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ABSTRAK 

Bikers subuhan sebagai wujud pengimplementasian nilai-nilai yang diajarkan oleh 

agama islam, yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan 
kesejahteraan sosial yang terfokus pada mengajak anggota dan masyarakat dalam 

melalukan ibadah solat subuh dan di dalam kegiatannyapun bikers subuhan juga 

mengajak anggotanya untuk saling membantu dalam hal kemanusiaan salah satunya 

mendonorkan darah bagi yang membutuhkan dan kegiatan lainnya bersih bersih 
masjid dan lain-lain. Dan Bikers Subuhan merupakan salah satu organisasi motor 

yang memiliki tujuan untuk mengajak para bikers untuk sama-sama belajar ilmu 

agama, memperbaiki adab, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan merubah 

pandangan masyarakat tentang hal negatif yang biasa dilakukan oleh komunitas 
motor. 

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yakni 

suatu penelitian yang dilakukan dikancah kehidupan yang sebenarnya, dengan metode 

kualitatif.Metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivisik, 
artistic, interpreative.Menurut melong, sumber data penelitian kualitatif yaitu tampilan 

yang berupa kata-kata lisan ataupun tertulis yang dicermati oleh peneliti, serta benda-

benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam 

dokumen atau bendanya Penelitian ini bersifat deskriptif,metode deskriptif digunakan 
untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu. 

Data yang di kumpulkan berupa kata kata, gambardan bukan angka-angka dengan 

demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut, data yang di dapat berasal dari data wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. 

Menurut peneliti efektivitas bikers subuhan Bandar Lampung sudah baik dibuktikan 

dengan menjalankan program agar tercapainya tujuan dari bikers subuhan Bandar 

lampung dilihat dari indikator kejelasan tujuan, perencanaan, sarana dan 
prasarana,pencapaian tujuan,integritas dan adaptasi yang berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan bikers subuhan. 

Bikers Subuhan Bandar Lampung memiliki kegiatan dimana lebih menyibukkan diri 

kepada urusan duniawi dan urusan akhirat. Komunitas ini berdakwah mensyi’arkan 
ajaran agama Islam dengan kegiatan-kegiatan dari bikes subuhan sendiri.Kegiatan-

kegiatan itu antara lain pelaksanaan I’ktikaf yang dilaksanakan di masjid yang 

nantinya akan dilaksanakan kegiatan silaturahmi, kemudian masuk waktu subuh 

pelaksanaan sholat subuh berjamaah, setelahnya tausiyah yang diberikan oleh 
pembina komunitas ataupun tamu yang diundang, setelah itu pelaksanaan 

musyawarah yang didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan bikers 

subuhan sendiri, baik berupa masukan ataupun masalah yang ada, dan setelahnya 

pelaksanaan bersih-bersih masjid (BBM), serta pelaksanaan Majelis kajian rutin yang 
dilaksanakan setiap hari rabu ba’da magrib. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh bikers subuhan ini sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 

yang ada bagi generasi muda dalam hal ini anak-anak muda yang belum faham 

agama. Jadi bikers subuhan mengajak para anak muda mau masuk komunitas bikers 
subuhan, agar lebih faham dan tau tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam itu, 

dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bikers subuhan sendiri lebih mengacu 

kepada tiga nilai yang ada, yang mengarahkan serta mengajarkan keimanan, 

kepercayaan kepada Agama yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad 
saw serta bisa berfikir bebas, sosial, tanggung jawab kejujuran. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Bikers Subuhan 
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ABSTRACT 

 

Subuhan bikers as a form of implementing the values taught by Islam, namely as an 

institution engaged in the field of humanity and social welfare that focuses on inviting 
members and the community to perform the dawn prayer and in their activities, the 

Subuhan bikers also invite their members to help each other in humanitarian matters, 

one of which is donating blood for those in need and other activities are cleaning 

mosques and others. And Bikers Subuhan is one of the motorcycle organizations that 
has the aim of inviting bikers to study religious knowledge together, improve 

etiquette, perform morning prayers in congregation and change people's views about 

the negative things that are usually done by the motorcycle community. 

This type of research is included in the type of field research, namely a research 
conducted in the real life arena, with qualitative methods. Qualitative methods are 

often referred to as new, postpositivistic, artistic, interpretive methods. According to 

Melong, the source of qualitative research data is display. which are in the form of 

spoken or written words that are observed by researchers, as well as objects that are 
observed in detail so that the meaning implied in the document or object can be 

captured. This research is descriptive, descriptive method is used to systematically 

describe facts or characteristics of a particular population. The data collected is in the 

form of words, pictures and not numbers, thus the research report contains data 
excerpts to illustrate the presentation of the report, the data obtained from interview 

data, field notes, and documentation. 

According to researchers, the effectiveness of Subuhan Bandar Lampung bikers has 

been proven by running a program to achieve the goals of Subuhan Bandar Lampung 
bikers seen from indicators of clarity of purpose, planning, facilities and 

infrastructure, goal achievement, integrity and adaptation that goes well and in 

accordance with the objectives of Subuhan Bikers. 

Bikers Subuhan Bandar Lampung have activities where they are more busy with 

worldly affairs and hereafter affairs. This community preaches the teachings of Islam 

with activities from the dawn bikes themselves. These activities include the 

implementation of I'ktikaf which is carried out in the mosque which will later be 

carried out with gathering activities, then enter the dawn of time for the 
implementation of the dawn prayer in congregation, after that tausiyah given by the 

community builder or invited guests, after that the implementation of deliberation in 

which discusses matters relating to the Subuhan bikers themselves, either in the form 

of input or existing problems, and after that the implementation of cleaning the 
mosque (BBM), as well as the implementation of the Study Council routine that is 

held every Wednesday at sunset. The activities carried out by the dawn bikers are an 

effort to instill the values of Islamic education that exist for the younger generation, in 

this case young people who do not understand religion. So Subuhan bikers invite 
young people to want to join the Subuhan biker community, so that they understand 

more and know about the values of Islamic education, from the activities carried out 

by Subuhan bikers themselves, it refers to the three existing values, which direct and 

teach faith. , belief in religion that was revealed by Allah SWT to the Prophet 

Muhammad and can think freely, socially, responsibility, honesty. 

Keywords: Effectiveness, Subuhan Bikers 
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MOTTO 

 

َْن  ل َض َو َْر َق اْْل رِ ْخ َ َْن ت ََّك ل ن ِ ا ۖ إ ًح َر َْرضِ َم ََل تَْمشِ فِي اْْل َو

َاَل طُوًَل  ب ِج لْ َُغ ا ل بْ َ  ت

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, 

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi 

dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”. 

(QS. Al-Isra, ayat 37) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari sebuah karya 

ilmiah, karena judul ini kan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi skripsi, adapun judul karya ilmiah yang penulis 

bahas dalam skripsi ini adalah “EFEKTIVITAS BIKERS 

SUBUHAN ”. 

