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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan

output yang  mengacu  pada  hasil  guna  dari pada  suatu  organisasi,  program

atau  kegiatan yang   menyatakan   sejauh mana   tujuan (kualitas,   kuantitas,

dan waktu)   telah dicapai,  serta  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi

mencapai  tujuannya  dan mencapai  target-targetnya.  Hal  ini  berarti,  bahwa

pengertian  efektivitas  yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau

tujuan yang dikehendaki.

Terdapat dua alasan dalam hal ini. Pertama, sumber daya manusia

mempengaruhi efesiensi dan efektivitas organisasi, sumber daya manusia

merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi kualitas,

memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya financial, serta

menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, sumber daya

manusia merupakan pegeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis.1

Aspek manajemen suatu organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan

dari pada organisasi secara optimal. Selain itu juga diperlukan pengawasan

sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu

melakukan perbaikan-perbaikan.

1 Rachmawati dan  Ike Kusdyah. Manajemen Sumber Daya Manusia,( Yogyakarta: Andi
Offset,2008), h. 1
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Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada

tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh

Martani dan Lubis yakni:2

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur

efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik

maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) 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 mencapai hasil

(output) yang sesuai dengan rencana.

Proses pengawasan merupakan suatu yang harus ada dan harus

dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah

pelaksanaan tugas-tugas perencanaan betul-betul dikerjakan atau tidak. Hal

ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan

kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Ar-

riqobah atau proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus

harus dilaksanakan, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya

planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang

2Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro),
(Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55
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lebih buruk. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui

tiga pilar pengawasan, yaitu:

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan

dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.

2. Kontrol anggota, dalam suasaana organisasi yang mencerminkan sebuah

team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan

pengawasan dari personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main

yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.3

Di dalam Al-qur’an banyak menyebutkan mengenai konsep

pengawasan, di antaranya yaitu :

Surat At-Tahrim ayat 6 :

                     
               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim ayat 6).

Tafsir ayat Al Maroghi mentafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa Hai

orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, hendaklah di antara

kamu memberitahukan satu dengan yang lain, yaitu apa-apa yang

3 M. Ismail Yusanto Dan M. Karebet Widjajakusuma, Manajemen Stategis Perspektif
Syariah,( Jakarta :Khirul Bayan, 2003), h. 148
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menyelamatkan kamu dari neraka, selamatkanlah diri kalian darinya, yaitu

dengan taat kepada Allah melaksanakan perintah-Nya, beritahulah

keluargamu, tentang ketaatan kepada Allah, karena dengan itu akan

menyelamatkan jiwa mereka dari neraka, berilah mereka nasehat dan

pendidikan.4 Hendaklah seorang lelaki itu membenahi dirinya dengan

ketaatan kepada Allah, juga membenahi keluarganya sebagai rasa

tanggungjawabnya sebagai pemimpin dan yang dipimpinnya.

Kata keluargamu  di sini maksudnya adalah istri, anak, pembantu,

budak dan diperintahkan kepada mereka agar menjaganya dengan cara

memberikan bimbingan, nasehat, dan pendidikan kepada mereka.5

Surat Al Infithor ayat 11-12

        
Artinya: Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu

itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Infithor

ayat 11-12).

Tafsir ayat ini adalah sesungguhnya pada kalian ada Malaikat penjaga

yang mulia lagi mencatat, maka jangan kalian hadapkan mereka dengan

kekejian sehingga mereka menulis seluruh amalan-amalan kalian. Kaitan

Pengawasan dengan ayat ini adalah Pengawasan terhadap diri kita supaya kita

senantiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Karena

kehidupan kita selalu diawasi oleh malaikat.

4 Abudin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan ( Tafsir Al Ayat Al Tarbawy), (Jakarta :PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 198

5 Ibid, h.200
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UIN Suska Riau merupakan Universitas Negeri Islam yang telah

memberikan dana beasiswa Bidikmisi kepada mahasiswanya yang kurang

mampu dalam ekonomi untuk melanjutkan perkuliahan di UIN Suska Riau, itu

sudah dimulai semenjak tahun 2010 sampai sekarang, sesuai dengan peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.6

Untuk terselenggaranya tujuan beasiswa Bidikmisi maka pihak UIN

Suska Riau melakukan pegawasan dengan surat pernyataan dengan mahasiswa

beasiswa Bidikmisi antara lain yaitu:

1. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani secara sadar,

tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

2. Bahwa data dan Informasi yang saya berikan pada saat mendaftar sebagai

calon penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah sesuai dengan

keadaan saya yang sebenarnya.

