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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Sistem Pengawasan 

Untuk memahami lebih dalam pengertian dari pengawasan ada 

baiknya kita melihat pendapat dari para ahli di bawah ini, yaitu : 

a. Prof. Sumantri : Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang 

bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan, apabila salah 

satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-

tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. 

b. Poerwadarminta : Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat), 

yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. 

c. Prof. Prajudi : mengatakan bahwa Sistem yaitu suatu jaringan dari 

prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema 

atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama 

dari suatu usaha atau urusan. 

d. Elias M Award : Sistem ialah sehimpunan komponen atau sub-sistem 

yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk 

mencapai sesuatu tujuan tertentu.
10
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Sistem adalah suatu kesatuan dimana masing-masing hal 

didalamnya tidak diperhatikan hakikatnya sendiri, tetapi dilihat fungsinya 

terhadap keseluruhan kesatuan. Dalam suatu sistem masing –masing unit 

dan keseluruhannya sebagai kesatuan yanga saling bergantung, saling 

menentukan dan membutuhkan.
11

 

frederick H. WU juga berpendapat bahwa suatu sistem beroperasi 

dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu. 

Suatu sistem menunjukan tingkah lakunya melalui interaksi diantara 

komponen- komponen didalam sistem dan diantara lingkungannya.
12

 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 

Komponen- komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa sub 

sistem atau bagian –bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli 

betapapun kecilnya selalu mengandung komponen- komponen atau 

subsistem-subsistem. Istilah komponen menurut awad dapat menunjukan 

pada 3 hal, yaitu : 

a. Bagian-bagian fisik, misalnya gedung, peralatan elektronik, mebel 

dan sebagainya. 

b. Langkah-langkah administrasi (manajemen) misalnya : perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan dan sebagainya. 

                                                             
11

 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta : Ichtisar Baru- Van Hoeive, 1984) 3205. 
12 Jogiyanto H.M, Sistem Informasi Berbasis Komputer, Edisi Ke 2 ( Yogyakarta: BPFE ), 

1997 ), 1. 
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c. Subsistem yang kedudukannya lebih rendah yang lebih kecil.
13

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

dalam penelitian ini dipahami sebagai komponen- komponen sistem yang 

saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

yang diharapkan. Pembahasan mengenai sistem banyak terdapat dalam 

beberapa aspek, khusus dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem 

dalam pengawasan kinerja da’i . 

Komponen-komponen yang saling keterkaitan itu terlihat pada 

pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja 

dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan 

administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjan 

yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena 

itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar 

tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap 

hasil kegiatan. 

Menurut Reksohadiprodjo Pengawasan merupakan usaha 

memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak 

sesuai dengan rencana.
14

 Sedangkan Sarwoto menyatakan bahwa 

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

                                                             
13 Tatang  M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, ( Jakarta : Rajawali, 1989), 33. 

 14
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(Yogyakarta : BPFE, 2008). 63 
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pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil 

yang dikehendaki.
15

 

Sementara Fathoni mendefinisikan bahwa Pengawasan adalah 

suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama 

pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai 

kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
16

 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya 

tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen 

lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses 

pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah 

belum.  

Pengawasan berhubungan dengan tindakan atau usaha 

penyelamatan jalannya organisasi kearah tujuan yang di inginkan yakni 

tujuan yang telah direncanakan. Adapun tipe-tipe pengawasan sebagai 

berikut:
17

 

1) Pengawasan Pendahuluan (feed forward control) atau disebut Steering 

Control: yaitu melakukan antisipasi masalah- masalah atau 

penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap 

kegiatan tertentu diselesaikan.  

                                                             
15

 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Cet. Ke -16, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2010). 94  
16

 Fathoni Abdurrahmat, Organisasi Dan Manajemen, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006). 30 
17

Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210-211.  
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2) Pengawasan Secara Bersamaan (concurrent control) sering disebut 

pengawasan Ya – Tidak: yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses 

yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

3) Pengawasan Umpan Balik (feed back control) atau Past Action 

Control yaitu: pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari 

suatu kegiatan yang telah selesai.  

Kesuksesan suatu tipe pengawasan yang dilaksanakan sangat 

tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari 

pekerjaan tersebut. Jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi 

maka artinya pengaawasan itu akan sukses, namun itu juga menjadi 

sebaliknya. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki orang yang tepat 

untuk ditunjuk sebagai pengawas. Karena pada prinsipnya pengawas yang 

ditunjuk tersebut bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun 

atau disetujui oleh pimpinan. Sehingga kesuksesan pengawasan dalam 

mengawasi pekerjaan juga akan menjadi kesuksesan bagi pimpinan yang 

bersangkutan.  

