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ABSTRAK 

FUNGSI PENGORGANISASIAN DALAM 

PENINGKATAN KINERJA PENGURUS PONDOK 

PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI’IN KECAMATAN 

JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

Fitri Nurjanah Sasika Rani 

 

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam 

melakukan pengawasan dan menentukan orang yang di 

butuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah di bagi-

bagi tersebut. Pengorganisasian dilakukan dengan cara 

menentukan tugas yang akan dikerjakan, siapa yang harus 

mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut di 

kelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, 

dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Jadi secara 

keseluruhan, pengorganisasian sebagai salah satu fungsi 

manajemen yang amatlah sangat penting karena tanpa ada 

langkah ini, tidaklah terwujud seperti organisasi, uraian tugas 

wewenang dan tanggung jawab, uraian kaitan tugas atau 

pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian kerja, 

pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian dalam 

organisasidan koordinasi yang diterapkan agar dapat 

peningkatan kinerja pengurus Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Penelitian 

yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian lapangan 

(field Research) yang bersifat deskriptif, populasi dalam 

penelitian adalah seluruh pengurus Pondok Pesantren, kemudian 

penulis mengambil sampel sebanyak 11 orang pengurus di 

antaranya 1 orang penasehat, 1 orang pimpinan, dan 9 orang 

pengurus inti (bendahara, sekretaris, divisi pendidikan,divisi 

humas, divisi keamanan, divisi kebersihan, divisi perlengkapan, 
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dan divisi kesantrian). Alat pengumpul data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah interview, pobservasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan 

fungsi pengorganisasian dalam peningkatan kinerja pengurus 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in yaitu tentang 

pembagian kerja (Division Of Work), pengelompok pekerjaan 

(Departementalisasi), penentuan relasi antar bagian dalam 

organisasi (Hierarchy), dan koordinasi (Coordination) ini sudah 

berjalan dengan baik, buktinya dapat di lihat dari struktur 

kepengurusan yang jelas, adanya pembagian tugas pokok, 

pengelompokan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan 

fungsinya, adanya penempatan relasi antar bagian dalam 

organisasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik. Selain itu 

dalam melaksanakan tugas para pengurus bekerja sesuai dengan 

tugas yang telah dibebankan pimpinan dan bertanggung jawab 

dengan baik.  
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MOTTO 

َ يُِحبُّ   الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف ّا َكأَنَّهُْم بُْنيَاٌن َمْرُصوٌص.إِنَّ َّللاَّ

 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang Berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

(Q.S. Ash Shaff :4) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul yang di maksud dalam skripsi ini adalah 

untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat 

dalam judul tersebut, sehingga akan memperjelas pokok 

permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. Adapun 

judul skripsi ini adalah: “Fungsi Pengorganisasian Dalam 

Peningkatan Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan”. 

Penegasan judul yang di maksud dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

Pengorganisasian berasal dari kata organism (organisme) 

yang mempunyai arti menciptakan suatu struktur dengan bagian-

bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan 

mereka satu sama lain di pengaruhi oleh hubungan 

keseluruhannya.
1
 Pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 

orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efesien 

dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal dalam 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
2
 

Menurut Sondang P. Siagian, pengorganisasian adalah 

keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, 

tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.
3
 T. Hani Handoko, pengorganisasian adalah sesuatu 

yang di gambarkan sebagai sesuatu yang tersentralisasi dan berisi 

tugas-tugas yang sangat terspesialisasikan.
4
 

                                                             
1Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi 
(Jakarta:Bumi Aksara, 2011), hlm. 188. 
2Ibid.,119 
3 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm. 96. 
4 T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan Belas (Yogyakarta: 

BPFE, 2003), hlm. 120. 
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Dapat di dikatakan bahwa pengorganisasian adalah langkah 

untuk merancang struktur formal, menetapkan, mengelompokkan 

dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas 

pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan 

kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efesien. 

Pengertian pengorganisasian yang di maksud dalam proposal 

ini adalah usaha yang di lakukan pimpinan Pondok Pesantren 

dalam merancang struktur organisasi, menetapkan dan 

mengelompokkan orang-orang, membagi tugas-tugas pokok dan 

mendelegasikan wewenang kepada pengurus dalam rangka 

mencapai tujuan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in dengan 

efisien. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
5
 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di 

tuangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
6
 Kinerja 

(performance) adalah prestasi sesungguhnya yang telah dicapai 

oleh seseorang karyawan.
7
  

Kinerja dalam proposal ini adalah evaluasi dalam menilai 

kinerja pengurus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. 

Adapun penilaian perilaku tersebut: kesetiaan, kejujuran, 

kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi 

pengurus. 

Pondok Pesantren yang dimaksud adalah Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’in yang beralamat di jalan sidoharjo, desa 

sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud skripsi ini 

adalah usaha yang di lakukan pimpinan dalam menerapkan 

                                                             
5Anwar PrabuMangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 164 
6Moeheriono, Pengukuran Kinrja Berbasis Kopetensi (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), 
hlm. 95. 
7Ibid., hlm. 96 



 3 

struktur organisasi, menetapkan dan mengelompokkan orang-

orang, membagi tugas-tugas pokok dan mendelegasikan 

wewenang dengan peningkatan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepada pengurus guna mencapai tujuan Pondok 

Pesantren. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berbagai kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan 

kemampuan yang terbatas mendorong manusia untuk 

berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini di perkuat dengan 

pendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sejalan 

dengan tingkat kematangan (keinginan dan kemampuannya), 

hubungan tersebut terus bergerak dinamis dimulai dari tingkat 

yang sederhana hingga tingkat hubungan yang modern. Sebuah 

organisasi adalah pola hubungan banyak yang saling terjalin 

secara simultan yang menjadi jalan bagi orang, dengan 

pengarahan dari manajer untuk mencapai tujuan bersama.  