3. Apabila di kemudian hari panitia seleksi penerima bantuan biaya

pendidikan Bidikmisi UIN Sultan Syarif Kasim Riau melakukan survei ke

rumah saya dan atau atas dasar laporan dari mahasiswa lainnya, dan

ternyata saya terbukti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan

keadaan sebenarnya/palsu/direkayasa maka saya bersedia dikeluarkan

sebagai mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau (drop out) dan

6 Depertemen Pendidikan Nasional, Panduan Bidikmisi tahun 2015
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mengganti semua bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang telah saya

terima.

4. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat pada jadwal yang telah

ditetapkan sebanyak Rp. 2.400.000,-

5. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi akan dihentikan jika saya mendapat

nilai IPK di bawah 3.00 selama 2 semester berturut-turut.

6. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi akan dihentikan jika saya mengambil

cuti kuliah ataupun Alpa Studi.

7. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila saya

mendapat Bantuan biaya pendidikan (beasiswa) lainnya.

8. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi akan dihentikan apabila saya

melanggar kode etik mahasiswa.

9. Tidak akan menikah selama penyelesaian masa studi 8 Semester. Jika saya

menikah dalam masa 8 semester maka saya bersedia mengembalikan

semua bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang sudah saya terima.

10. Menyerahkan laporan penggunaan uang bantuan biaya pendidikan

Bidikmisi dan fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) untuk Semester Genap

paling lambat akhir tanggal 30 September dan untuk Semester Ganjil

paling lambat tanggal 30 Maret. Jika saya tidak memeberikan laporan pada

jadwal yang ditetapkan di atas, amak saya dinyatakan mengundurkan diri

sebagai penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
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11. Selama menjadi penerima Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi UIN Suska

Riau saya tidak akan terlibat sebagai pengguna atau pengedar narkotika,

Psikotropika atau Zat Adiktif lainnya, seperti rokok.

12. Selama menjadi penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi UIN Suska

Riau, saya tidak terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah.

13. Bahwa saya akan mempergunakan uang Bantuan biaya pendidikan yang

saya terima untuk kepentingan perkuliahan saya.

14. Bahwa saya akan menjaga nama baik Almamater UIN Suska Riau dan

tidak akan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.7

Untuk terselenggaranya surat pernyataan diperlukan pengawasan

(controlling) terhadap penggunaan beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau. Hasil

wawancara dengan Ibuk Rina Yeni, S.Sos ( KAbag Akademik ) pengawasan

dilakukan oleh pihak Kabag Kemahasiwaan UIN Suska Riau sebagai

penanggung jawab terselengaranya penyaluran penggunaan beasiswa

Bidikmisi .8

Sebagai mahasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau yang telah mentanda

tangani surat pernyataan di atas materai 6000 harus bisa melaksanakan

perjanjian yang telah ditanda tangani untuk mendapatkan tujuan dari program

beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau kedepannya. Tetapi mahasiswa yang

mendapatkan beasiswa bidikimisi UIN Suska Riau inkonsistensi terhadap

7 Surat Pernyataan Penerima Beasiswa Bidikmisi

8 Rina Yeni, S.Sos ( KAbag Akademik ).wawancara, Pekanbaru, 26 April 2018
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surat penyataan yang telah ditanda tangani dengan pihak UIN Suka Riau

seperti lambatnya mengumpulkan KHS yang telah ditentukan waktunya.9

Memperhatikan kasus dan efektivitas pelaksanan program penggunaan

dana beasiswa yang terjadi, yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik

untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara ilmiah

dengan judul: “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA

BIDIKMISI UIN SUSKA RIAU DITINJAU DARI PERSPEKTIF

EKONOMI SYARIAH”

B. Batasan Masalah

Melihat permasalahan-permaslahan beasiswa Bidikmisi UIN Suska

Riau, maka peneliti membatasi masalah hanya pada efektivitas pelaksanaan

program beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Melihat batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam

skripsi ini  sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program beasiswa bidikimisi UIN

Suska Riau ?

2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap efektivitas

pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau?