2. Hakikat Pengawasan 

Hakikat pengawasan adalah menjadi baik dengan memperbaiki 

kesalahan agar sesuai dengan aturan hukum, sehingga administrasi 

pemerintahan berjalan secara berkualitas dalam memberikan layanan 

kepada masyarakatnya. 
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a. Dimensi pertama dari hakikat pengawasan yaitu dimensi support. 

Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang 

dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung pihak sekolah 

untuk mengevaluasi diri kondisi existingnya. Oleh karena itu, 

supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, 

kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung 

peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di 

masa yang akan datang. 

b. Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi trust. Dimensi 

ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh 

supervisor itu harus mampu membina kepercayaan stakeholder 

pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan 

yang lebih baik dan lebih menjanjikan. 

c. Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi challange. 

Dimensi ini menunjuk pada hakikat pengawasan yang dilakukan 

supervisor itu harus mampu memberikan tantangan pengembangan 

sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus 

dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak 

sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada sat ini. 

Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara 

kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah. 

d. Dimensi keempat dari hakikat pengawasan yaitu dimensi networking 

and collaboration. Dimensi ini memnunjuk pada hakikat kegiatan 
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pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu 

mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder 

pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan 

efisiensi pendidikan di sekolah. Fokus dari keempat dimensi hakikat 

pengawasan itu dirumuskan dalam tiga aktivitas utama pengawasan 

yaitu negosiasi, kolabotrasi, dan networking. Negosisasi dilakukan 

oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada 

substansi apa yang dapat dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan 

serta bagaimana cara meningkatkannya. Kolaborasi merupakan inti 

kegiatan supervisi yang harus selalu diadakan kegiatan bersama 

dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah binaannya. Hal ini 

penting karena muara untuk terjadinya peningkatan mutu pendidikan 

ada pada pihak sekolah. Networking merupakan inti hakikat kegiatan 

supervisi yang prospektif untuk dikembangkan terutama pada era 

globalisasi dan cybernet teknologi seperti sekarang ini.
18

 

3. Pentingnya Pengawasan 

Suatu prganisasi akan berjalan terus dan semakin komplek dari 

waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna 

mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang 

membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. 

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan 

                                                             
18 Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1994, 18. 
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yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi 

para pekerjanya. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, 

diantaranya: 

a. Perubahan Lingkungan Organisasi  

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-

menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan 

pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi 

pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada 

barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan 

atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang 

terjadi. 

b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi 

Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan 

yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi 

untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya 

memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan 

efektif. 

c. Meminimalisasikan Tingginya Kesalahan-Kesalahan 

Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat 

secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan 

anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan 

memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum 

menjadi kritis. 
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d. Kebutuhan Manager untuk Mendelegasikan Wewenang 

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya 

tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara 

manajer dapat menen-tukan apakah bawahan telah melakukan 

tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem penga-wasan. 

e. Menilai Informasi dan Mengambil Tindakan Koreksi 

Langkah terakhir adalah pembandingan penunjuk dengan 

standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan 

kemudian pengambilan tindakan korekti.
19

 

 

4. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya 

tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada 

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan 

mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Rachman 

(dalam Situmorang dan Juhir, 1994 ) juga mengemukakan tentang maksud 

pengawasan, yaitu:
20

 

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

                                                             
19 Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogjakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1999,118-119. 
20

 M. Situmorang, Dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Yogyakarta : 

Rineka Cipta,1994). 22 
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c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah 

pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 

dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat 

efisiensi yang lebih benar.  

5. Fungsi Pengawasan 

Mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya meruapakan 

proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa yang telah 

direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk kedalam fungsi 

pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah 

kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 

tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi 

pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan 

dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak 

berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan 

proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap 

mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sandiri 

adalah :  

a. Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas 

dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan.  
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b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan.  

c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar 

tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 

pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.
21

 

6. Tahapan-Tahapan Proses Pengawasan  

 Tahapan- tahapan yang dilakukan dalam proses pengawasan 

diantaranya: 

a. Tahap Penetapan Standar 

 Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan 

kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan 

keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu :  

1) Standar fisik  

2) Standar Moneter  

3) Standar Waktu  

b. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan secara tepat. 

c. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang 

berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan sampel.  