Adanya koordinasi yang kuat dan komunikasi yang lancar 

antar anggota dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan demi 

kemajuan bersama. Untuk memenuhi hal tersebut di perlukan 

suatu pengorganisasian yang sangat teratur. Kemajuan suatu 

organisasi dapat tercapai jika terbentuk pengorganisasian yang 

teratur mengingat dengan pengorganisasian semua pekerjaan 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Artinya dengan 

pengorganisasian dapat menghemat waktu dan tenaga kita untuk 

bekerja sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih 

penting karena pekerjaan lainnya dapat dilakukan oleh orang lain.   

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang 

mempunyai peranan penting seperti halnya fungsi perencanaan. 

Melalui fungsi pengorganisasian, seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi akan diatur penggunaannya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Jadi pentingnya pengorganisasian dapat mempengaruhi 

suatu organisasi, apabila lembaga atau organisasi dapat 
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memaksimalkan fungsi pengorganisasian maka suatu kegiatan 

dapat dikerjakan dengan membagi pekerjaan tersebut dan 

membuat kerja yang efektif. Usaha atau kegiatan 

pengorganisasian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang 

maksimal apabila memperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan pekerjaan. 

2. Mengelompokkan pekerjaan. 

3. Penempatan relasi antar bagian dalam organisasi . 

4. Koordinasi   

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in yang terletak di 

Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in ini di dirikan 

pada tahun 2003 hingga sekarang. Lokasi Pondok Pesantren yang 

strategis karena pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in ini 

menyediakan sarana pendidikan formal dari mulai TK, MTs, MA 

hingga kuliah, dalam kesehariannya Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in mengutamakan kegiatan belajar mengajar 

menggunakan semi  modern, akan tetapi tidak menghilangkan 

metode pembelajaran pondok pesantren salaf, yang masih 

menggunakan  kitab kuning dengan metode sorogan, murojaah, 

hafalan dan di tambah presentasi dalam kajian pengajiannya. Saat 

ini jumlah santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in yaitu  

sekitar  484 orang, dengan perincian 180 laki-laki dan 304 putri.
8
  

Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in memiliki 

pengurus yang bergelar doktor manajemen (s3), serta pengurus-

pengurusnya sebagian sudah bergelar  magister manajemen (s2). 

Pengurus-pengurus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin 

berjumlah 110 orang. Pengurus laki-laki berjumlah 40 orang,  

pengurus perempuan berjumlah 70 orang dan pengurus sekaligus 

ustadz-ustadzah berjumlah 46 orang.
9
 

                                                             
8Wawancara, M. Feri Fernadi, Lurah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in, 

Sidoharjo, Jati Agung,Jum’at, 06 Desember 2019. 
9Wawancara, M. Feri Fernadi, Lurah Pondok Pesantren Hidayatul 
Mubtadi’in, Sidoharjo, Jati Agung, Jum’at,06 Desember 2019. Pkl. 14.00 

wib. 
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Pengorganisasian (organizing) merupakan proses 

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumberdaya-sumberdaya yang  di milikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya.
10

 Pengorganisasian adalah 

langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, 

mengelompokkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, 

menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian 

wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi dengan efisien dan efektif.
11

 

Pengertian pengorganisasian yang di maksud dalam proposal 

ini adalah usaha yang dilakukan pengurus Pondok Pesantren 

dalam merancang struktur organisasi, menetapkan dan 

mengelompokkan orang-orang, membagi tugas-tugas pokok dan 

mendelegasikan wewenang kepada pengurus dalam rangka 

mencapai tujuan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in dengan 

efisien dan efektif. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di 

tuangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
12

 

Kinerja (performance) adalah prestasi sesungguhnya yang telah 

dicapai oleh seseorang karyawan.
13

 Kinerja dalam proposal ini 

adalah evaluasi dalam menilai kinerja pengurus di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. Adapun penilaian perilaku 

tersebut: kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, 

loyalitas, dedikasi dan partisipasi pengurus. 

Dalam pengorganisasian menghendaki adanya pembagian 

kerja atau spesialisasi pekerjaan yang sesuai yaitu seseorang yang 

memiliki keahlian tertentu harus di pekerjakan atau di tempatkan 

pada keahliannya. 

                                                             
10T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan Belas 

(Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 167. 
11Ibid,. 168 
12Moeheriono, Pengukuran Kinrja Berbasis Kopetensi (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), 
hlm. 95. 
13Ibid., hlm. 96 
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Sedangkan kinerja pengurus-pengurus di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’in ini di mana antara struktur-struktur 

kepengurusan saling bekerja sama dan terjalin komunikasi yang 

aktif untuk  menyelesaikan tugasnya masing-masing dalam hal 

mengurus seluruh kegiatan dan proses belajar mengajar di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. Hanya saja masih perlu 

di optimalkan kembali, karena di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in ini, pengalokasian waktu jadwal ngaji diniyah dengan 

jadwal belajar di madrasah ini kurikulumnya belum terintegrasi 

melainkan masih menggunakan kurikulum sendiri-sendiri. Selain 

itu, di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in setiap tahunnya 

ada pengurus yang keluar dan digantikan dengan pengurus yang 

baru. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pengorganisasian 

di dalam Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in.
14

 

Jadi pentingnya pengorganisasian kinerja dapat 

mempengaruhi suatu organisasi, apabila lembaga atau organisasi 

dapat memaksimalkan fungsi pengorganisasian maka suatu 

kegiatan dapat dikerjakan dengan membagi pekerjaan tersebut 

dan membuat kerja yang efektif.  

