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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau 

kelompok dalam upaya melakukan koordinasi untuk mencapai suatu 

tujuan.Manajemen mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan 

kepemimpinan, setiap fungsi manajemen  memerlukan pemimpin.
1
 

Seorang pemimpin mempunyai tangung jawab yang besar terhadap apa 

yang dia pimpin. Kepemimpinan itu merupakan suatu ilmu yang mengkaji 

secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan,  mempengaruhi, dan 

mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang 

direncanakan. 

Pimpinan terkadang dipahami sebagai sumber kekuatan untuk 

mengerakkan dan memengaruhi orang. Pimpinan sebagai sebuah alat, sarana 

untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela tanpa 

adanya paksaan. Pimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para 

anggota kelompok.
2
 

Pimpinan merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah 

organisasi. Para pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang 

terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan,dan sangup 
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membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan sosok seorang panutan yang 

dapat diandalkan. Sosok itu dapat disebut dengan pimpinan. Dengan berjiwa 

pimpinan manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan 

dengan baik. 

Islam menempatkan setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang 

akan diminta pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Manusia yang 

sudah dewasa diberi wewenang oleh Allah untuk mengurus dirinya dan 

mengurus orang lain, terutama yang berada langsung dibawah 

tanggungjawabnya, seperti anak dan istri. Manusia yang telah mampu 

menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan 

Sunnah itulah diberikan kepercayaan oleh Allah SWT sebagai pemegang 

amanah “Khilafah” dimuka bumi ini dan sekaligus memakmurkannya. Seperti 

yang telah dijelaskan Allah didalam Al-Qur’an Surah Hud/11:61 

             

      

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya , karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.(Q.S. 

Hud/11:61). 
3
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Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah instansi adalah 

renggangnya hubungan antara pemimpin dan karyawan yang menyebabkan 

kinerja karyawan kurang baik. Serta sulitnya menyatukan ide-ide pemimpin 

dan bawahan yang berdampak pada pencapaian tujuan sebuah instansi. 

Setiap pegawai memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda sebab 

setiap orang memiliki kemampuan serta keahlian  dalam mengerjakan setiap 

tugasnya. Pada dasarnya kinerja itu adalah suatu hal yang bersifat individual, 

sebab kinerja itu berasal dari kombinasi kemampuan, usaha serta kesempatan 

yang di peroleh. Jadi hal ini berarti kinerja merupakan hasil dari kerja pegawai 

dalam priode waktu tertentu serta penekanan pada hasil kerja pegawai yang 

bisa diselesaikan pegawai pada priode waktu tetentu. 

Untuk memperoleh kinerja pegawai yang baik, maka pihak pimpinan 

perlu memperhatikan beberapa faktor penting seperti : disiplin kerja pegawai, 

keterampilan serta keahlian pegawai dan juga memperhatikan sistem insentif 

yang diberikan kepada mereka dan juga memerlukan penilaian  kinerja 

pegawai, sebab jika tidak melakukan penilaian kinerja maka akan ada 

kemungkinan penurunan produktifitas kerja pegawai, karena pegawai merasa 

tidak diperhatikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Penilaian kinerja pegawai dalam proses pelaksanaan operasional perusahaan 

atau organisasi merupakan suatu syarat yang harus dilalui oleh setiap pegawai. 

Dalam usaha mewujudkan pelaksanaan kinerja pegawai peran 

pimpinan sebagai pihak yang bertangung jawab dalam organisasinya sangat 

penting sekali dalam kegiatan memberi motivasi, membimbing, mengerakkan, 
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mempengaruhi tingkah laku anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran kinerja 

ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur 

kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-

hasil yang diperoleh. 

Kantor Kementerian Agama merupakan salah satu pelaksanaan 

pemerintahan dibidang keagamaan dengan fungsi merumuskan Visi dan Misi  

serta kebijakan tekhnis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan  

beragama di Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan pembinaan pelayanan 

dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan 

umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, 

bimbingan masyarakat Hindu dan Budha sesuai dengan peraturan undang-

undang yang berlaku. 