                                                             
21 Sule Erni Trisnawati, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, cet - 1, Penerbit : 

Prenada Media,2005), 317. 
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d. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 

Penyimpangan 

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian, 

juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagai manajer.  

e. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi 

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, 

dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. 

Dengan demikian tahap-tahap tersebut perlu dilakukan dalam 

pengawasan terhadap suatu kinerja. Begitupula terhadap da’i. Agar 

kegiatan dakwah dapat berjalan dengan lancar.  

Dari beberapa paparan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem pengawasana adalah subsistem yang saling berkaitan antara 

komponen satu dengan yang lainnya kegiatan dalam mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau 

hasil yang dikehendaki.  

7. Sistem Pengawasan Pimpinan 

Sistem pengawasan pimpinan adalah susunan yang terstruktur 

bagaimana cara pemimpin suatu organisasi ataupun lembaga untuk bisa 

mengembangkan kinerja bawahannya melalui pemantauan yang efektif 

dan signifikan. Pemantauan ini dimaksudkan supaya bawahan dapat 

menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Bukan saja 
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untuk kemajuan suatu lembaga akan tetapi juga untuk keprofesionalannya 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang bawahan. 

Menurut Siswandi mengatakan bahwa tujuan dari  pengawasan 

pimpinan adalah : 
22

 

a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 

peraturan dan hukum yang berlaku. 

b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi. 

c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan oleh 

Organisasi. 

d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di 

dalam organisasi  

e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan 

kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat 

penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada 

pokoknya tujuan pengawasan pimpinan adalah:  

a. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-

instruksi yang telah dibuat.  

b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-

kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas 

kerja.  

                                                             
22 Siswandi dan Indra Iman, Aplikasi Manajemen Perusahaan, Edisi Kedua, Jakarta : 

Mitra Wicana Media,2009), 83-84. 
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c. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan 

kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif 

Proses pengawasan pimpinan pada dasarnya dilaksanakan oleh 

administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam proses, 

yakni :
23

 

a. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan 

organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang 

sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:  

inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report, yang 

sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika 

diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-

tugas seorang pimpinan -terutama dalam 34 organisasi yang besar- 

seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan 

pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan 

pengawasan yang bersifat tidak langsung.  

b. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak 

jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan 

oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. 

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa 

sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. 

Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan 

                                                             
23

 M. Situmorang, Dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Yogyakarta : 

Rineka Cipta,1994).139-140 
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hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan 

pimpinan. 

Sementara Bohari membagi macam teknik pengawasan pimpinan 

adalah sebagai berikut :
24

   

a. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur 

yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan 

preventif ini bertujuan:  

1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari 

dasar yang telah ditentukan.  

2) Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan 

secara efisien dan efektif. 

3) Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai. 

4) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi 

sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.  

b. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan 

dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang 

seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk 

mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan 

itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:  

                                                             
24 Bohari, Adminidtrasi Perkantoran Moderen. (Yogyakarta : Radya Indra, 1980). 25 
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1) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan 

dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat 

pertanggungan jawab disertai bukti-buktinya mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

2) Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di 

tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan 

yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam 

teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan 

terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing 

organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat 

dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau 

agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih 36 buruk, 

selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus 

dilakukan oleh organisasi. 

8. Konsep Pimpinan Dalam Islam 

Kepemimpinan dalam konsep Al-Qur’an disebutkan dengan istilah 

Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur’an mengkaitkan 

kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. 

Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah 

melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam 
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keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan 

aplikasinya.
25

 

Pemimpin dalam pandangan Al-Qur’an sebenarnya adalah pilihan 

Allah swt, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang 

dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan 

manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan 

kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan 

bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini telah 

banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia. 

Konsep merupakan cara pandang yang menjadi dasar landasan 

pemikiran. Konsep kepemimpinan adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran 

islam dalam memandang kepemimpinan. Pemimpin dalam islam juga harus 

mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya :
26

 

1) Niat yang ikhlas 

2) Laki-laki 

3) Tidak meminta jabatan 

4) Berpegang dan konsistan pada hukum Allah 

5) Memutuskan perkara dengan adil 

6) Senentiasa ada ketika diperlukan 

7) Menasehati rakyat 

8) Tidak menerima hadiah 

                                                             
25 Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), 10. 
26 Ernita Dewi, Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, cet 1, (Yogyakarya: AK Group, 

2006), 20. 
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9) Mencari pemimpin yang baik 

10) Lemah lembut 

11) Tidak meragukan rakyat 

12) Terbuka untuk menerima idea dan kritikan 

   Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah 

kepemimpinan ini setelah wafatnya Baginda Rasul. Para sahabat telah 

memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam 

memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa 

pemimpin. Sayyidina Umar R.A pernah berkata, “Tiada Islam tanpa jamaah, 

tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa taat”.
27

 

   Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan 

dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya 

beragama Islam ini, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Allah SWT 

telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan 

dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat 

yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Surat An-nisa : 59 ini 

menjelaskan : 

                     

                           

            

 

                                                             
27

 Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 

2006), 57. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah SWT dan ta`atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah SWT (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS An-Nisa: 59). 