Maka dalam hal ini pesantren sebagai wadah dakwah 

Islamiyah di tuntut harus mampu mengoordinir setiap elemen 

yang ada di dalamnya. Sehingga pesantren memerlukan suatu 

strategi pengorganisasian yang baik dari para pengurus pesantren. 

Peranan pengorganisasian akan mencapai langkah yang tepat dan 

akurat bila dikemas dengan bagus dan terkonsep secara jelas dan 

matang agar dalam mewujudkan ajaran agama dapat mencapai 

hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan organisasi (Pondok 

Pesantren) tersebut.Terkait dengan hal itu, dalam upaya 

mewujudkan penerus dakwah Islam yang dikehendaki Allah 

SWT, yakni terciptanya suatu kondisi generasi rohani yang 

tangguh, handal, cerdas dan universal, fungsi pengorganisasian 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in mempunyai peranan 

dalam membangun dan mewujudkannya. 

                                                             
14M. Feri Fernadi, Lurah Wawancaradengan penulis, Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in, Sidoharjo, Jati Agung,Jum’at, 06 Desember 2019. 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut penulis ingin 

mempelajari Fungsi Pengorganisasian Dalam Peningkatan kinerja 

Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Kecamatan 

Jati Agung Lampung Selatan. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi dalam masalah ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Fungsi pengorganisasian merupakan bagian terpenting dalam 

proses manajemen. Karena dengan pengorganisasian berarti 

akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam 

organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun 

sumber daya lainnya kearah tercapainya suatu tujuan. 

2. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin merupakan salah satu 

tempat untuk tafaqquh fiddin (mendalami ilmu agama) yang 

ada di Kabupaten Lampung Selatan.  

Penulis mengangkat sebuah penelitian yang berhubungan 

dengan fungsi pengorganisasian kinerja pengurus, di dukung oleh 

referensi yang cukup dan lokasinya yang mudah di jangkau 

sehingga memungkinkan penelitian ini di lakukan sesuai rencana. 

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian  

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada 

fungsi pengorganissaian dalam peningkatan kinerja pengurus 

pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar 

belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Fungsi Pengorganisasian Dalam Peningkatan 

Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan”? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi 

Pengorganisasian Dalam Peningkatan Kinerja Pengurus Pondok 
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Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Kecamatan Jati Agung Lampung 

Selatan”. 

 

G. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yakni : 

a. Manfaat secara teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat 

merperkaya pengetahuan tentang fungsi 

Pengorganisasian Dalam Peningkatan Kinerja Pengurus 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in  dan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi umunya bagi pengurus pondok 

pesantren  hidayatul mubtadi’in. 

b. Manfaat secara praktis 

1) Bagi akademis atau pembaca, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam 

menambah dan memperluas wawasan pengetahuan 

mengenai fungsiPengorganisasian Dalam Peningkatan 

Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in. 

2) Bagi mahasiswa, adapun penulisan ini semoga 

bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakuan 

penelitian selanjutnya dan dapat memberikan 

kontribusi baik bagi ilmu pengetahuan keagamaan 

maupun ilmu pengetahuan secara umum. 

3) Bagi pengurus pondok pesantren hidayatul 

mubtadi’in, Sebagai acuan dalam penerapan fungsi 

pengorganisasian sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran dan evaluasi bagiPondok Pesantren 

Miftahul Huda dalam meningkatkan kualitas kinerja 

pengurus. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

 Tinjauan pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam skripsi 
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terdahulu, pembahasan tentang fungsi pengorganisasian 

sebelumnya sudah pernah di adakan penelitian, tetapi berbeda 

maksud, tempat penelitian, dan objek yang di bahas. Beberapa 

skripsi yang membahas kajian tersebut di antaranya, yaitu:   

 Pertama: Misbakhul Munir, Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Raden Intan 

Lampung tahun 2017. Dengan judul “Implementasi Fungsi 

Pengorganisasian Pondok Pesantren Al-Ishlah Desa Suka Damai 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.Hasil penelitian 

ini bahwa, dalam pelaksanaan implementasi fungsi 

pengorganisasian pada Pondok Pesantren Al-Ishlah secara umum 

dilaksanakan kurang baik, baik divisi bidang inti maupun 

kepengurusan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antara 

pengorganisasian Pondok Pesantren yang kurang wajar, tumpang 

tindih dalam pembagian tugas, kurang perencanaan yang 

memadai, kurang pegurus yang handal, kurang partisipasi 

manajemen untuk membentuk keikut sertaan para  pengurus 

dalam memotivasi seluruh personil yang terlibat.
15

 

 Kedua: Mafari Afrizal, Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau tahun 2014. 

Dengan judul “Penerapan Fungsi Pengorganisasian Dalam 

Pelayanan Ibadah Pada Jamaah Masjid Agung An-Nur Provinsi 

Riau.Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti 

menemukan beberapa fakta yang terkait dengan fungsi 

pengorganisasian dan pelayanan pada jama’ah Masjid Agung An-

Nur. Bahwa Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi 

Riau dalam menerapkan fungsi pengorganisasiannya sudah cukup 

bagus, karena sudah memenuhi beberapa indikator dalam 

menerapkan fungsi pengorganisasian, selain itu BPMAA juga 

menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

dalam surat keputusan Gubernur No. 18 tahun 2010 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Masjid Agung 

An-Nur Provinsi Riau, dan dalam pelayanannya Masjid Agung 

An-Nur Provisi Riau menerapkan beberapa hal yang dapat 

                                                             
15Misbakhul Munir, Implementasi Fungsi Pengorganisasian Pondok Pesantren Al-
Ishlah Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Bandar 