Maka dari itu skrpisi yang baik dan benar diharapkan bukan 

hanya berguna bagi penulis sendiri, melainkan berguna untuk 

siapa saja yang membutuhkan. Pada bagian ini, peneliti 

menjelaskan melalui judul yang diangkat dalam penelitian ini, 

oleh karena itu perlu adanya penjelasan tentang batasan atau 

maksud dari judul skripsi yang ada pada judul penelitian, agar 

tidak terjadi kesalah pahaman didalamnya yang nantinya akan 

dijadikan landasan pada pembahasan selanjutnya. 

Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan 

sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari 

variable lain. Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, 

sasaran tercapai karena adanya proses.Menurut James L 

Gibsondkk  efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya 

bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukan derajat 

efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

pencapaian tujuan. 

Menurut Gibson , Gibson memandang konsep keefektifan 

organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, 

keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi. 
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Daft menjelasakan Efektivitas organisasi dapat dinyatakan 

sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang 

paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi 

salah satunya melalui pendekatan sasaran (goalapproach). Yang 

dimaksud dengan sasaran (goal) organisasi adalah suatu keadaan 

atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran 

dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka 

panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari 

keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. 

Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi 

diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir. 

Efektivitas ialah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

terget, yang dimanaterget tersebut sudah ditentukan.
1
 

Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan sesuai 

dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam 

menggunakan data, sarana maupun waktunya. Artinya efektivitas 

merupakan ukuran pencapaian tujuan sebagai hasil dari atau efek 

dari suatu kegiatan yang dilakukan.
2
 

Efektivitas organisasi merupakan sebuah sifat yang terjadi 

pada organisasi perusahaan yang dilakukan oleh beberapa 

kelompok kerja atau lembaga yang terkoordinir yang mengarah 

pada pencapaian kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan 

kualitas dan kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan.
3
 

efektifitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, 

menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dan fungsi 

tertentu yang dimilikinya.
4
 

                                                             
1Wanda Hanifah, K.Y.S. Putri, “Efektivitas Komunikasi Google Classroom Sebagai 

Media Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mahasiswa Ilmu Komunikai Universitas Negeri 
Jakarta Angkatan 2018,” MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2020): 24–

35, https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.639. 
2Mega Rahmawati and Edi Suryadi, “Guru Sebagai Fasilitator Dan Efektivitas Belajar 

Siswa,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 4, no. 1 (2019): 49, 
https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14954. 
3Ratna Endah Pratiwi, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi 

Dalam Suatu Perusahaan” 7, no. 2 (2018): 1–10. 
4 Konsumen Studi et al., “Bidang Manajemen,” 2013, 1–16, 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/699/jbptunikompp-gdl-benazirwal-34906-10-

unikom_b-l.pdf. 
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Organisasi yang efektif dapat terwujud jika semua unsur 

dalam organisasi terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, 

sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Untuk itu diperlukan 

orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu sesuai bidang 

tugasnya masing-masing.
5
 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif.
6
 

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output 

dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh 

tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah 

pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa 

menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat 

dan lain-lain yang telah ditentukan.
7
 

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai 

akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang 

melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang 

dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektiv jika 

hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan 

telah direncanakan sebelumnya. 

Efektivitas dalam skripsi ini, meninjau efektivitas bikers 

dalam menjalankan shalat subuh yang dilakukan oleh pegurus 

bikers dan para anggota bikers dalam menjalankan program 

ibadah solat subuh. 

Asal usul kata Biker adalah kata yang diserap dari bahasa 

inggris yang berasal dari nomina bike berarti sepeda; sepeda 

                                                             
5Wa Ode Zusnita Muizu, Umi Kaltum, and Aji Komarudin, “Faktor Pribadi Dan 
Kepuasan Kerja Sebagai Penentu Tercapainya Efektivitas Organisasi,” Jurnal 

Manajemen Dan Bisnis Indonesia 4, no. 3 (2017): 426–44, 

https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.134. 
6Beni Pekei, “Landasan Teori Efektivitas,” 2017, 11–78. 
7A. Rachman and R. Ruddin, “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada 

Samsat Corner Wilayah Malang Kota,” 2016. 
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motor; kendaraan roda dua (bermesin atau tidak), mendapat 

akhiran "er" sebagai kata benda merujuk orang atau person,  bike 

+ er menjadi biker berarti orang yang mengendarai sepeda atau 

sepeda motor; berarti juga pengendara sepeda; sepeda motor atau 

pengendara roda dua. Biker lebih sering digunakan pada  sebuah 

istilah bagi pengendara roda dua atau pengendara sepeda motor; 

sama juga dengan kata rider(ride + er) yang juga berasal atau 

diserap dari bahasa inggris. 

Biker merupakan istilah yang merujuk pada pengendara 

sepeda motor. Dengan banyaknya model sepeda motor yang 

dipasarkan dan tingginya angka penjualan membuktikan bahwa 

sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak diminati. 

Biker memanfaatkan sepeda motor tidak hanya sebagai alat 

transportasi, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup. 

Perwujudan gaya hidup tersebut membuat mereka untuk 

membentuk komunitas yang beranggotakan dari beragam latar 

belakang dan kelas sosial, namun memiliki tujuan dan minat yang 

sama yaitu mengumpulkan individu yang menggunakan sepeda 

motor tertentu dan memiliki hobi otomotif. Pembentukan 

komunitas biker memiliki tujuan, salah satunya sebagai wadah 

dan sarana pemenuhan kebutuhan informasi terkait dengan hobi 

otomotif.
8
 

Biker yang bergabung dengan komunitas memiliki tujuan, 

salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. 

Terbentuknya komunitas biker berawal dari kesamaan hobi 

otomotif atau kesamaan sepeda motor yang dimiliki. Dengan latar 

belakang tersebut, dapat menimbulkan kebutuhan biker untuk 

memperoleh informasi yang sesuai dengan hobinya. Informasi 

tersebut berguna untuk menunjang kegiatan hobi mereka agar 

mereka dapat mengikuti perkembangan informasi yang terkait 

dengan hobi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara bergabung 

dengan komunitas biker.
9
 

                                                             
8 Syah Irza Raya, “Perilaku Penemuan Informasi Komunitas Biker Penggemar 

Otomotif Di Sidoarjo,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 
(2013): 1689–99. 
9Ibid. 



 

 
5 

Bikers subuhan adalah sekumpulan anggota klub motor 

maupun non klub merupakan bikers pegiat sholat subuh 

berjamaah yang dikuti beberapa anggota yang berada di Kota 

Bandar Lampung. Dimana kegiatan bikerssubuhan ini dilakukan 

setiap sabtu subuh, diawali dengan berkumpul di titik kumpul 

yang telah di sepakati kemudian 15 menit sebelum adzan sudah 

riding berjalan menuju masjid yang telah ditentukan, dan setiap 

minggunya selalu berganti ganti masjid yang dijadikan pusat para 

bikerssubuhan. 
10

 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa komunitas 

Bikers Subuhan adalah anggota klub motor maupun non klub 

yang selalu melakukan aktivitas dakwah dengan mengajak warga 

kota Bandar Lampung untuk shalat subuh berjamaah di masjid 

dengan melakukan beberapa strategi yang bertujuan agar 

masyarakat sadar akan pentingnya shalat subuh berjamaah di 

masjid yang mana masjid merupakan tempat orang berkumpul dan 

melakukan shalat secara berjama’ah, dengan tujuan meningkatkan 

solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid 

pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat subuh 

berjamaah.  