 

 (QS An-Nisa: 59) Ayat ini menunjukan ketaatan kepada ulil amri 

(pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan 

Rasulnya.
28

 

 

9. Kinerja Da’i 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah 

tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
29

  

Kinerja juga merupakan hasil pekerjaan yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dan Untuk mengukur 

kinerja perorangan atau organisasi, digunakan standar kinerja sebagai 

acuan normatif. Standar kinerja yang juga disebut standar kinerja adalah 

tolak ukur kinerja yang dicapai.
30

 Oleh karena itu, seorang pimpinan dalam 

menjalankan tugasnya harus dilihat juga hasil yang dicapai melalui standar 

kinerja. 

                                                             
28 Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, (terj), 

Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10. 

  
29

Wibowo, Manajemen Kinerja, ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),  8.  
30

Undang Ahmad kamaludin & Muhammad Alfan, Etika manajemen Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2010), 134-135.  
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Keberhasilan suatu organisasi atau perusaha dalam mencapai 

tujuan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya, sebagian besar tergantung 

pada kinerja karyawan. Apabila karyawan mampu melakukan tugas-

tugasnya dengan baik, maka organisasi akan mampu mencapai sasaran dan 

tujuan yang dikehendaki. Seberapa baik seorang manajer melakukan 

perannya dalam mengerjakan tugas-tugas yang merupakan isu utama yang 

banyak diperdebatkan dalam penelitian akhir-akhir ini.
31

 

Kinerja manajemen sebagai kecakapan manajer dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staff, negoisasi dan 

representasi. Sistem pengukuran kinerja diharapkan akan mempengaruhi 

hasil kerja dari manajer yang dalam hal ini adalah kinerja manajerial. 

Seseorang yang memegang posisi di manajemen diharapkan mampu 

menghasilkan suatu kinerja manajemen yang tinggi. Berbeda dengan 

kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial adalah 

bersifat abstrak dan kompleks menurut Mulyadi dan Johny tahum 1999.
32

 

Dalam kaitannya dengan dimensi yuridis, moral, dan etika, 

prawirosentono merumuskan pengertian kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutang secara legal, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika.  

                                                             
31

 Hendra, Manajemen Kinerja Perusahaan, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).79  
32

 Hendra, Manajemen Kinerja Perusahaan, 80. 
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Secara terperinci, Ismet Huntua, membagi tiga jenis kinerja dilihat 

dari manajemen umum kerja organisasi. 

a. Kinerja administratif adalah kinerja yang berkaitan dengan kinerja 

administrasi, seperti struktur organisasi, hubungan otoritas (wewenang) 

dan tanggung jawab, serta mekanisme aliran transformasi untuk 

tercapainya sinkronisasi antara unit kerja dalam organisasi.  

b. Kinerja operasional adalah kinerja yang terkait dengan kegiatan 

operasional, seperti penyediaan seluruh fasilitas operasi dan 

pemeliharaan arus kegiatan, agar seluruh tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efesien dan efektif.  

c. Kinerja strategi adalah kinerja yang terkait dengan pencapain misi atau 

tujuan umum organisasi serta kebijakan strategi yang sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi.  

Da’i adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad SAW, yakni 

menyampaikan ajaran-ajaran Allah seperti termuat dalam Alquran dan 

sunnah Rasullulah. Lebih tegas lagi tugas seorang da’i adalah 

merealisasikan ajaran-ajaran Alquran dan sunnah di tengah masyarakat 

sehingga Alquran dan sunnah dijadikan sebagai pedoman dan penuntun 

hidupnya. Menghindarkan masyarakat dari berpedoman pada ajaran-ajaran 

animisme dan dinamisme serta ajaran-ajaran lain yang tidak dibenarkan 

oleh Alquran dan sunnah.
33

 

                                                             
33 Samsul Munir, Ilmu Dakwah, 68. 
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Tugas da’i sangatlah berat karena ia harus mampu menterjemahkan 

bahasa al-Quran dan sunnah ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh 

masyarakatnya. Namun, di balik beratnya tugas itu terhampar kemulian 

yang penuh rahmat sang pencipta yaitu Allah SWT.
34

 Sebagaimana Allah 

SWT. berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi : 

                         

                 

 
Artinya :“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 

kerjakan”
35

 (Q.S. Al-Nahl : 16 : 97). 