Lampung: Tesis, IAIN Raden Intan Lampung). 
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menunjang dalam sebuah pelayanan seperti fasilitas fisik, 

kesiapan pelayanan, dan kemudahan.
16

 

 Ketiga: Siti Zulaichah, Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah Dan  Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dengan judul 

“Pengorganisasian Kegiatan Pondok Pesantren Nurudzholam Di 

Dusun Jomblang, Wanayasa, Banjarnegara. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penerapan 

pengorganisasian Pondok Pesantren Nurudzholam Di Dusun 

Jomblang, Wanayasa, Banjarnegara menerapkan 

pengorganisasian yang meliputi pembagian kerja, 

departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, 

dan desentralisasi, serta formalisasi yang sudah bagus.
17

 

 Berdasarkan ketiga skripsi terdahulu di atas dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing temuan penelitian yang diperoleh 

memiliki perbedaan yang sangat mendasar, meski ketiga 

penelitian tersebut mengambil aspek kajian yang sama, yaitu 

mengenai pengorganisasian. Mengingat judul dan fokus 

penelitian yang dikaji memiliki perbedaan (penelitian yang 

dilakukan oleh Misbakhul Munir lebih menekankan pada 

penerapan pengorganisasian, Mafari Afrizal fokus penelitiannya 

pada proses pengorganisasian dan pelayanan, dan Siti Zulaichah 

lebih menekankan pada aspek pengorganisasian kegiatan), dan 

lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian pun 

berbeda, maka perbedaan temuan penelitian merupakan sebuah 

kewajaran. 

 Begitu pun halnya dengan penelitian ini, mengingat judul, 

fokus penelitian, dan lokasi penelitian ini memiliki sisi perbedaan 

dengan judul, dan penelitian ini juga lebih menekankan pada 

aspek fungsi pengorganisasian dalam peningkatan  kinerja. Maka 

dapat dipastikan bahwa temuan penelitian yang diperoleh 

                                                             
16Mafari Afrizal, Penerapan Fungsi Pengorganisasian Dalam Pelayanan Ibadah 

Pada Jamaah Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau(Riau: Tesis, UIN Suska Riau). 
17Siti Zulaichah, Pengorganisasian Kegiatan Pondok Pesantren Nurudzholam Di 
Dusun Jomblang, Wanayasa, Banjar negara (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta). 
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nantinya akan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. 

Kendati demikian, peneliti tidak memungkiri bahwa perumusan 

judul penelitian ini terinspirasi dari ketiga penelitian terdahulu. 

 

I. Metode Penelitian  

 Penelitian merupakan tindakan melakukan investigasi untuk 

mendapatkan fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya 

yang bersifat mendalam, beragam akan tetapi tidak lazim 

sebagaimana biasanya.
18

 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitan  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 

jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan data 

lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan 

dan terus menerus di sempurnakan selama proses 

penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-

ulang. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
19

 

Fenomena yang di maksudkan dalam penelitian ini 

yaitu fenomena terkait dengan fungsi pengorganisasian 

dalam peningkatan kinerja pengurus di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’in menggunakan metode studi kasus. 

Metode studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena 

tertentu yang ada dalam lingkungan Pondok Pesantren, 

dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar 

belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi 

                                                             
18Muhamad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi (Jakarta :  Rajagrafindo Persada, 

2005), hal. 7   
19 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Bandar Maju, 

1996), hlm. 32. 
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data dasar belaka.
20

 Namun, dalam pengertian metode 

penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup 

metode sejarah dan eksperimental, secara lebih umum 

sering disebut nama, metode survei.
21

 

2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan 

kualitas tertentu yang ditetapkan penulis untuk diteliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
22

 Dalam hal ini maka 

yang akan dijadikan populasi yaitu sebanyak 11 orang 

pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in 

Kecamatam Jati Agung Lampung Selatan.  

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk 

penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin 

mengambil semuanya untuk penelitian. Misalnya karena 

terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut.
23

 

Dalam pengambilan keputusan penulis menggunakan 

metode non randomsampling yaitu tidak semua individu 

dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan 

menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik purposive 

sampling yaitu dengan menetapkan standar sampel. Dan 

kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. Penasehat Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in. 

                                                             
20 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55. 
21 Ibid  
22

 V. Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), h. 80 
23

 Ibid. 
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2. Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in  

3. Pengurus yang aktif minimal 3 tahun dan sebagai 

koordinator dari masing-masing divisi 

Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 11orang, 

yang terdiri dari 1 orang penasehat, 1 orang 

pimpinan, 7 orang pengurus dan 2 orang santri 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. 

c. Metode pengumpulan data   

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode untuk  mengumpulkan data, adapun metode-

metode yang penulis gunakan sebagai berikut  :  

a. Wawancara  (interview) 

Wawancara atau interview adalah proses Tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih yang 

dilakukan secara langsung.
24

  Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode interview (wawancara) 

terpimpin yaitu pewawancara bebas bertanya apa saja 

dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap 

dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai 

dengan harapan.  