Setiap pimpinan pada dasarnya memiliki prilaku yang berbeda dalam 

memimpin atau sering disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan dijalankan oleh seorang pimpinan dalam mempengaruhi 

tingkah laku orang lain agar sesuai dengan keinginan yang dipengaruhi oleh 

sifat seorang pimpinan.
4
 Kementerian Agama Kepulauan Meranti merupakan 

lembaga yang jauh dari pekanbaru. Sebagai lembaga yang terletak jauh dari 

pekanbaru tidak memungkinkan untuk di kontrol. Oleh pimpinan Kementerian 

                                                             
4
Deddy Mulyadi. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, (Jakarta:PT: Raja Grafindo 

Persada,2013),1 



5 

 

Agama cabang pekanbaru secara langsung. Kementerian Agama Kepulauan 

Meranti dimungkinkan berupaya keras meningkatkan kontrol pegawai guna 

meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian sangat menarik untuk diteliti 

bagaimana upaya pimpinan Kementerian Agama Meranti untuk meningkatkan 

kinerja pegawainya. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul” upaya pimpinan Kantor 

Kementerian Agama Kab.Kepulauan Meranti dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai”. Peneliti perlu mempertegaskan beberapa istilah  dalam 

judul, terutama dalam beberapa kata kunci yang peneliti angap penting. 

Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap yang terdapat 

dalam judul peneliti, maka penulis perlu mempertegaskan pada istilah-istilah 

tersebut: 

1. Upaya 

Departemen pendidikan dan kebudayaan indonesia menyatakan 

bahwa upaya sama artinya dengan usaha untuk mencapai suatu maksud, 

Memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya juga bisa 

diartikan sebagai usaha, Syarat untuk menyampaikan maksud, usaha, akal, 

daya upaya atau melakukan sesuatu untuk mencari akal, Jalan dan 

sebagainya.
5
 

Upaya secara umum menurut kamus besar bahasa 

indonesia(1995:1109), adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, 
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memecahkan persoalan. Adapun pengertian upaya dalam penelitian ini 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk membina kinerja pegawai di Kantor 

Kementerian Agama Kab.Kepulauan Meranti. 

2. Pimpinan  

Definisi pimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi 

dalam menentu tujuan organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk 

mengerakkan dan mempengaruhi orang. Para pemimpin harus mampu 

mengantisipasi perubahan secara tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-

kelemahan, dan sangup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka 

waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pemimpin  atau 

pimpinan memiliki kesamaan makna. Oleh karena itu, pengggunaan istilah 

pemimpin bisa digantikan dengan pimpinan dalam skripsi ini atau 

sebaliknya. 

3. Kinerja 

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh 

manusia. Karyawan yang memiliki level kinerja yang tinggi merupakan 

karyawan yang produktifitas kerjanya tinggi,  begitupun sebaliknya. 

Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting bagi perusahaan 

untuk mengetahui level kinerja karyawan yang dimilikinya.
6
Istilah kinerja 

dalam penelitian ini merupakan pada definisi diatas. 
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4. Pegawai 

Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja, baik 

sebagai petugas tetap atau tidak, bedasarkan kesepakatan kerja baik tertulis 

maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan 

atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
7
Istilah pegawai 

dalam penelitian ini merupakan pada orang yang bekerja pada Kantor 

Kementerian Agama Kab.Kepulauan Meranti. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah bagaimana upaya pimpinan Kantor Kementerian 

Agama Kab. Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kinerja pegawai ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan penelitian yang disebutkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pimpinan Kantor 

Kementerian Agama  dalam meningkatkan kinerja pegawai di  Kab. 

Kepulauan Meranti. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

kepemimpinan islam,sehingga menjadi rujukan dalam 

pembelajaran upaya kepemimpinan. 
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2) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang mengkaji manajemen 

dakwah, khususnya kepemimpinan islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada jurusan manajemen dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

2) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana 

strata islam (SI) dan untuk memperoleh gelar sarjana komunikasi 

islam (S.SOS.I) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Sistem Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah,      

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian teori dan kerangka fikir. Bab ini menguraikan kajian teori, 

kajian terdahulu yang relavan dengan penelitian dan kerangka 

pikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III :  Metodologi penelitian. lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

serta teknik analisis data. 
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BAB IV : Gambaran umum. Bab ini berisikan sejarah tentang Kementerian 

Agama , visi, misi, susunan petugas dikantor Kementerian Agama 

Kab. Kepulaun Meranti. 

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini data mengenai upaya 

pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kementerian 

Agama di Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya data dan analisis. 

BAB VI : Penutupan. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