 

Da’i juga harus tahu apa yang disajikan dakwah tentang Allah, 

alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk 

memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi manusia, juga 

metode-metode yang dihadirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan 

prilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.
36

 

Al-faqih berkata : Orang yang menyeru untuk kebaikan itu harus 

memenuhi lima kriteria, yaitu :
37

 

1. Mempunyai ilmu, orang yang bodoh tidak layak untuk mengajak 

kepada perbuatan baik. 

                                                             
34

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, 70.  
35

Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah (Bandung: Insan Kamil, 2007), 

278. 
36 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, 71. 
37

Abu laits As samarqandi, Tanbihul Ghofilin (jilid 1), (Semarang: PT. Karya Toha 

Putra,1993),142. 
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2. Dalam bertindak, ia hanya mempunyai tujuan karena Allah dan demi 

kemuliaan agama.  

3. Bersikap ramah dan sayang kepada orang yang diajak untuk berbuat 

baik, menjauhkan diri dari sifat kasar dan bengis. sebagaimana pesan 

Allah Ta’ala kepada Musa dan Harun as., ketika diutus untuk 

menghadapi fir’un :  

                       

Artinya : “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut"
38

 

(QS. Taha, 20 : 44).  

 

4. Mempunyai sifat sabar dan penyantun. Alah Ta’ala berfirman dalam 

kisah Lukman :  

                             

               

 

Artinya : “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah)”
39

 (QS. Luqman, 31 : 17) 

 

5. Ia harus mengerjakan apa yang ia perintahkan kepada orang lain, 

supaya ia tidak diejek oleh orang lain, dan dia harus menjadi contoh 

baik terhadap sesama. 

                                                             
38

Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 314. 
39

Kementrian Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 412. 
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Dengan syarat da’i yang memadai dan pengawasan yang tepat 

yang dilakukan akan menghasilkan gerakan dakwah yang maksimal, 

sehingga para da’i bisa mengoreksi apa saja hal yang perlu diperhatikan 

dalam menyampaikan tugas dakwah. 

a. Sifat-sifat Da’i 

Orang yang menyeru kepada Allah harus senantiasa 

mempelajari sunnah Rosulullah, perjalanan hidupnya serta 

akhlaknya. Dengan begitu ia dapat mengenali rambu-rambu jalan dan 

mampu mengatasi kesulitan-kesulitannya, dapat menentukan tujuan 

perjalanannya dan dapat mencari sarana-sarana yang benar untuk 

mengantarkannya pada tujuan tersebut.Seorang da’i, taufiqnya sangat 

bergantung pada sejauhmana ia berqudwah kepada Rosulullah. 

Seruannya tidak akan bisa lekat di hati masyarakat kecuali dengan 

membeikan keteladanan yang baik. Diantara sifat-sifat yang harus 

dimiliki seorang da’i adalah: 

1) Amanah 

Amanah adalah sifat yang harus dimliki seorang da’i 

sebelum sifat yang lain. Ia merupakan sifat yang dimiki oleh 

seluruh nabi. 

2) Shidiq 

Shidq berarti kejujuran dan kebenaran. Shidq dalam 

perkataan (Shidqul Qaul bahwa Seorang da’i hendaklah tidak 

berbicara kecuali dengan jujur. Shidq dalam niat dan kehendak 
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(Shidqunniyyah) berarti Tidak ada motivasi dalam gerak atau 

diamnya selain karena Allah. 

3) Ikhlas 

Seorang da’i harus mengikhlaskan seluruh amalnya 

kerena Allah. “Ikhlaskanlah amalmu, maka akan cukup bagimu 

amal yang sedikit.” 

4) Rahmah, Rifq, Hilm 

Seorang da’i harus bersikap kasih sayang, lemah lembut 

dan penyantun. Wujud dari kasih sayangnya adalah menginginkan 

kemudahan karena Allah sendiri menghendaki kemudahan bagi 

kita. 

Wujud lemah lembut da’i adalah dengan tutur kata yang 

baik.Sifat hilm (penyantun) seorang da’i mendahului 

ketidaktahuannya.  

5) Shobr 

Rasulullah memasukkan sabar sebagai separuh iman. 