Metode interview (wawancara) ini menjadi 

metode utama  yang digunakan  penulis untuk 

memperoleh data-data dalam penelitian yang 

ditunjukan kepada para narasumber. Dengan harapan 

bisa memberikan data-data atau informasi yang 

diperlukan penulis. Penulis mempersiapakan 

pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti yaitu fungsi Pengorganisasian Dalam 

Peningkatan Kinerja Pengurus Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’in. 

b. Metode observasi (pengamatan) 

  Observasi adalah metode pengumpulan data 

melalui pengamatanlangsung. penulis mengamati 

                                                             
24Ibid Dewi Sadiah, hal 88 
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fenomena yang ada dalam objek yang diteliti pada 

Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. 

c. Metode dokumentasi 

  Metode dokumentasi merupakan proses 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen brupa buku, catatan, arsip, surat-surat, 

majalah, surat kabar, jurnal laporan penelitian dan 

lain-lain. 
25

 Metode ini penulis gunakan untuk 

memperkuat data-data yang tidak ada saat melakukan 

penelitian interview dan observasi, maka dari itu 

penulis menggunakan metode dokumentasi.  

d. Analisis Data 

  Setelah seluruh data terkumpul maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh penulis adalah 

menganalisis data penelitian sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan dari data tersebut dalam penelitian 

kualitatif, analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung.
26

 Analisis data 

merupakan proses dalam mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang telah diproses dari hasil 

wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk 

diasumsikan oleh diri sendiri dan orang lain.
27

 Dapat 

diartikan bahwa analisis data adalah penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

dipahami.  

  Untuk menganalisis data tersebut penulis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik pada bidang-bidang tertentu secara 

factual dan cermat dengan menggambarkan keadaan 

atau fenomena secara aplikatif yang digunakan untuk 

                                                             
25Ibid, hal. 91 
26 Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyani, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), cet. Ke-2, h.154 
27 Sugiyono, Metode Penelitian…., h.427 
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mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang 

sedang dikaji.
28

 Analisis data kualitatif adalah cara 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga 

menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola dengan 

baik dan benar.
29

 Dalam analisis data, Miles dan 

Huberman mengatakan bahwa dalam analisis terdapat 

tiga alur kegiatan yaitu data reductions data Display 

dan conclucion drawing atau ferivication. 

a) Data reductions (reduksi data) 

Reduksi data adalah proses 

merangkum, memilah-milah data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan polanya serta membuang 

data yang tidak diperlukan. Tahap mereduksi 

data yang dimaksud penulis yaitu untuk 

merangkum sekumpulan data yang didapat 

penulis dari lapangan mengenai Fungsi 

Pengorganisasian Dalam Peningkatan Kinerja 

Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’in yang sifatnya masih mentah 

kemudian direduksi atau dirangkum oleh 

penulis guna untuk memilih hal-hal yang 

penting guna untuk kebutuhan data dalam 

penulisan penelitian ini. 

b) Data display (penyajian data) 

Setelah mereduksi data, maka 

langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya.
30

 

                                                             
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yokyakarta: Yayasan Penerbit Fak. 

Psikologi UGM, 1986), h.43 
29 Emzir, Metodologi penelitian Kualitatif Analisis data (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), h. 129 
30 Sugiyono, Metode Penelitian…., h. 434. 
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Dan yang paling umum digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. 

Penyajian data akan memudahkan dalam 

memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Dalam tahap ini peneliti 

membuat rangkuman secara deskriptif dan 

sistematis sehingga tema sentral dalam 

penelitian ini dapat diketahui dengan muda. 

c) Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

atau ferivication (ferivikasi) 

Langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif yaitu ferifikasi data. Kesimpulan 

awal pada penelitian yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah 

jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan untuk mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

adalah kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan itu dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas.
31

 

Mengenai Fungsi Pengorganisasian Dalam Peningkatan 

Kinerja Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. 

Setelah analisa selesai maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif yaitu dengan menulis serta menggambarkan data-data 

yang diperoleh dengan kenyataan terhadap permasalahan yang 

penulis teliti dengan tekhnik deduktif yaitu berangkat dari 

                                                             
31 Ibid., h. 438 
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kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi 

contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta unik menjelaskan 

kesimpulan atau generalisasi tersebut.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Sutrisno Hadi, Metodologi…, 1991, h.3 
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BAB II 

PENGORGANISASIAN DAN KINERJA 

 

 

A. Pengorganisasian 

1. Pengertian pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing = pembagian kerja) 

berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena 

pengorganisasian  harus direncanakan. Pengertian 

pengorganisasian (organizing) dan organisasi (organization) 

berbeda.
33

 Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan 

merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi 

merupakan alat atau wadah yang statis. Pengertian 

pengorganisasian, penulis mengutip definisi-definisi yang di 

kemukakan sebagai berikut:  

Malayu S. P. Hasibuan  “Pengorganisasian adalah 

suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.”
34

 

T. Hani Handoko “Pengorganisasian (organizing) 

merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 

sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya-sumberdaya 

yang  di milikinya dan lingkungan yang melingkupinya”.
35

 

G. R Terry dan L. W, Rue “Pengorganisasian adalah 

proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan 

penguasaan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang 

mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi untuk 

anggota-anggota kelompok.
36

 

                                                             
33Malayu S.P Hasibuan, Motivasi & Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),  h. 22. 
34Ibid. h. 23. 
35T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan Belas 
(Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 167. 
36

 G.R Terry dan L.W, Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 

hlm. 82. 
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Jadi, dari berbagai pendapat diatas dapat penulis 

pahami bahwa pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokan orang-orang, alat-alat, kegiatan-

kegiatan, dan  menetapkan wewenang untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien.  

