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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengawasan 

Sedangkan pengawasan menurut Sondan P. Siagian adalah salah 

satu fungsi dari proses manajemen yang merupakan pengukuran dan 

koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan 

dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik.
12

 

Pengawasan atau controlling adalah bagian terakhir dan fungsi 

manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus 

yang banyak terjadi dalam lembaga ataupun organisasian adalah akibat 

masih lemahnya pengawasan sehingga terjadilah berbagai penyimpangan 

antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Melakukan suatu 

tugas, hanya mungkin dengan baik bila seseorang yang melakukan tugas 

itu mengerti arti dan tujuan dari tugas yang dilaksanakan. Demikian pula 

seorang pimpinan yang melakukan tugas pengawasan haruslah 

bersungguah-sungguah mengerti arti dan tujuan daripada pelaksanaan 

tugas pengawasan. 

Seorang pimpinan harus mempunyai berbagai cara untuk 

mamastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. 
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Hal ini dapat diketahui proses kontrol atau pengawasan. Cara-cara 

pengawasan ini adalah pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, 

pengawasan berdasarkan kekecualian, pengawasan melalui laporan lisan, 

pengawasan melalui laporan tertulis. 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri 

secara langsung oleh seorang pimpinan. Pimpinan  mengevaluasi 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan untuk  mengetahui apakah 

yang dikerjakan hasilnya telah sesuai dengan baik dan benar. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya 

pimpinan mengamati pekerjaan pegawai melalui hasil laporan berupa lisan 

atau tulisan tentang pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengawasan merupakan pengendalian yang dikhususkan untuk 

memperbaiki kesalahan–kesalahan yang telah dilakukan karena tidak 

sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam 

ini dilakukan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh 

pimpinan.
13

 

Menurut Nopri Ahadi langkah-langkah pengawasan terdiri dari 

menetapkan standar dan metode pengukuran, melakukan pengukuran 

prestasi, membandingkan prestasi yang dicapai sesuai dengan standarnya, 

dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
14

 

Sebelum melangkah lebih jauh maka pimpinan harus Menetapkan 

standar kerja terlebih dahulu agar dapat mengetahui apakah pekerjaan 
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yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka hasil 

pekerjaan tersebut dapat diukur dengan hasil pekerjaan sebelumnya. 

Melakukan pengukuran prestasi merupakan kegiatan yang dilakukan 

berulang-ulang tergantung situasinya. Selanjutnya, membandingkan 

prestasi yang dicapai sesuai dengan standar, langkah ini dapat dilakukan 

untuk mencapai prestasi sesuai dengan standar kemudian cara ini dianggap 

praktis karena kita dapat membandingkan langkah pertama dan langkah 

kedua. jika prestasi yang dicapai melebihi yang telah ditentukan, berarti 

segala sesuatu berjalan dengan lancar. Langkah terakhir adalah melakukan 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan, jika prestasi yang dicapai ternyata 

lebih rendah dari standar yang ditetapkan, maka tindakan perbaikan 

diperlukan. Tindakan perbaikan dapat melibatkan beberapa aktivitas 

sekaligus, yaitu meliputi perubahan cara kerja juga perubahan standar 

prestasi yang telah ditetapkan.
15

 

Dengan pengawasan yang baik diharapkan akan berkurangnya 

kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. Selain dari pada itu 

pengawasan memiliki unsur-unsur penting yaitu unsur pengawasan, 

monitoring, standar ukuran sebagai perbandingan dan evaluasi. Selain itu 

pengawasan juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu : 

a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjlan dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 
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b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dijalankan sesuai dengan 

intruksi dan asas-asas yang telah ditetapkan. 

c. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan serta kekuragan yang mugkin 

timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. 

d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesalahan, 

kekurangan atau kegagalan kearah perbaikan.  

2. Etos Kerja 

a. Pengertian Etos Kerja 

Aktivitas suatu pemerintahan tidak akan terlepas dari pegawai 

atau tenaga kerja. Oleh sebab itu, penempatan kerja harus benar–benar 

dapat mendorong  mereka untuk dapat bekerja lebih giat lagi dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini manajemen personalia akan semakin penting 

dalam mempelajari dan mengembangkan berbagai jalan agar manusia 

bisa diintegrasikan secara efektif kedalam berbagai organisasi yang 

diperlukan masyarakat. Hal ini menggambarkan akan semakin kuatnya 

permintaan untuk memperhatikan manusia. 

Definisi etos kerja sudah banyak dikemukakan oleh para ahli 

namun definisi etos kerja tersebut mempunyai pengertian dan maksud 

yang sama, yaitu : 

Etos kerja aslinya ethos adalah kata yang berasal dari yunani 

yang merupakan asal “etika”. Etos artinya watak kesusulaan atau adat. 

