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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan unsur dasar semua organisasi dan hubungan-

hubungan sosial yang menyatukannya, oleh sebab itu pengaturan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif dan efesien menjadi sangat 

penting untuk meningkatkan produktifitas organisasi. Jika suatu organisasi 

ingin maju dan berkembang secara dinamis, sangatlah diperlukan orang-orang 

atau sumber daya manusia yang tepat dan berkemampuan tinggi serta sistem 

kebijakan organisasi yang mendukung efektivitas dan efesiensi organisasi.
1
 

Dalam organisasi memiliki pimpinan. seorang pemimpin yang efektif 

merupakan orang-orang yang bermotivasi tinggi  dan adanya pengaruh 

terhadap standar-standar  prestasi tinggi untuk diri mereka dan untuk 

organisasi yang telah mereka pimpin.
2
 Untuk itu pimpinan hendaknya 

berusaha agar karyawan mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya. Aspek lain dari kepemimpinan adalah bagaimana 

meningkatkan etos kerja para pegawai. Seorang pimpinan bertujuan untuk 

mencapai sasaran–sasaran yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.  

Agar terdapat kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, pegawai 

memerlukan pembinaan yang baik dan terarah dari pimpinan sehingga 
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pegawai benar-benar menyadari peranannya sebagai pendidik, bentuk dari 

pembinaan yang baik ini akan terlihat dari kesadaran setiap pegawai dalam 

mentaati setiap peraturan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan menurut hakikatnya adalah seni mempengaruhi dan 

mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan 

kerja sama yang semangat dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan 

mengandung arti kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan.
3
 

Pimpinan organisasi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan 

pengawasan pimpinan terhadap etos kerja pegawai. Pimpinan sebagai manajer 

bagi pegawai, untuk itu mengetahui ilmu kepemimpinan sehingga pimpinan 

berhasil meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap etos kerja pegawai. 

Dengan prestasi kerja pegawai kita berharap akan tercapainya peningkatan 

pengawasan yang lebih baik sesuai dengan yg diharapkan.  

Menurut pandangan Islam, untuk mencapai suatu keberhasilan dalam 

suatu lembaga ataupun organisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat 

penting. Pimpinan harus memiliki Akhlak yang mulia yang senantiasa 

mentaati segala hukum Allah SWT. Hal ini terdapat Firman Allah SWT dalam 

Surah An Nisaa’ Ayat 61: 
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Artinya :  Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada 

hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", 

niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) 

dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu”
4
.  

 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita umat 

manusia haruslah taat dan patuh pada hukum Allah yang telah diturunkan 

kepada Rasul agar kita terbebas dari segala marabahaya. 

Allah SWT Berfirman dalam Surah Ali Imran Ayat 159 : 

 

 

 

 

Artinya:  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu
[246]

. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya
5
. 

 

Ayat diatas menjelaskan bagaimana cara seorang pimpinan dalam 

menyelesaikan permasalahannya, dimana seorang pimpinan dituntut untuk 

mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. 

Suri tauladan (qudwah hasanah) merupakan hal penting dalam 

kepemimpinan. Tindakan dan sikap seorang pimpinan harus mencerminkan 
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perkataan yang diucapkan. Ia berpegang teguh pada apa yang diucapkan, 

sebelum ia meminta orang lain melakukannya. Kepemimpinan merupakan 

variabel pokok untuk memajukan sebuah manajemen, dan memotivasi 

pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Jika tidak ada kepemimpinan, maka 

manajemen tidak akan berjalan efektif
6
. 

Didalam perannya menjalankan tugas–tugas kelembagaan, pimpinan 

mempunyai beberapa fungsi penting yang harus dilaksanakan secara rutin 

sesuai dengan kondisi kelembagaan sendiri. Salah satu fungsi pimpinan adalah 

fungsi pengawasan terhadap tugas–tugas yang telah diberikan kepada 

bawahan. Tujuan pelaksanaan fungsi ini adalah untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan yang terjadi akibat tujuan 

kelembagaan yang tidak tercapai secara maksimal
7
. 

Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan, 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling pesensia, 

sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak 

dikatakan berhasil. Menurut Stephen P. Robins dan Mary Coulter pada tahun 

1999, merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-

proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-

kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses 
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mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Melalui pengawasan 

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 

Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 

penentuan atau evaluasi, juga mendeteksi dan mengoreksi sejauh mana 

kebijakan yang dijalankan oleh pimpinan dan untuk mengetahui 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dengan 

demikian, pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah 

direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. 