2. Tujuan Pengorganisasian   

Beberapa tujuan pengorganisasian yaitu : 

a. Membantu Koordinasi   

Memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara 

koordinatif agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan 

secara mudah dan efektif.Koordinasi dibutuhkan pada saat 

membagi unit kerja yang terpisah dan tidak sejenis, tetapi 

berada dalam satu organisasi. 

b. Memperlancar Pengawasan  

Membantu pengawasan dalam menempatkan seorang 

anggota manajer yang berpotensi dalam setiap unit 

organisasi. Dengan demikian, sebuah unit dapat 

ditempatkan dalam organisasi secara keseluruhan, agar 

dapat mencapai sasaran kerjanya walaupun dengan lokasi 

yang tidak sama. Unit-unit operasional yang identik dapat 

disatukan dengan sistem pengawasan yang identik pula 

secara terpadu. 

c. Memaksimalkan Manfaat Spesialisasi  

Membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam 

pekerjaan tertentu.Spesialisasi pekerjaan dengan dasar 

keahlian dapat menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi, sehingga kemanfaatan produk dapat memberikan 

kepuasan dan memperoleh kepercayaan masyarakat 

pengguna. 

d. Penghematan Biaya  

Tumbuh pertimbangan yang berkaitan dengan  

efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan selalu 

berhati-hati dalam setiap menambah unit kerja baru yang 

notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang 

relatif banyak membutuhkan biaya tambahan berupa gaji 

atau upah.  
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e. Meningkatkan Kerukunan Hubungan Antar manusia  

Masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja 

saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, 

menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi 

pendekatan materialistik, untuk itu pihak manajer harus 

mampu mengadakan pendekatan sosial dengan 

penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung 

serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat 

individual.
37

 

3. Fungsi Pengorganisasian 

Fungsi yang dijalankan oleh para pemipin pondok 

pesantren untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana 

tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara 

pelaksana tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga 

tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya 

tujuan orgnaisasi disebut sebagai fungsi pengorganisasian 

secara efektif dan efesien.  

Dalam sumber yang lain mengatakan bahwa fungsi 

pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran 

melalui penentuan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan pondok pesantren dan bagian-

bagianya, pengelompokan kelompok aktivitas kepada 

pengurus, pendelegasian wewenang untuk melaksanakanya, 

pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan 

informal baik horizontal maupun vertikal dalam struktur 

organisasi. 

Fungsi pengorganisasian adalah proses yang 

menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan desain sebuah struktur 

organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan 

organisasi yang kondusif, dan memastikan bahwa semua 

pihak dalam organisasi dapat bekerja sama secara efektif dan 

efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
38

 

                                                             
37Tujuan-Pengorganisasian-dan-Syarat.Http://rasifirdani.blogspot.co.id/ (26 Maret 

2020). 
38Malayu S.P Hasibuan, Manajemen  Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 118. 
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Menurut Malayu S. P. Hasibuan, Pengorganisasian 

adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang 

dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan 

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan 

tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap 

karyawan, penetapan departemen-departemen (sub-sistem), 

serta penentuan hubungan-hubungan.
39

 

Menurut Koontz & O’Donnel, “Fungsi 

pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan 

perusahaan, pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut 

kedalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, 

serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya”.
40

 

4. Asas-asas Pengorganisasian  

Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, 

efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan secara selektif 

harus didasarkan pada asas-asas organisasi sebagi berikut
41

:  

1. Prinsip Spesialisasi kerja (Work Specialization) 

Prinsip ini sering disebut juga Prinsip Pembagian 

Kerja atau Division of Work, ada juga yang menyebutnya 

Division of Labour.Yang dimaksud dengan Spesialisasi kerja 

adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks 

menjadi beberapa sub-pekerjaan atau bagian kepada 

karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan 

tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya 

sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang 

berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. 

2. Prinsip Otoritas atau Wewenang (Authority) 

Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan 

sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk 

melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu), dan hak 

untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

                                                             
39Malayu S.P Hasibuan, Manajemen  Dasar, Pengertian dan Masalah, Cet II  (Jakarta : 

Toko Gunung Agung, 1996), h. 121. 
40Ibid, h. 122 
41Badarudin, Dasar-dasar Manajemen  (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 112 
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3. Prinsip Rantai Komando (Chain of Command) 

Rantai Komando merupakan konsep penting untuk 

membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai 

Komand atau Chain of Command dapat diartikan sebagai 

garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak 

manajemen ke karyawan level terendah serta mejelaskan siapa 

yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa.  

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang (Delegation) 

Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal 

yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian 

wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua 

pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya 

sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan 

wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Pendelegasian 

wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari 

seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan 

sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. 

5. Prinsip Rentang Kendali (Span of Control) 

Rentang Kendali (Span of Control) atau sering disebut 

juga dengan Rentang Manajemen (Span of Management) 

adalah Jumlah Karyawan atau bawahan yang dapat 

dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu 

waktu, atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang 

Supervisor ataupun Manajer. 

Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui 

desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang 

bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja 

(departement) dapat berbeda dengan unit kerja lainnya 

meskipun dalam satu organisasi yang sama. Tidak ada angka 

atau jumlah yang pasti terhadap rentang kendali ini, hal ini 

karena setiap organisasi memiliki desain dan bentuk yang 

berbeda-beda juga. Disamping itu, pengalaman dan 

kepribadian manajer serta kemampuan dan perilaku bawahan 

juga mempengaruhi jumlah rentang kendali ini.
42

 

 

                                                             
42Ibid, h. 114. 
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5. Bagian-bagian Pengorganisasian 

Ada empat bagian yang menjadi dasar untuk 

melakukan proses pengorganisasian, di antaranya
43

:  

a. Pembagian Kerja (Division Of Work) 

Pembagian kerja adalah pemecahan tugas dengan 

demikian rupa sehingga setiap orang atau karyawan dalam 

organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan aktivitas 

tertentu saja. James A.F. Stoner, pembagian kerja adalah 

penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap 

orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk 

melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan 

keseluruhan tugas.  