9 Husnul Amalia (Mahasiswa Bidikmisi tahun 2015),wawancara. Pekanbaru, 04 April

2018
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D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksaan program beasiswa bidikimisi

UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap efektivitas

pelaksaan program beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau

2. Manfaat penelitian

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperjelas dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman,terutama bagi

mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi untuk

memperggunakan beasiswa tersebut sesuai dengan  ketentuan beasiswa

Bidikmisi UIN Suska Riau,

c. Sebagai  karya tulis dalam memenuhi syarat akan memperoleh

menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) atau sarjana

Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari’ah dan  Hukum UIN Sultan

Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jln Soebrantas Simpang Baru

Panam Pekanbaru. Sebagai alasan tempat lokasi penelitian ini adalah :

karena mahasiswa UIN Suska Riau telah mendapatkan beasiswa Bidikmisi
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sejak tahun 2010 sampai sekarang, sehingga diharapkan dapat

memberikan data valit tentang pelaksanaan program beasiswa Bidikimisi

UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pengelola dan mahasiswa

beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau. Sedangkan objek dalam penelitian

ini adalah efektivitas pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi UIN Suska

Riau ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa yang

mendapatakan beasiswa Bidikmisi dari tahun 2015, 2016 dan 2017 yang

berjumlah 548 orang mahasiswa dengan cara mengambil sampelnya 10%

dari perfakultas.

Tabel I.1
Sampel Mahasiswa Per-Fakultas

No Fakultas Jumlah 10 %

1 Tarbiyah dan Keguruan 179 17

2 Ushuluddin 39 4

3 Psikolog 19 2

4 Ekonomi dan Ilmu Sosial 95 9

5 Syariah dan Hukum 96 10

6 Dakwah dan  Komunikas 68 7

7 Sains dan Teknologi 42 4

8 Pertanian dan Peternakan 10 1

Total 548 54

Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang mahasiswa

Bidikmisi, dengan menggunakan cara teknik accidental sampling.

Accidental sampling yaitu pengambilan sampel secara aksidental
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(accidental) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada

atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian.10

4. Sumber data penelitian

a. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperolah.11

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pengelola dan

mahasiswa UIN Suska Riau yang mendapatkan beasiswa Bidikmisi.

b. Jenis data

1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan dikelola sendiri

oleh seuatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya,

pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk

mengatasi masalah riset yang sedang diteliti

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah

dalam bentuk publikasi12. Data semacam ini sudah dikumpulkan

oleh pihak lain dengan tujuan tertentu yang bukan demi keperluan

riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data

untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

10Notoatmodjo, S.Metodologi Penelitian Kesehatan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h 34

11Suharrsimi Arikunto,Presedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h. 114

12Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 102
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a. Observasi

Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung subjek

penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada

informan yaitu pengelola beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau.13

Adapun pilihan jawaban disesuaikan dengan pertanyaan yang

diberikan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid

kebenarannya dan terarah.

c. Angket

Angket yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada

responden 14 yaitu mahasiswa penerima beasisiwa Bidikmisi UIN

Suska Riau. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai

efektivitas pelaksanaan program beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau

kemudian dikelola dengan Skala Likert. Skala Likert adalah skala

yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat

seseorang operasional atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau

fenomena social, berdasakan definisi operasional yang telah

ditetapkan oleh peneliti.

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta. 2002), h.12

14Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula,
(Bandung: Al-Fabeta 2004), h. 85



13

d. Dokumentasi

Metode ini berupa dokumentasi terhadap catatan-catatan

penggunaan beasiswa Bidikmisi yang telah mereka terima dari pihak

UIN Suska Riau

e. Studi kepustakaan

Untuk studi kepustakaan ini peneliti menggunakan teori-teori

yang berkaitan dengan efektivitas dan pengawasan.

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif

kualitatif, yaitu menganalisa data yang ada dengan mengklasifikasikan

data-data berdasarkan kategori dari persamaan jenis data tersebut dan

kemudian diuraikan.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan

data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan

penelitian

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus

kemudian menyimpulkan secara umum

c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian

disimpulkan secara khusus.
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F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan  menguraikan antara lain mencakup latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika

penulisan.

BAB  II Gambaran Umum UIN Suska Riau

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah UIN

Suska Riau, visi-misi UIN Suska Riau, sejarah Bidikmisi,

sktuktur organisasi Bidikmisi dan visi-misi Bidikmisi.

BAB III Tinjaun Umum Efektivitas Dalam Islam

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang

berkaitan pengertian manajemen pengawasan, tujuan

manajemen pengawasan, pengertian Bidikmisi,

syarat/pernyataan penerima beasiswa Bidikmisi, dan

pengawasan dalam Islam.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan efektivitas pelaksaan program

beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau dan efektivitas pelaksaan

program beasiswa Bidikmisi ditinjau dari perspektif ekonomi

syariah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab penutup menjelaskan beberapa kesimpulan yang di ringkas

dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan

dengan menemukakan beberapa saran.