Dengan demikian etos merupakan suatu tata nilai yang diyakini, yang 
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menjadi aturan hidup yang lebih baik.Etos kerja dengan demikian 

dapat dijabarkan sebagai tata nilai yang diyakini, yang menjadi 

landasan semangat kerja. Untuk mendapatkan hasil perikehidupan 

yang baik. 

Selain itu pengertian etos kerja yaitu elemen paling primer, 

ibarat pohon, etos kerja adalah akarnya, pengetahuan adalah batangnya 

dan keterampilan organisasional adalah daun dan rantingnya 

sedangkan uang dan barang–barang material adalah buahnya. Jadi 

dengan etos kerja yang baik (akar yang baik) seseorang yang bisa, 

membangun dan meningkatkan pengetahuannya (batang). Berdasarkan 

pengetahuan yang ditopang oleh etos kerja yang baik tersebut, 

selanjutnya keterampilan organisasional bisa dibangun pula (ranting 

dan daun). Dan dari ketiga komponen primer inilah kemudian 

dihasilkan kinerja yang baik yang membuahkan berbagai barang dan 

jasa yang berguna bagi kehidupan.
16

 

Selain itu pengertian etos kerja menurut Clifort Geetz yaitu 

merupakan refleksi dari sikap hidup yang mendasar yang bersumber 

dari nilai–nilai tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kegairahan 

kerja. 
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Menurut Herrel bahwa etos kerja adalah : 

1. Kerja keras, dimana dalam hal ini dihubungkan dengan kumpulan 

nilai yang kompleks yang mencakup pengorbanan diri, saling 

ketergantungan rasa percaya dan  hemat. 

2. Persepsi untuk tercapainya kehidupan yang baik, dengan kata lain 

intensif untuk bekerja secara langsung berhubungan dengan 

martabat sosial dan jaminan masa depan. 

3. Adanya orientasi jangka panjang dalam unit – unit ekonomi dalam 

meningkatkan kesejahteraan keturunan. 
17

 

Selanjutnya Hadari Nawawi mengemukakan penilaian 

pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan fokus, baik pelaksanaan 

pekerjaan maupun pada sasaran atau tujuan yang mengungkapkan 

pelaksanaan pekerjaan dari segi pengetahuan, keterampilan/keahlian, 

integritas dan semangat kerja .
18

 

Jadi pendapat Herrel tersebut, dapat disimpulkan etos kerja itu 

adalah suatu nilai budaya yang menurut seseorang menginvestasikan 

sumber–sumber dayanya dalam usaha jangka panjang guna 

meningkatkan kesejahteraan materi dan meningkatkan martabat 

sosialnya. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat dilihat bahwa Etos kerja itu 

merupakan perwujudan sikap seseorang dalam melakukan pekerjaan 
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dengan kemauan dan memperhatikan nilai–nilai serta aturan yang 

berlaku dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan professional. 

b. Membangun Etos Kerja 

Dalam konteks pembicaraan Etos kerja didalam organisasi 

pemerintahan, maka Etos kerja dimaksud adalah keyakinan bersama 

bahwa setiap pegawai harus dapat memberikan pekerjaan atau karya 

terbaiknya untuk negara. Sehingga pada akhirnya pemerintahan dapat 

memberikan karya terbaiknya. 

Semangat Etos kerja, harus dapat disebarluaskan untuk 

memperoleh manfaat antara lain : 

1. Menjamin hasil kerja dengan kualitas yang baik. 

2. Membuka seluruh komunikasi, keterbukaan, cepat menemukan 

kesalahan dengan cepat memperbaikinya. 

3. Cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar 

4. Mengurangi laporan berupa data dan informasi yang salah atau 

palsu. 

Untuk itu disini perlu kiranya kita perhatikan sifat – sifat etika 

yang harus dikembangkan dalam etos kerja  adalah: Sifat bertanggung 

jawab, Jujur dalam perbuatan, Kerja keras, Sifat hemat, dan Sifat 

menghargai waktu.
19
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3.  Etos Kerja Dalam Pandangan Islam 

Agama Islam berdasarkan al-Quran dan al-Hadist sebagai tuntunan 

dan peganggan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya 

mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam 

memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja.  

Dalam al-quran dikenal kata itqon(tekun rapid an teliti)yang berarti 

proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna dalam 

surah An Naml ayat 88. 

 

Artinya :  dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di 

tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. 

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-

tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

 

Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan 

lurus, dalam mengambil keputusanpun para pimpinan harus memegang 

amanah terutama para hakim. hakim berlandaskan pada etos jalan lurus 

tersebut sebagai mana nabi daus ketika ia diminta untuk memustuskan 

perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka 

berilah keputusan (hukumlah) diantara kami dengan adil dan janganlah 

kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah (pimpinlah) kami kejalan 

yang lurus al-Quran surah Ash Shad ayat 22.
20
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Artinya:  Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena 

kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu 

merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang 

salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka 

berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah 

kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke 

jalan yang lurus. 