Dengan demikian pembagian kerja perlu dilaksanakan 

secara seksama dengan penuh pertimbangan. Hal ini 

berarti dalam pembagian kerja harus ada penyesuaian 

antara kemampuan dan jenis pekerjaan yang akan 

ditangani, di samping itu disertai oleh prosedur dan 

disiplin kerja yang mudah dipahami oleh para pekerja yang 

bersangkutan. Di dalam sebuah organisasi, pembagian 

kerja atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak tanpa 

itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat 

besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan 

menghasilkan departemen-departemen dan Job 

Description dari masing-masing departemen sampai unit 

terkecil dalam organisasi. Dengan pembagian tugas 

pekerjaan, ditetapkan sekaligus susunan organisasi 

(struktur organisasi), tugas dan fungsi masing-masing  unit 

dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang 

masing-masing unit organisasi. Pembagian tugas perlu 

dilihat dari manfaat yang diperoleh dari penerapan 

spesialisasi, tetapi dalam rangka mewujudkan penempatan 

orang yang tepat, jabatan yang tepat dan mempermudah 

pengawasan atasan. 

 

                                                             
43T.Hani Handoko, Manajemen edisi 2 pengorganisasian dan Struktur Organisasi  

(Yogyakarta: BPFE), h. 20 
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b. Pengelompokan Pekerjaan (Departementalisasi)  

Departementalisasi adalah proses pengelompokan 

dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan menurut 

kriteria tertentu. 

Departementalisasi merupakan usaha membagi atau 

pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi 

dalam unit-unit yang mampu di kelola dengan baik agar 

kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan 

dapat dikerjakan bersama. Departementalisasi juga 

tercermin dalam struktur formal organisasinya dan tampak 

atau di tunjukan oleh suatu bagan organisasi.
44

 

Departementalisasi sebagaimana telah diterangkan di 

muka, merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam 

organisasi yang akan bertanggung jawab dalam 

melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah 

dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. 

c. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi (Hierachy)  

Hierachy  adalah hubungan antar bidang dalam suatu 

organisasi untuk melaksanakan kegiatan kerja, termasuk 

kepada sesama bidang (horizontal) dan kepada pemimpin 

atau yang di pimpin (vertikal). 

Dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki yaitu: 

a. Span of management control 

Yaitu berkaitan dengan jumlah orang atau bagian 

dibawah suatu departemen yang akan bertanggung 

jawab kepada departemen atau bagian tertentu. 

b. Chain of command 

Yaitu menjelaskan bagaimana batasan 

kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan 

melapor ke bagian yang telah ditentukan. Chain of 

command juga menunjukkan garis perintah dalam 

sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi ke 

hingga hierarki yang paling rendah. 

 

 

                                                             
44ibid 
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d. Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah hubungan antar bidang dalam suatu 

organisasi untuk bekerja sama demi tercapainya suatu 

tujuan, termasuk kepada sesama bidang (horizontal) dan 

kepada pemimpin atau yang di pimpin (vertikal). 

Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan 

seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian 

dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan 

efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap bagian organisasi tidak akan terarah 

dengan baik. 

6. Langkah-langkah Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan proses yang mana 

struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi 

ketentuan dan kegiatan-kegiatan spesifik untuk 

menyelesaikan semua tujuan organisasi, pengelompokan 

kegiatan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis dan 

tugas dari kelompok kegiatan bagi suatu jabatan atau orang 

yang bertanggung jawab.
45

 Adapun proses pengorganisasian 

meliputi pembatasan dan jumlah tugas-tugas, pengelompokan 

tugas-tugas dan pendelegasian wewenang.   

Langkah-langkah pengorganisasian di antaranya:  

a. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang 

ingin dicapai, profit motive atau service motive. 

b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus 

mengetahui,   merumuskan dan mengelompokkan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan.  

c. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa 

kelompok atas tujuan yang sama, kegiatan-kegiatan yang 

sama dan berkaitan erat disatukan kedalam suatu 

departemen atau satu bagian.  

                                                             
45Malayu S.P Hasibuan, Motivasi & Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 33. 
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d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus 

menetapkan besarnya wewenang yang didelegasikan 

kepada setiap departemen.  

e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan 

jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.  

f. Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus 

menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu 

karyawan, supaya tumpang tindih tugas terhindarkan.  

g. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe 

organisasi apayang akan dipakai, apakah “line 

organization, line and staffn organization, atau function 

organization”.
46

 

h. Struktur organisasi (organization chat = bagan 

organisasi), artinya manajer harus menetapkan struktur 

organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan apa 

struktur organisasi “segitiga vertikal, segitiga horizontal, 

bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran, bentuk 

kerucut vertikal atau horizontal ataukah bentuk oval”. 

Jika proses pengorganisasian ini dapat dilakukan 

dengan baik maka organisasi yang disusun akan baik, 

efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya.
47

 

 

B. Kinerja 

1. Pengertian kinerja 

Arti kinerja berasal dari kata-kata job performance 

dan disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seorang 

karyawan. Sedangkan pengukuran kinerja (performance 

measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 

dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan 

                                                             
46Ibid. 
47Ibid, h. 34. 
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barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta 

efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.
48

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja ialah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
49

 

Kinerja berasal dari pengertian performance, ada pula 

yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja 

atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai 

makna yang luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung.
50

 

Menurut Bambang Kusriyanto, kinerja ialah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga 

kerja persatuan waktu. Menurut Faustino Cardosa Gomes, 

kinerja diungkapkan seperti output, efisiensi serta efektivitas 

yang di hubungkan dengan produktivitas. Berdasarkan 

pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode atau waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

2. Indikator kinerja 

Indikator kinerja (Performance Indicator) menjadi 

bagian dari suatu kontrol terhadap kinerja yang dilakukan 

oleh aparatur. Apakah kinerja yang dilakukan sesudah 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Ada 

unsur-unsur yang harus di penuhi dalam indikator kinerja 

untuk mengukur kinerja aparatur. indikator kinerja juga 

menjadi bagian dari pengukuran kinerja. 