Adapun Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya shalat 

yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya’ dan 

shalat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung 

didalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya.” 

Shalat subuh merupakan salah satu shalat fardhu yang paling 

fundamental bagi umat Islam, dan melaksanakannya secara 

berjama’ah merupakan salah satu parameter kehebatan umat Islam 

dalam suatu wilayah dan zaman. Bahkan, dalam pelaksanaannya 

kuantitas jama’ah dalam melaksanakan shalatshubuh dapat 

dijadikan sebagai indikator kekokohan umat Muslim.
11

 

                                                             
10 M. Mahfuzh Dzikrullah, “Metode Dakwah Komunitas Bikers Subuhan Dalam 

Meningkatkan Kualitas Akhlak Anggota Di Bandar Lampung,” 2019, 1–61. 
11Zakiy Ramadlan, Strategi Dakwah Pengurus Masjid Dalam Meningkatkan Shalat 

Subuh Berjamaah Di Masjid Al Furqon Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, 2020. 



 

 
6 

Jika di perhatikan Organisasi Bikers Subuhan adalah jamaah 

sholat subuh yang gemar mengendarai sepeda motor. Kegiatan 

organisasi ini mulai terbentuk dari sekumpulan bikers yang biasa 

berkumpul di malam hari dan pulang menjelang waktu subuh. 

Tujuan kegiatan ini di samping diharapkan bisa menjadicara untuk 

mengajak masyarakat agar melaksanakan sholat subuh secara 

berjamaah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhlak 

individu anggota Organisasi BikersSubuhan. Organisasi ini 

berasal dari tiga Komunitas motor yang ada di Bandar Lampung 

yaitu MACI (Motor Antik Club Indonesia), Mad Elephant, dan 

Rider Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, 

pertama kali kegiatan sholat subuh berjamaah dilaksanakan. Saat 

kegiatan pertama terdapat 23 orang yang hadir dengan 21 motor.
12

 

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas bikers dalam menjalankan program ibadah solat subuh. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Agama islam adalah agama yang mengajarkan tentang 

kebenaran dan menyembah kepada yang maha benar. agama islam 

merupakan agama yang mengajarkan tentang kebaikan yang 

secara esensial merupakan agama dakwah yaitu agama yang 

menugaskan umatnya untuk menyeru dan mengajak seluruh umat 

untuk berbuat baik dan memeluk agama Islam. Kewajiban dakwah 

yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia 

untuk melukakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, 

merupakan watak agama Islam yang dibawanya semenjak lahir. 

Bikers subuhan sebagai wujud pengimplementasian nilai-nilai 

yang diajarkan oleh agama islam, yaitu sebagai lembaga yang 

bergerak di bidang kemanusiaan dan kesejahteraan sosial yang 

terfokus pada mengajak anggota dan masyarakat dalam melalukan 

ibadah solat subuh dan di dalam kegiatannyapun bikers subuhan 

juga mengajak anggotanya untuk saling membantu dalam hal 

kemanusiaan salah satunya mendonorkan darah bagi yang 

membutuhkan dan kegiatan lainnya bersih bersih masjid dan lain-

                                                             
12 Muhammad Diyalni Rizani, Awalun Komunitas Bikers Subuhan, wawancara 

dengan penulis, Bandar Lampung, 02 April 2019. 
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lain. Dan Bikers Subuhan merupakan salah satu organisasi motor 

yang memiliki tujuan untuk mengajak para bikers untuk sama-

sama belajar ilmu agama, memperbaiki adab, melaksanakan 

sholat subuh berjamaah dan merubah pandangan masyarakat 

tentang hal negatif yang biasa dilakukan oleh komunitas motor. 

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan diatas peneliti 

perlu melakukan kajian yang mendalam tentang Efektivitas 

Organisasi dalam kegiatan subuhan di “Bikers Subuhan Kota 

Bandar Lampung” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas 

diatas maka fokus penelitian ini membahas mengenai 

Efektivitas Bikers Subuhan. 

2. Sub Fokus penelitian 

Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tentang 

Efektivitas program bikers subuhan dalam melakukan 

ibadah shalat subuh . 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Efektivitas Bikers Subuhan?”. 

 

E. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

Efektivitas Bikers Subuhan. 

2. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan mengenai Efektivitas Bikers Subuhan 

kota Bandar Lampung. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode merupakan suatu hal yang 

sangat penting, sebab penggunaan metode yang tepat akan 

mempermudah penulis dalam melakukan penelitiannya. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan penulis, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research), yakni suatu penelitian yang 

dilakukan dikancah kehidupan yang sebenarnya,
13

 dengan 

metode kualitatif.Metode kualitatif sering dinamakan 

sebagai metode baru, postpositivisik, artistic, 

interpreative.Menurut melong, sumber data penelitian 

kualitatif yaitu tampilan yang berupa kata-kata lisan 

ataupun tertulis yang dicermati oleh peneliti, serta benda-

benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.
14

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif,metode deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta 

atau karakteristik populasi tertentu. Data yang di 

kumpulkan berupa kata kata, gambardan bukan angka-

angka dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut, data yang di dapat berasal dari data wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi.
15

 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini 

dua sumber data yaitu sebagai berikut:  

                                                             
13 Kartini Kartono, pengantar metode riser, ( Mandar Maju, Cetakan VIII ), 82. 
14  Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 21-22. 
15 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), 7. 
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a. Sumber data primer merupakan sumber data yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber 

pertama.
16

 sumber data primer ini langsung diperoleh dari 

ketua bikers subuhan kota bandar lampung,pembina 

bikers subuhan,dan anggota bikers subuhan.Peneliti 

melakukan wawancara untuk mendapatkan data tersebut. 

b. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 

langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama, dikatakan juga sebagai data yang sudah tersusun 

dalam bentuk dokumen.
17

 Dokumentasi merupakan 

sumber data sekunder, dalam hal  ini data sekunder bisa 

didapat dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari 

pihak lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

penulis menggunakan metode studi kasus jenis studi 

instrinsik untuk memperoleh sumber data, jenis ini ditempuh 

karena peneliti menginginkan pemahaman lebih baik pada 

kasus khusus  yang diteliti.
18

 Jenis studi ini ditempuh bukan 

karena khasus tersebut mewakili permasalahan tertentu, 

namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan 

kesederhanaannya kasus itu sendiri menarik minat penelit. 

Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentuk yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
19

 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui efektivitas bikers 

subuhan  dalam aktivitas dakwahnya, agar lebih spesifik dari 

populasi yang diteliti perlu diadakannnya objek khusus yang 

dipilih  untuk diteliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

                                                             
16 Angky Febriansyah, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada 

Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung,” Jurnal Riset Akuntansi 8, no. 2 

(2017), https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525. 
17  Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 129. 
18 Unika Prihatsanti, Suryanto Suryanto, and Wiwin Hendriani, “Menggunakan Studi 

Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi,” Buletin Psikologi 26, no. 2 (2018): 
126, https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895. 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 119. 
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sampel penelitian. Dalam pengambilan sampel dengan jenis 

sampel yaitu snowball yaitu teknik penentuan sampel yang 

mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.
20

 Jadi 

sampel utama dalam penelitian ini yaitu ketua bikers subuhan 

yaitu Sani Rizani, pembina bikers subuhan Ustadz faldi, dan 

anggota bikers subuhan dan responden lainnya yang akan 

memberikan data sehingga peneliti memperoleh data tentang 

Bikers subuhan kota bandar lampung.  

Metode yang akan digunakan terhadap penelitian ini yaitu: 

a. Metode Observasi 

Nasutionmenyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan.
21

 Mengobservasi berarti 

mengamati hal-hal yang akan di teliti, dalam metode 

observasi penelitian ini data yang dikumpulkan melalui 

Observasi Nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat 

langsung dan hanya sebagai pengamat independen.
22

 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan objek 

terhadap efektivitas bikers subuhan. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Esterbergmen definisikan “wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui Tanya jawab”.
23

 Wawancara dilakukan 

untuk mengumpulkan data selain dari cara observasi dan 

dokumentasi.Wawancara dilakukan dalam bentuk 

wawancara bebas dan terpimpin yaitu mengkombinasikan 

atara  pertanyaan menggunakan pedoman wawancara 

yang dipersiapkan dengan pertanyaan yang diajukan tiba-

tiba pada saat wawancara berlangsung.Dalam hal ini 

peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan di ajukan kepada bikers subuhan terkait dengan 

                                                             
20 Ibid, 127. 
21 Ibid, 308 
22 Permata Ni Putu Intan and A. Marhaeni, “Pengaruh Modal Kerja, Jumlah Tujuan 

Negara, Jumlah Tenaga Kerja, Dan Kurs Dollar Amerika Terhadap Nilai Ekspor 

Kerajinan Bali Di Pasar Internasional,” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas 
Udayana 4, no. 8 (2015). 
23 Ibid,316. 
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efektivitas bikers subuhan dalam menjalankan shalat 

subuh. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan harian yang sudah 

berlalu.
24

 Banyak dari bentuk domkumentasi antara lain 

seperti dokumentasi tulisan dan dokumentasi gambar. 

Dokumentasi tulisan berupa catatan harian, biografi, 

sejarah. Dokumentasi gambar berupa bentuk foto, dan 

video. Dokumentasi menjadi pelengkap dan bukti dari 

metode wawancara dan observasi, dengan demikian 

peneliti dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai 

dengan apa yang diharapkan.Tujuan dari penggunaan 

metode ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait 

sejarah berdirinya biker subuhan, struktur kepengurusaan 

anggota, program kerja dan lain-lain. 

4. Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan lengkap 

dari lapangan maka langkah yang akan dilakukan selanjutnya 

yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan proses 

penyederhanaan data yang dikumpulkan dari lapangan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data 

disusun secara sistematis dan disederhanakan dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca, diinterprestasikan, dan 

kesimpulannya mudah di pahami. 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan 

analisis data kualitatif yaitu, digambarkan dengan kalimat atau 

kata-kata, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

diambil sebuah kesimpulan.
25

 Kemudian untuk menarik suatu 

kesimpulan penulis menggunakan teknik induktif, Teknik ini 

berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan 

konkrit itu ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum. 

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih suatu hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuang yang tidak perlu, dan dicari tema dan polanya. 

                                                             
24 Ibid, 326. 
25 Koentjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat  (Jakarta: PT. Gramedia 

Pusaka, 1993), 29. 
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Dengan begitu data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, serta 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. 

Tahap mereduksi data yang dimaksud penulis yaitu untuk 

merangkum sekumpulan data yang didapat penulis dari 

lapangan terkait efektivitas bikers subuhan  yang sifatnya 

masih mentah kemudian direduksi atau dirangkum oleh 

peneliti guna memilih hal-hal yang penting untuk 

kebutuhan data dalam penulisan penelitian ini.  

2. Penyajian data, setelah mereduksi data maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian 

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, dan teks naratif yang kemudian diberikan 

penjelasan yang bersifat naratif. 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 akan 

membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis 

sehingga tema sentral dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan mudah. 

3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung. Tetapi apabila kesimpulan tersebut telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka 

berarti kesimpulan tersebut telah kredibel.
26

 Setelah 

analisisselesai selanjutnya 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 kesimpulan umum atau generalisasi yang 

                                                             
26 Sugiyono, Metodologi Penelitian; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabate, 2008), 183. 
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diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta 

unik menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.  

5. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini yaitu  tekhnik triangulasi. 

Menurut Wilian Wierseman dalam buku Sugiono 

mengemukakan bahwa triangulasi adalah pengecekann data 

dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.
27

 

Dalam hal ini metode yang digunakan yaitu 

wawancara,observasi, dokumentasi yang berupa arsip, catatan 

resmi maupun pribadi, serta foto-foto. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam skripsi terdahulu terdapat pembahasan tentang 

Manajemen Organisasi, akan tetapi berbeda maksud, tempat 

penelitian dan objek yang dibahas. 

1. Jurnal Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih Dapaertemen 

Adaministrasi Publik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Diponegtoro dengan judul efektivitas 

organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar 

usaha pariwisata (TDUP) dinas kebudayaan dan 

pariwisata kota semarang.Studi ini adalah dilakukan untuk 

menggambarkan dan menganalisis apakah efektivitas 

organisasi Pariwisata Divisi Pendukung dalam pelayanan 

Pendaftaran Usaha Pariwisata Semarang telah efektif, 

serta mengidentifikasi faktor penghambat Registrasi 

Usaha Pariwisatapelayanan di Semarang. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dengan menggunakan 

kualitatifpendekatan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, studi dokumentasi,dan riset 

perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efektivitas organisasi PariwisataBidang Penunjang 

Pelayanan Registrasi Usaha Pariwisata Kota Semarang 

belumefektif, dilihat dari tujuan yang jauh yaitu 

menyediakan sumber informasitentang pengaturan Usaha 

                                                             
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 273. 
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Pariwisata bagi pemangku kepentingan. Terbukti dalam 

jumlah pemangku kepentingan yang tidak memiliki Daftar 

Usaha Pariwisata. Diadisebabkan oleh beberapa kendala 

seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang 

tidak memadaidan infrastruktur, minimnya pemanfaatan 

teknologi, rendahnya kesadaran akanwirausahawan, dan 

koordinasi yang kurang baik dalam mendapatkan 

informasi. Saran-sarannyadiberikan adalah mengadakan 

sosialisasi secara rutin dan luas kepada para pengusaha 

tentangPentingnya Registrasi Bisnis Pariwisata, 

peningkatan jumlah Human Sumber Daya (SDM), dan 

memaksimalkan penggunaan internet sebagai Pariwisata 

berbasis onlineRegistri Bisnis.
28

 