 

Menurut kamus bahasa Indonesia susunan WJS Poerdarminta 

mengemukakan bahwa kerja adalah perbuatan yang melakukan seuatu. 

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Menurut 

KH Toto tasmara menefisinikan makan dan kerja bagi seorang muslim 

adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset 

dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai hamba allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dapat juga dikatakan 

bahwa dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya.
21

 

Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktifitas dinamis dan 

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan 

rohani) dan dalam mencapai tujuannya tersebut manusia berupaya dengan 

penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai 

bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. Dalam kaiatan ini al-Quran 
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banyak membicarakan tentang akidah dan keimanan yang diikuti oleh 

ayat-ayat tentang kerja, pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut 

dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang juga dikaitkan dengan 

hukuman dan pahala didunia dan diakhirat. Al-Quran juga 

mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja potitif dan negatif. 

Rasulullah dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan atau 

diberikan tugas beliau melakukannya dengan selektif. Diantarannya dilihat 

dari segi keahlian, keutamaan (iman) dan kedalaman ilmunya. Beliau 

senantiaasa mengajak mereka agar tekun, rapi dan teliti dalam bekerja.  

Adapun hal-hal penting tentang etika kerja pada prinsip-prinsip 

Islam yang harus diperhatikan adalah sebagai beriku : 

1. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah 

melihat, mengontrol, dalam kondisi apa pun dan akan menghisap 

seluruh amal perbuatan secara adil kelak diakhirat. Kesadaran inilah 

yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-

sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhoan allah 

dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. 

2. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan firman 

Allah dalam surah al-Baqarah ayat 172. 

 

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 
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bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

kamu menyembah. 

 

Dalam surat ini menjelaskan bahwa : 

1. Dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam 

bekerja, semua harus diperkerjakan secara propesional dan wajar. 

2. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada 

kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan 

allah. 

3. Propesionalisme yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup 

hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertakwa 

tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa 

propesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan 

kebangkrutan dan juga menyebabkan menurunya produktifitas sampai 

kepada kesemrautan manajemen.
22

 

Menurut Islam, kinerja dari setiap kegiatan tidak hanya didasarkan 

pada material tapi tak kalah penting adalah bahwa itu adalah cara untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kinerja material hanya untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh yang memfasilitasi ibadah kepada Allah SWT. 

Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah lekang oleh 

waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al Quran, Islam sudah 
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mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang harus 

menjadi rujukan penilaian etos kerja itu adalah Surat At-Taubah Ayat 105. 

 

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:105).
23

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus 

memposisikan  penelitian ini ke dalam tempatnya secara tersendiri, maka 

peneliti telah mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan dan masih berkaitan dengan penelitian ini. Dan hal ini, 

dilakukan agar dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama persis dengan 

penelitian-penelitian yang lain. 

Penelitian tentang sistem pengawasan pimpinan pernah dilakukan oleh 

tulisan riska Abdullah pada tahun 2013 yang membahas tentang sistem 

pengawasan pimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai kantor 

camat reteh kabupaten indragiri hilir, dalam penelitian Riska Abdullah 

menjelaskan dalam sistem pengawasan pimpinan dalam meningkatkan disiplin 

kerja pegawai kantor camat reteh kabupaten Indragiri hilir pimpinan 

melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, selain itu 
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pimpinan juga melakukan sosialisasi kepada pegawai dalam menciptakan 

kedisiplinan, serta penelitian ini lebih menekankan pada pemberian contoh 

teladan kepada bawahannya dalam menciptakan kedisiplinan kepada 

karyawan Kantor Camat Reteh Indragiri Hilir. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu 

penelitian ini menekankan pada Pengawasan Pimpinan terhadap Etos Kerja 

Pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti yang 

mana penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana cara pimpinan 

memberikan pengawasan terhadap semangat kerja pegawai Kantor Kementian 

Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka Fikir merupakan batasan terhadap konsep teori. Agar tidak 

terjadi kesalahan salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan 

Kerangka Fikir. Disini Penulis menggunakan Kerangka Fikir oleh Teori Nopri 

Ahadi. Pengawasan Pimpinan Terhadap Etos Kerja Pegawai Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat berikut ini: 

1. Pimpinan menetapkan standar kerja dan metode dalam melakukan 

pengawasan 

2. Pimpinan melakukan pengukuran prestasi kerja pegawai dalam melakukan 

pengawasan 

3. Pimpinan membandingkan prestasi yang dicapai sesuai dengan standarnya 

dalam melakukan pengawasan 

4. Pimpinan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan 


