Lintas dan Angkatan jalan di Kota Pekanbaru dapat dinilai 

cukup baik. 

2.6 Defenisi konsep 

Menurut Singarimbun(1995:31) konsep adalah istilah atau defenisi 

yang digunakan  untuk menggambarkan fenomena yang di rumuskan atas 

dasar generalisasi dari sebuah kejadian , keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya  interpretasi ganda dari 

variabel yang di teliti. Dalam hal ini penulis mengemukakan defenisi dari 

konsep yang akan digunakan. 

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 

2. Manajemen adalah Suatu Proses dalam  rangka mencapai tujuan dengan 

bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. 
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3. Dikyasa adalah unsur pelaksaantugas pokok yang berada dibawah Kasat 

Lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan 

Dikmas lantas 

4. Dikmas ( pendidikan masyarakat bidang lalu lintas) 

5. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam 

suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat 

berupa bahan baku untuk proses, orang, infrastruktur, teknologi. Input 

dibagi menjadi dua, yaituinput primer dan input sekunder. Input primer 

adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, yang digunakan 

untuk proses menghasilkan output. Pengukuran input adalah pengukuran 

sumber daya yang di konsumsi untuk suatu program organisasi. 

6. Ouput adalah hasil langsung dari suatu proses.contoh output adalah jumlah 

kasus yang di tangani oleh polisi, jumlah undang-undang yang dibuat oleh 

legislatif, panjang jalan yang dibangun, dan sebagainya. 
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2.7 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Variabel Penelitian 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Program DIKYASA 

Satlantas Polresta 

Pekanbaru 

1. Polsanak (Polisi 

Sahabat Anak) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pocil (Polisi Cilik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Patroli Keamanan 

Sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

4. Police Go To 

School/Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Safety Riding 

 Pelaksanaan 
Program 

 Tujuan program 

Dikyasa 

 Materi Program 
Dikyasa 

 Sumber Daya Yang 
Terlibat 

 

 Pelaksanaan 
Program 

 Tujuan program 

Dikyasa 

 Materi Program 
Dikyasa 

 Sumber Daya Yang 
Terlibat  

 

 Pelaksanaan 

Program 

 Tujuan program 
Dikyasa 

 Materi Program 
Dikyasa 

 Sumber Daya Yang 
Terlibat  

 

 Pelaksanaan 

Program 

 Tujuan program 
Dikyasa 

 Materi Program 
Dikyasa 

 Sumber Daya Yang 

Terlibat  

 

 Pelaksanaan 
Program 
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 Tujuan program 

Dikyasa 

 Materi Program 
Dikyasa 

 Sumber Daya Yang 
Terlibat 

      Sumber: Program Kerja Dikyasa Satlantas Polresta Pekanbaru 
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2.8 Kerangka pemikiran 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

Pelaksanaan program kerja 

unit pendidikan maayarakat 

dan rekayasa (DIKYASA) 

Satlantas Polresta 

Pekanbaru 

1. Polsanak (Polisi 

Sahabat Anak) 

2. Pocil (Polisi 

Cilik) 

3. PKS (Patroli 

Kemanan 

Sekolah) 

4. Safety Riding 

 

Terwujudnya kesadaran 

tertib lalu lintas masyarakat 