2. Skripsi Khaerul BariaNomor stambuk : 105610451112 

jurusan ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan 

ilmu politik universitas Muhammadiyah Makasar 

2019denganjudul efektivitas pelayanan kartu macca di 

kecamatan lala bata kabupaten soppeng. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bentuk pencapaian tujuan 

daripelayanan kartu macca, mengetahui bentuk integrasi 

dari pelayanan kartu maccaserta bentuk adaptasi dari 

pelayanan kartu macca di Kecamatan Lala bata 

Kabupaten Soppeng.Tipe penelitian ini yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif yaitu penulis bermaksud 

mendeskripsikan Efektifitas pelayanan kartu macca di 

kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan memilih 

orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan 

tentang efektivitas pelayanan kartu macca di Kecamatan 

Lalabata Kabupaten Soppeng.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kartu macca 

kecamatan Lala bata Kabupaten Soppeng belum dapat 

dikatakan berjalan dengan baik karena masih belum 

konsisten dan waktu penyaluran yang kurang tepat. Halini 

dilihat dari pencapaian tujuan masih belum konsisten 

                                                             
28 Dipta Kharisma and Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang,” Ejournal Undip 6, no. 2 (2017). 
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dalam penyaluran yang di berikan kepada masyarakat, 

integrasi kemudian pengetahuan masyarakat terkaitdengan 

wujud bantuan yang diterima masih kurang sehingga 

tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak Dinas Sosial 

agar sosialisasinya lebih dipermantap,dan adaptasi masih 

belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

olehmasyarakat karena bantuan yang diterima oleh 

masyarakat belum sepenuhnyamaksimal karena jenis dari 

bantuan yang diterima hanya satu macam.
29

 

3. Skripsi Nimawati 21113035 jurusan dapartemen ilmu 

administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

universitas hasanuddin 2017 dengan judul efektivitas 

organisasi Dalam pelaksanaan program beras Miskin 

(Raskin) Dikelurahan jawi-jawi kecamatan bulu kumpa 

kabupaten bulu kumba. Salah satu program pemerintah 

dalam meminimalisir kemiskinan yaitu dengan 

mengeluarkan kebijakan untuk membagikan beras kepada 

orang miskin yang biasa disebut dengan Raskin.Program 

raskin merupakan sebuah program beras bersubsidi bagi 

keluarga miskin yang menyediakan 15 kg beras per rumah 

tangga miskin. Program ini merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui melalui pendekatan proses 

Efektivitas Organisasi dalam pelaksanaan program beras 

miskin (RASKIN) di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Fokus penelitian 

menggunakan teori pendekatan kualitatif yaitu melihat 

sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua 

kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi 

dengan empat indikator berdasarkan pedoman 

pelaksanaan RASKIN antara lain proses sosialisasi, 

pengawasan mutu, angkutan, biaya operasional untuk 

mendapatkan jawaban dari indikator tersebut digunakan 

pendekatankualitatif dengan tingkat analisis deskiptif. 

                                                             
29KHAERUL BARIA, “Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata 
Kabupaten Soppeng,” Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiya Makassar 2019 53, no. 9 (2019). 
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Pengumpulan data penelitian melalui wawancara, 

observasi, serta dokumen yang ada.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program RASKIN di 

Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba tidak efektif.Hal ini dilihat dari empat 

indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan program 

RASKIN ada tiga yang tidak efektif pelaksanaanya, yaitu 

proses sosialisasi,pengawasan mutu serta angkutan yang 

tidak jalan semestinya.Sedangkan biaya operasional sudah 

berjalan efektif.
30

 

4. Skripsi Dwi Akhmad Nim 041059 jurusan ilmu 

administrasi negara Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

Universitas sultan agengtirtayasa serang 2011 dengan 

judul efektivitas organisasi pada kantor pelayanan 

perizinan terladu (KPPT) kabupaten lebak. Pemberian 

pelayanan publik oleh unit-unit kerja pemerintah kepada 

masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat. Maka dari itu, salah satu bentuk 

penyediaan pelayanan publik yaitu dibentuknya Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak. Dimana 

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai lembaga 

pemberi ijin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Lebak nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Lebak, yang kemudian ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 

3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Lebak. Fokus penelitian ini adalah Efektifitas Organisasi 

Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Lebak, dimana pelayanan perijinan terpadu adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan perijinan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Lebak dan lingkup BUMD dalam bentuk 

                                                             
30 Nirmawati, “Efektivitas Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin 
(RASKIN) Di Kelurahan Jawa-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa,” 

2017, 1–63. 
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barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan 

yang diambil yaitu; kurangnya sarana dan prasana 

penunjang kegiatan operasional, belum tersebarnya 

informasi akan keberadaan KPPT Kabupaten Lebak 

disebagian lapisan masyarakat, kurangnya tenaga teknis 

dan pelaksana adminstrasi dibidang perijinan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui tingkat efektivitasorganisasi pada kantor 

pelayanan perijinan terpadu (KPPT) Kabupaten Lebak. 

Teori dasar yang digunakan sebagai kerangka acuan 

dalam penelitian ini yaitu konsep efektivitas organisasi 

menurut Gibsonetal. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, karena 

tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan dan mengetahui tingkat prosentase 

efektivitas organisasi pada kantor pelayanan perijinan 

terpadu (KPPT) Kabupaten Lebak dalam memberikan 

pelayanan perjinan secara terpadu kepada masyarakat. 

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai KPPT 

Kabupaten Lebak, dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 16 orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui 

penyebaran kuesioner, melakukan observasi/ pengamatan, 

wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis 

data menggunakan uji Hipotesis t-test satu sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

efektivitas organisasi di KPPT Kabupaten Lebak sudah 

berjalan dengan efektif, dilihat dari hasil analisis dan 

perhitungan, serta kinerja KPPT dalam menjalankan 

kegiatan operasional danmemberikan pelayanan perijinan 

secara terpadu pada masyarakat, dan KPPT mampu 

menangani kendala-kendala yang ada baik internal 

maupun eksternal.
31

 

                                                             
31Dwi Akhmad, “Efektivitas Organisasi Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
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5. Skripsi Sri Wahyuni NPM 2013310031 jurusan 

administrasi negara,fakultasi lmu administrasi ,universitas 

madura Pamekasan 2017 dengan judul efektivitas 

organisasi dalam pelayanan E-ktp dikecamatan sampang 

kebupaten sampang.  Pelayanan publik dapat dikatakan 

efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan 

pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat dan tepat 

waktu. Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik yang ditentukan oleh faktor kemampuan 

pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur 

pelayanan. dalam hal iniPemerintah Kecamatan Sampang 

dalam mewujudkan displin kerja dalam 

upayameningkatkan Efektivitas Organisasi dalam 

Pelayanan e-KTP. Permasalahan yangditemukan bahwa di 

Kecamatan Sampang banyak masyarakat mengalami 

kekecewaanmengenai kecepatan dan kurang keadilan 

dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat sehingga 

permasalahan yang menjadi Kajian Teori dari 

penelitianini”Bagaimana Efektivitas Organisasi dalam 

Pelayanan e-KTP di Kecamatan Sampang”?tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas 

Organisasi dalam Pelayanane-KTP di Kecamatan 

Sampang. Landasan teori yang menggunakan Edy 

Sutrisno Efektivitas merupakan keberhasilan organisasi 

pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas. Dalam 

penelitian menggunakan indikator pendapat Richard M. 