Seorang pimpinan hendaknya dapat memberikan inspirasi, semangat 

dan dorongan kepada bawahannya terhadap etos kerja, maupun memberikan 

contoh yang baik kepada pegawai atau bawahannya dalam organisasi tersebut. 

Dalam organisasi seorang pemimpin mengawasi karyawan terhadap 

etos kerja. Etos kerja merupakan tata nilai yang diyakini, agar menjadi aturan 

hidup yang lebih baik. Dengan demikian dapat dijabarkan sebagai nilai yang 

diyakini, yang menjadi landasan semangat kerja untuk mendapatkan hasil 

kinerja yang lebih baik. Etos kerja berkaitan erat dengan pencapaian 

organisasi, karena etos kerja merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan. 

Untuk menciptakan pegawai yang selalu berupaya keras terhadap etos 

kerja, diperlukan seorang pimpinan yang mampu berperan sedemikian rupa 

untuk  mempengaruhi dan mengubah sikap dan perilaku anggotanya untuk 

mau bekerja penuh pengabdian sehingga mencapai hasil kerja yang optimal. 
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Adapun masalah yang terdapat di Kantor Kementerian Agama yaitu 

Pengawasan dan Peran Pimpinan Terhadap Etos Kerja Pegawai. Dalam 

melakukan pengawasan serta kurangnya pemotivasian  yang diberikan  

pimpinan kepada bawahan terhadap Etos Kerjanya. 

 Untuk itu perlu dilihat sejauh mana Pemimpin melakukan 

Pengawasan Terhadap Etos Kerja Pegawai di Kantor Kementrian Agama 

Kepulauan Meranti dengan judul penelitian “Pengawasan Pimpinan 

Terhadap Etos Kerja Pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Kepulauan Meranti”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penyimpangan dan kesalah pahaman dalam 

memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan 

penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. pengawasan  

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah 

“awas”. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut controlling yang 

diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Jadi 

pengawasan adalah termasuk kedalam pengendalian.
8
  Adapun pengertian 

yang lain pengawasan adalah fungsi yang paling pesensial, sebaik apa pun 
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pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat 

dikatakan berhasil.
9
 

2. Pimpinan 

Pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain 

melalui kewibawaan dan komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.  

Pimpinan harus mengutamakan tugas, tanggung jawab, dan membina 

hubungan yang harmonis, baik dengan atasannya maupun dengan para 

bawahannya.
10

 

3. Etos kerja  

Etos kerja berarti pandagan hidup yang khas dari suatu golongan 

social. Etos berasal dari bahasa yunani (etos) yang memberikan arti sikap, 

kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dalam kamus 

bahasa indosenisa etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas 

dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam arti pengertian 

luas adalah semua usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, 

intelektual dan fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan dan 

akhirat.
11
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kurangnya pengawasan Terhadap etos kerja pegawai Kantor 

Kementerian Kabupaten Kepulauan Meranti 

b. Kurangnya peran pimpinan terhadap etos kerja pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti  

c. Adanya ketidaksesuaian rencana dalam melakukan pengawasan yang 

dilakukan pimpinan 

d. Kurangnya rasa semangat dan dorongan yang diberikan pimpinan 

kepada bawahan untuk meningkatkan etos kerja. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pengawasan 

pimpinan terhadap etos kerja pegawai Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Pimpinan terhadap Etos 

Kerja Pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan 

Meranti?” 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh 

Pimpinan terhadap Etos Kerja Pegawai Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Institusional 

1. Sebagai bahan informan ilmiah bagi penelitian-penelitian yang 

ingin mengetahui bagaimana Pengawasan Pimpinan Terhadap Etos 

Kerja Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

2. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon 

Akademik Bidang Manajemen Dakwah. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

melakukan penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan pembahasan 

masalah di atas. Maka penulis berupaya menyusun kerangka penelitian secara 

sistemais, agar lebih terarah dan dan mudah dipahami, serta tidak kalah 

pentingnya ialah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tercapai tujuan 

yang telah ditentukan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini berisikan tentang 

Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Pikir. 

BAB III :  Metodologi Penelitian. Bab ini berisikan tentang Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber 

Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Validitas Data, Teknik Analisis Data. 

BAB IV :  Bab ini Berisikan tentang Gambaran Umum . 

BAB V :  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan tentang 

Hasil Penelitian, Pembahasan. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. 

 

  