Separuh iman adalah syukur dan separuhnya adalah 

sabar.Kesabaran tidak idetik dengan menyerah, tidak berusaha 

atau menghinakan diri. Kesabaran adalah tetap teguh di atas al 

Haq meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.Sikap 

isti’jal (tergesa-gesa) tidak termasuk sabar. Demikian juga sikap 

wahn. Seorang da’I tidak sempit dada ketika dicaci maki oleh 

musuhnya, demikian juga atas makar dan tipu daya yang dibuat 
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oleh mereka.Seorang muslim ditutut untuk bersabar dan sabarnya 

adalah karena Allah, berbeda dengan sabar yang dimiliki oleh 

orang-orang kafir. 

6) Hirsh 

Seorang da’I harus memiliki perhatian yang besar kepada 

objek da’wahnya, sampai yang besangkutan merasakan adanya 

perhatian besar tersebut. Perasaan seperti ini akan mampu 

membuka hati dan menggugah perasaan sehingga sag mad’u siap 

untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. 

7) Tsiqoh 

Keimanan seorang da’I sangat dalam dan kepercayaannya 

sangat besar terhadap kemenangan agama ini. Ia percaya bahwa 

sesungguhnya Islam ini akan dimenangkan umatnya, mardeka 

daulahnya, berkibar tinggi panji-panjinya, ajarannya akan 

tersebar di seluruh penjuru bumi meskipun musuh-musuh terus 

menerus membuat makar. 

Sebagian kaum muslimin salah paham. Ketika jalan 

da’wah terasa panjang bagi seorang da’I, bertahun-tahun ia 

berda’wah tetapi kemenangan belum juga terwujud, lalu mereka 

menganggap bahwa da’wah telah gagal dan da’inya pun lemah. 

Maka dari itu da’i adalah pendakwah yang bertugas untuk 

menyampaikan dakwah sesuai dengan kepribadian yang dia miliki dalam 

berkerja secara profesional. Dan seorang da’i harus bisa menempatkan 
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kinerjanya sebagai da’i didepan mad’u dan didepan masyarakat selaku 

pendakwah. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja da’i adalah 

hasil pekerjaan yang dicapai oleh da’i dalam suatu organisasi dakwah, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Kinerja 

dalam mempersiapkan dakwah diantaranya adalah : 

1) Mempelajari ilmu-ilmu agama, fiqh, Al-Qur’an dan hadist sebagai 

bahan dakwah. 

2) Observasi mad’u sebelum dakwah disampaikan kepadanya. 

3) Memberikan dakwah dengan sungguh-sungguh kepada mad’u dan 

menyampaikan yang baik dan bermanfaat. 

4) Melakukan persiapan ataupun memanajemen dakwah dengan teratur. 

5) Mengikuti pelatihan dakwah agar hasil dakwah yang disampaikan 

berkualitas. 

6) Menjalin hubungan yang baik dan berkoordinasi dengan jamaah dan 

pengurus masjid. 

7) Bekerjasama dengan keanggotaan dalam kelembagaan dakwah, agar 

dakwah dapat terkoordinir. 

8) Da’i harus bekerja dengan komitmen terhadap jabatan sebagai 

pendakwah dan mematuhi aturan dakwah dari Agama dan 

kelembagaan yang ditempati. 
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian 

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di 

atas. Adapun penelitian yang terlaksana atau penelitian  yang hampir mirip 

dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul : 

Pertama, “Pola Pengawasan Majlis Dakwah Islamiyah Kota 

Pekanbaru Terhadap Kinerja Da’i” Karya Arief Rachman Jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan pola 

ataupun  cara yang digunakan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota 

Pekanbaru dalam mengawasi kinerja Da’i. 

Kedua, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah 

Kota Tidore Kepulauan”. Karya Susanti Fabanyo Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin 

Makassar, 2011. Dalam skripsi ini menjelaskan fungsi pengawasan sebagai 

suatu subsistem organisasi dalam memantau kinerja pegawai di inspektorat 

kota tidore kepulauan. 

Berbeda dengan penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah 

bagaimana sistem yang dilakukan oleh Pimpinan IKMI kota pekanbaru dalam 

mengawasi kinerja Da’i dikota pekanbaru. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang 

digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 
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penelitian.
40

 Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, 

maka peneneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-

tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema 

sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian. 

Berangkat dari teori mengenai sistem pengawasan yang telah 

dipaparkan di atas, maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui 

dibentuk dengan bagan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar II. 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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