Steers yang terdiri dari pencapaian tujuan adalah 

keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang 

sebagai suatu proses, Integrasi adalah pengukuran tingkat 

kemampuan suatu organisasi, dan Adaptasi adalah 

kemampuan organisasi untuk menyesuaian diri dengan 

lingkungan.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode kualitatif penelitian menggunakan purposive 

sampling dalam menentukan informan. Teknik 

pengumpulan datamenggunakan teknik wawancara, 

                                                                                                                                   
( Kppt ) Kabupaten Lebak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2011,” 2011. 
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dokumentasi. Data kualitatif terdapat 3 alur kegiatan yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu proses reduksi, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Efektiviatas Organisasi 

dalam Pelayanan e- KTP di Kecamatan Sampang sudah 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada 

indikator pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. 

Namun ada indikator pada pelayanan yang diberikan 

petugas pelayan e-KTP di Kecamatan Sampang yang 

belumsesuai dengan keinginan dan kebutuhan dan 

masyarakat yaitu indikator adaptasi padasarana dan 

prasarana yang belum lengkap yang perlu ditingkatkan. 

Kesimpulan dari penelitian ini Efektivitas Organisasi 

dalam Pelayanan e-KTP di Kecamatan Sampang 

padatahun 2017 cukup efektif. Saran dari penelitian untuk 

meningkatkan dan memberikan pelayanan yang efektif 

terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan satu 

dengan yanglain serta selalu bersikap sopan santun dalam 

melayani, dan memberikan himbauan atau penyuluhan 

kepada masyarakat agar mengerti akan pentingnya 

kepemilikan e-KTP sertamenjelaskan prosedur dan syarat-

syarat pengurusan surat-surat agar masyarakat 

yangkurang mengerti tidak kebingungan.
32

 

6. Skripsi Fadhil Fitria Handinata 1410842006 jurusan 

Administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

Universitas Andalas Padang 2019. Dengan judul 

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program 

pengembangan Pemasaran pariwisata, pemuda dan olah 

raga Kabupaten tanah datar Tahun 2017 . Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Program 

                                                             
32W Sri, “Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Sampang 

Kabupaten Sampang,” 2017. 
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Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kabupaten Tanah 

Datar memiliki potensi pariwisata budaya yang kompleks 

di Sumatera Barat. Namun, Kabupaten Tanah Datar hanya 

menjadi daerah persinggahan wisata bagi pengunjung. Hal 

ini memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis efektivitas Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga dalam melaksanakan Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata pada tahun 2017.Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas 

organisasi menurut Kreitner dan Kinicki yang dilihat dari 

pencapaian tujuan, akuisisi sumber daya, proses internal 

dan kepuasan konstituensi strategis. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber.Hasil dari penelitian ini adalah 

Disparpora Kabupaten Tanah Datar belum melaksanakan 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 

efektif. Hal ini disebabkan oleh belum cukupnya sumber 

daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program 

pengembangan pemasaran pariwisata dan Disparpora 

belum bisa memenuhi berbagai macam tuntutan dari 

konstituensi strategis.
33

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi dua 

pembahasan yang terdiri dari  dua bab, masing-masing 

pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I  : Pendahuluan yang berisikan tentang 

penegasan judul,  latar belakang masalah, 

rumusan masalah,Fokus Penelitian, tujuan 

penelitian dan Manfaat pelitian, metode 

                                                             
33 F H FADHIL, “… Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga …,” 2019. 
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penelitian,Metode Pengumpulan Data, 

Kajian penelitian yang relevan dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : landasan teori yang menguraikan tentang 

konsep efektivitas ,pengertian 

efektivitas,ukuran efektivitas, pendekatan 

efektivitas, dan shalat subuh berjamaah, 

pengertian Shalat subuh berjamaah, 

keutamaan Shalat jamaah, manfaat Shalat 

jamaah, pengertian Shala tsubuh, keutamaan 

Shalat subuh 

BAB III : GambaranUmum Bikers Subuhan Bandar 

Lampung 

 Bab ini berisi tentang profil bikers subuhan, 

Sejarah Berdirinya Bikers Subuhan Bandar 

Lampung, Visi Misi danTujuan, Struktur 

Organisasi, Jumlah Data Anggota Bikers 

dan program-program atau kegiatan biker 

subuhan.  

BAB IV : Analisis Penelitian 

 Bab ini berisi Analisis Efektivitas 

BikersSubuhan Dalam menjalankan shalat 

subuh.  

BAB V : Penutup 

 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan 

yang dihasilkan dari penelitian, keterbatasan  

penelitian dan saran-saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi Organisasi Bikers . 
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BAB II 

EFEKTIVITAS ORGANISASI 

 

A.Konsep Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas  

     Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan 

baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai 

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, 

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai 

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
34

 

     Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat 

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah 

satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 

manajemenorganisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas 

merupakan pencapaian tujuanorganisasi melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi 

masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam 

hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 

personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang 

digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila 

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, 

sedangkan dikatakan efektifbila kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat.
35

 

 Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu 

kegiatanorganisasitersebutberjalan sesuai aturan atau berjalan 

sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut. 

  

                                                             
34Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Karangrejo Kabupaten Magetan,” Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas 
Surabaya 1 (2012): 0–216. 
35Ibid. 
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2. Ukuran Efektivitas 

     Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah 

suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat 

dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 

memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas 

dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas 

juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan 

tindakan yang dilakukan tidak tepatsehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal 

itu dikatakan tidak efektif.
36

 

     Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

efektif atau tidak, yaitu:
37

 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini 

dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan 

tugas mencapai sasaran yang terarah da ntujuan 

organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui 

bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti 

dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang 

mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai 

dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan 

harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan 

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti 

memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

organisasi dimasa depan. 