Adapun Indikator kinerja diantaranya:  

 

 

                                                             
48Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi  (Jakarta: Raja Grapindo, 

2012), h. 95. 
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 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Rajawali Pers, 2011), hlm. 7. 
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a. Tujuan  

Mempunyai arti sebagai arah yang dituju, makna yang 

bisa juga dipakai dalam pengertian tujuan adalah sebagai 

maksud atau keinginan.Pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa, tujuan ini tidak berdiri sendiri. Tujuan merupakan 

suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa 

yang akan datang. Untuk mendapatkan tujuan yang lebih 

baik pada masa yang akan datang dibutuhkan kinerja yang 

lebih baik. Kinerja merupakan petunjuk arah bagi tujuan 

yang akan dicapai yang dilakukan oleh organisasi 

kelompok maupun individu.
51

 

b. Standar  

Merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan harus 

mempunyai standar tujuan yang ingin dicapai untuk 

memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau 

tidak.Standar tujuan menjadi penting bagi organisasi 

untukmengembangkan kinerja yang lebih 

baik.Standar menunjukkan barometer 

terselesaikannya sebuah pekerjaan, tercapainya 

sebuah tujuan, atau menjadi indikator bahwa kinerja 

yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan.Standar juga dapat digunakan terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. 

Malayu S.P Hasibuan (2000:31) menyatakan 

bahwa aspek-aspek yang dinilai  kinerja mencakup
52

: 

Kesetiaan, hasil kerja, kejujuran, kedisiplinan, 

kreatifitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, 

prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab. 

Sedangkan Umar (1997: 266) membagi aspek-

aspek kinerja sebagai berikut:  Mutu pekerjaan, 

kejujuran karyawan, inisiatif, kehadiran, sikap, 
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kerjasama, keandalan pengetahuan tentang pekerjaan, 

tanggung jawab dan pemanfaatan aspek kerja. 

Para pemimpin organisasi sangat menyadari 

adanya perbedaan kinerja antara satu karyawan 

dengan karyawan lainnya yang berada di bawah 

pengawasannya. Walaupun karyawan-karyawan 

bekerja pada tempat yang sama namun produktivitas 

mereka berbeda. Secara garis besar perbedaan kinerja 

ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu 

dan faktor situasi kerja. 

c. Umpan balik   

Umpan balik adalah hasil atau feedback yang 

ditimbulkan berbalik mengenai tujuan yang sudah 

dilakukan dan sebagai rangsangan untuk bertindak 

lebih lanjut. Dapat pula berarti sebagai bahan 

diperoleh kembali penerapan sesuatu untuk unsur 

perbaikan dalam tindak lanjut. Umpan balik juga 

mempunyai arti tanggapan dari pengamatan sebagai 

hasil  kelakuan dari individu terhadap individu 

lainnya.
53

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

a. Kuantitas kerja yaitu volume kerja yang dihasilkan 

dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan 

banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu 

waktu sehingga efesinsi dan efektivitas dapat 

terlaksanakan sesuai tujuan. 

b. Tanggung jawab yaitu menunjukkan seberapa besar 

anggota dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, 

sarana dan prasarana yang dipergunakan serta prilaku 

kerjanya. 

c. Inisiatif yaitu menunjukkan seberapa besar anggota untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat 

keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

d. Kerjasama yaitu merupakan kesediaan anggota untuk 

perpartisipasi dan bekerja sama dengan anggota yang lain 
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secara vertical dan horizontal didalam maupun diluar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semain baik. 

e. Ketaatan yaitu merupakan kesediaan anggota 

dalammematuhi peraturan-peraturan yang melakukan 

pekerjaan sesuai intruksi yang diberikan kepada anggota. 

4. Perbaikan Kinerja 

Kinerja individu, tim, atau organisasi dapat mencapai 

tujuan seperti diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai 

harapan. Perbaikan terhadap harus dilakukan karena prestasi 

kerja yang dicapai tidak seperti Dengan melakukan perbaikan 

kinerja, diharapkan tujuan kinerja di masa depan dapat 

dicapai dengan lebih baik lagi. 

Namun, perbaikan kinerja tidak hanya dilakukan 

apabila prestasi kerja seperti diharapkan. Perbaikan kinerja 

harus pula dilakukan walaupun seseorang,tim atau organisasi 

telah mampu mencapai prestasi kerja yang diharapkan karena 

organisasi, tim maupun individu di masa depan dapat 

menetapkan target kuantitatif lebih tinggi atau dengan 

kualitas yang  lebih tinggi. 

Dengan cara pendekatan seperti ini, dapat membuka 

peluang organisasi, tim. dan individu untuk mengembangkan 

dirinya dan meningkatkan kinerjanya. Perbaikan kinerja 

dilakukan dengan sumber daya manusia dalam organisasi dan 

meliputi perbaikanseluruh proses manajemen 

kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan terhadap seluruh 

proses manajemen kinerja, meliputi perumusan tujuandan 

sasaran, proses perencanaan kinerja, proses pelaksanaan 

kinerja, coaching dan mentoring sumber daya manusia, 

proses penilaian dan review,pengukuran kinerja dan dalam 

melakukan evaluasi kinerja. 
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