                                                             
36Ibid. 
37Ibid. 
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e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang 

baik masih perludijabarkan dalam program-program 

pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para 

pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak 

dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu 

indikator efektivitasorganisasi adalah kemampuan 

bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh 

organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun 

baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan 

secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada 

tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat 

mendidik mengingat sifat manusia yang tidak 

sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:
38

 

1) Produktivitas 

2) Kemampuan adaptasi kerja 

3) Kepuasan kerja 

4) Kemampuan berlaba 

5) Pencarian sumber daya 

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran 

efektivitas, sebagaiberikut:
39

 

a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya 

pencapaian tujuan harusdipandang sebagai suatu 

proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam 

arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

                                                             
38Ibid. 
39 Kharisma and Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Kota Semarang.” 
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maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: 

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongktit. 

b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu 

digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja. 

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas 

yang telahdikemukakandiatas, perlu peneliti tegaskan bahwa 

dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran 

efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. 

Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan 

menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat 

efektivitas bikerssubuhan bandar lampung. 

3.  Pendekatan Efektivitas 

     Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang 

digunakan terhadap efektivitas yaitu:
40

 

a. Pendekatan sasaran (GoalApproach) 

     Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana 

suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang 

hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam 

pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi 

sasaran organisasi dan mengukur tingkatan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran 

tersebut.
41

 

                                                             
40 Damianus Ding, “Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( Pnpm-Mp ),” Jurnal Efektivitas 
Pemberdayaan Masyarakat 2, no. 2 (2014): 2888–2902. 
41Ibid. 
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Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran 

efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran 

yang realistis untuk memberikan hasil maksimal 

berdasarakan sasaran resmi “OfficialGoal” dengan 

memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, 

dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output 

yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam 

mencapai tingkat output yang direncanakan.  

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur 

sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil 

merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 

Efektivitasjugaselalu memperhatikan faktor waktu 

pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu 

terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan 

tercapainyadengan waktu yang tepat maka program 

tersebut akan lebih efektif.
42

Contoh dari pendekatan 

sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai 

target menjual habis barangnya dalam waktu satu 

minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam 

waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di 

katakan efektif. 

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) 

     Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui 

keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan 

berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu 

lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam 

sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem 

agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan 

pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu 

lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga 

mempunyai hubungan yang merata dalam 

lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh 

sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan 

seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. 

Pendekatan sumber dalam kegiatan usahaorganisasi 

                                                             
42Ibid. 
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dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota 

binaan programusaha dengan lingkungan sekitarnya, 

yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai 

tujuan.
43

 

c. Pendekatan Proses (Internal ProcessApproach) 

     Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi 

dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. 

Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan 

dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang 

ada berjalan secaraterkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan 

perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap 

sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang 

menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan 

lembaga. 

4. Kajian Efektifivitas Organisasi 

      Menurut Gibson kajian efektivitas organisasi harus dimulai 

dari yang paling mendasar hingga ke yang lebih tinggi, berikut 

urutannya: 

a. Efektivitas individu 

    Yaitu tingkat pencapaian hasil kerja karyawan 

perseorangan didalam organisasi. 

b. Efektivitas Kelompok 

    Yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan 

oleh sekelompok karyawan organisasi. 

c. Efektivitas organisai 

    Yaitu kontribusi hasil kerja yang dilakukan oleh 

sekelompok karyawan diorganisasi. 

Menurut Steers terdapat tiga perspektifutama di dalam 

menganalisa apa yang disebut efektivitas organisasi, 

berikut tiga perspektif tersebut: 

a. Perspektif optimalisasi tujuan 

     Disini efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa 

jauh suatu organisasi berhasil mencapai  tujuan yang 

layak dicapai. Jika pemusatan perhatian pada tujuan yang 
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layak dicapai berjalan optimal, maka akan 

memungkinkan dikenalinya secara jelas berbagai tujuan 

yang sering saling berlawanan, sekaligus dapat diketahui 

hambatan- hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. 

b. Perspektik sistem 

     Disini efektivitas dinilai dari keterpaduan berbagai 

faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, 

output, dan umpan balik, dan mengikutsertakan 

lingkungan sebagai faktor eksternal. Dalam perspektif 

sistem, tujuan tidak diperlakukan sebagai keadaan akhir 

yang statis, tetapi lebih sebagai sesuatu yang dinamis 

yang dapat berubah sesuai berjalannya waktu. Dan juga 

dengan tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu 

akan dapat diperlakukan sebagai input baru untuk 

penetapan tujuan selanjutnya. Jadi dengan begitu tujuan 

akan mengikuti daur yang saling berhubungan antar 

komponen, baik dari faktor internal maupun dari faktor 

eksternal. 

c. Perspektif perilaku manusia 

     Disini efektivitas dinilai berdasarkan pada perilaku 

personil-personil yang ada di dalam organisasi yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode 

jangka panjang. Dalam hal ini dilakukan pengintegrasian 

antara tingkahlaku individu maupun kelompok sebagai 

unit analisis, dengan asumsi bahwa satu-satunya cara 

mencapai tujuan adalah melalui tingkahlaku dari 

personil-personil yang ada di dalam organisasi tersebut.  

     Katz dan Kahn berpendapat, ada tiga persyaratan 

perilaku yang penting untuk diperhatikan dalam rangka 

memastikan keberhasilan akhir suatu organisasi. Berikut 

rinciannya: 

a. Organisasi harus mampu membina dan 

mempertahankan karyawan yang memiliki 

keterampilan. 

b. Karyawan di dalam organisasi bukan saja dituntut 

untuk bersedia berkarya, tetapi juga harus 
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melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung 

jawab utamanya. 

c. Karyawan diharuskan membiasakan diri bertingah 

laku spontan dan inovatif, dengan demikian setiap 

karyawan harus aktif. Kajian-kajian tersebut diatas 

baiknya diketahui untuk menganalisa apakah 

organisasi sudah efektif atau belum.
44

 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi 

     Organisasi menurut Mohyi dipengaruhi oleh factor intern 

dan ekstern organisasi, berikut fakor-faktor tersebut:  

a. Faktor-faktor Intern  

   1) Struktur organisasi dan teknologi yang digunakan 

Faktor ini berpengaruh dilihat dari tepat atau tidaknya 

struktur/susunan organisasi dan penggunaan 

teknologinya yang kemudian dihubungkan dengan 

tujuan, besarnya organisasi, jumlah dan kualitas 

karyawan serta fasilitas yang ada. 

  2) Kualitas dan perilaku sumber daya manusianya 

Kualitas disini diartikan sebagai kemampuan dari segi 

pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh 

karyawan. Sedangkan perilaku diartikan sebagai 

persepsi, keinginan maupun tindakan dari karyawan. 

  3) Budaya yang ada dalam organisasi Budaya organisasi 

tercermin pada pola pikir, gaya berbicara, dan 

perilaku yang konsisten pada karyawan yang terlibat 

atau terikat dalam pengelolaan organisasi, misalnya 

menyangkut cara mengambil keputusan, cara 

berkomunikasi, dan cara berinteraksi didalam 

lingkungan internal maupun dengan lingkungan 

eksternal. 

  4) Kebijakan dan praktek manajemen Makin tepat setiap 

kebijakan yang diambil dan makin baik praktek atau 

                                                             
44  Risalatul Mu’awanah, “KORELASI INTEGRITAS KARYAWAN DENGAN 

EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA BINA AVIA PERSADA,” Electronic Theses 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 128, 

http://etheses.uin-malang.ac.id/587/2/07410150 Indonesia.pdf. 



 

 
31 

aktivitas manajerialnya, maka akan semakin efektif 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

  5) Perilaku dari lingkungan luar organisasi Lingkungan 

luar organisasi meliputi keadaan    perekonomian, 

kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya, 

pelanggan, dan sebagainya. 

b. Faktor Ekstern  

Faktor ekstern ada yang dapat dikontrol (controlable), 

ada pula yang tidak dapat dikontrol (uncontrolable). 

Faktor yang tidak dapat dikontrol jauh lebih berpengaruh 

daripada faktor yang dapat dikontrol, karena terkadang 

faktor yang tidak dapat dikontrol akan menyulitkan 

organisasi dalam mengambil kebijakan dan penyusunan 

strategi untuk mencapai tujuan. 

     Steers berpendapat terdapat empat faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu 

karakteristik/ciri organisasi, karakteristik lingkungan, 

karakteristik pekerja, dan kebijakan/praktek manajemen. 

Berikut penjelasanya: 

   a. Karakteristik organisasi, merupakan hubungan yang 

sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya 

manusia yang terdapat dalam struktur organisasi. 

Dalam struktur organisasi, karyawan ditempatkan 

sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap 

yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku 

yang berorientasi pada tugas. 

   b. Karakteristik lingkungan. Karakteristik ini mencakup:  

       1) Lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada 

di luar organisasi dan sangat berpengaruh terhadap 

organisasi, khususnya terkait dalam pembuatan 

keputusan dan pengambilan tindakan.  

       2) Lingkungan intern yaitu lingkungan yang secara 

keseluruhan berada di dalam organisasi yang dikenal 

dengan iklim organisasi. 

   c. Karakteristik pekerja, merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap efektivitas. Masing-masing 

individu memiliki banyak perbedaan, akan tetapi 



 

 
32 

kesadaran individu akan perbedaan itu menjadi 

penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Ketika organisasi mampu mengintegrasikan tujuan 

individu dengan tujuan organisasi maka organisasi 

tersebut akan semakin mendekati keberhasilan. 

   d. Karakteristik manajemen, merupakan strategi dan 

mekanisme kerja yang dirancang untuk 

mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam 

organisasi guna mencapai efektivitas. Kebijakan dan 

praktek manajemen dapat digunakan sebagai alat bagi 

pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna 

mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan 

kebijakan dan praktek manajemen harus 

memperhatikan aspek karyawan, tidak hanya 

mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. 

Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, 

pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan 

lingkungan berprestasi, proses komunikasi, 

kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan organisasi. 

     Faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut berfungsi 

untuk memperdalam kajian-kajian efektivitas organisasi 

yang telah penyusunuraikan. Tidak cukup sebatas kajian-

kajian dan faktor-faktor efektivitas organisasi saja, untuk 

mengetahui tingkat efektivitas organisasi indikator- 

indikator dari efektivitas organisasi perlu dikaji pula. 

Berikut indikator- indikatornya.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Ibid. 



 

 
75 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Rachman, and R. Ruddin. “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota,” 2016. 

Akhmad, Dwi. “Efektivitas Organisasi Pada Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu ( Kppt ) Kabupaten Lebak Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2011,” 2011. 

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 

Fiqh Ibadah, terj. Kamran As‟at Irsyady, dkk., (Jakarta: 

Amzah, 2010) 

Ding, Damianus. “Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

( Pnpm-Mp ).” Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat 

2, no. 2 (2014): 2888–2902. 

Dzikrullah, M. Mahfuzh. “Metode Dakwah Komunitas Bikers 

Subuhan Dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak Anggota Di 

Bandar Lampung,” 2019, 1–61. 

FADHIL, F H. “… Organisasi Dalam Pelaksanaan Program 

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata, 

Pemuda Dan Olahraga …,” 2019. 

Febriansyah, Angky. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan 

Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia 

Bandung.” Jurnal Riset Akuntansi 8, no. 2 (2017). 

https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525. 

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013) 

http://dalamislam.com/shalat/sholat-subuh 

Ibnu Rif‟ah Ash-shilawy, Panduan Lengkap Ibadah Shalat, 

(Yogyakarta: Citra Risalah, 2009) 

K.Y.S. Putri, Wanda Hanifah,. “Efektivitas Komunikasi Google 

Classroom Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Pada 

Mahasiswa Ilmu Komunikai Universitas Negeri Jakarta 

Angkatan 2018.” MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 

2 (2020): 24–35. https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.639. 

KHAERUL BARIA. “Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di 

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.” Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 



 

 
76 

Unuversitas Muhammadiya Makassar 2019 53, no. 9 (2019). 

Kharisma, Dipta, and Tri Yuniningsih. “Efektivitas Organisasi Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang.” 

Ejournal Undip 6, no. 2 (2017). 

Kartini Kartono, pengantar metode riser, ( Mandar Maju, Cetakan 

VIII ) 

Koentjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat  (Jakarta: 

PT. Gramedia Pusaka, 1993) 

Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2011) 

Muizu, Wa Ode Zusnita, Umi Kaltum, and Aji Komarudin. “Faktor 

Pribadi Dan Kepuasan Kerja Sebagai Penentu Tercapainya 

Efektivitas Organisasi.” Jurnal Manajemen Dan Bisnis 

Indonesia 4, no. 3 (2017): 426–44. 

https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.134. 

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 

Muhammad Diyalni Rizani, Awalun Komunitas Bikers Subuhan, 

wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 02 April 2019. 

M. Abdul Mujieb, dkk.,Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2002) 

Mahir Manshur Abdurraziq, Mukjizat Shalat Berjama‟ah, terj. Abdul 

Majid Alimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007) 

Ni Putu Intan, Permata, and A. Marhaeni. “Pengaruh Modal Kerja, 

Jumlah Tujuan Negara, Jumlah Tenaga Kerja, Dan Kurs 

Dollar Amerika Terhadap Nilai Ekspor Kerajinan Bali Di 

Pasar Internasional.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 

Universitas Udayana 4, no. 8 (2015). 

Nirmawati. “Efektivitas Organisasi Dalam Pelaksanaan Program 

Beras Miskin (RASKIN) Di Kelurahan Jawa-Jawi Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa,” 2017, 1–63. 

Pekei, Beni. “Landasan Teori Efektivitas,” 2017, 11–78. 

Pratiwi, Ratna Endah. “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap 

Efektivitas Organisasi Dalam Suatu Perusahaan” 7, no. 2 

(2018): 1–10. 



 

 
77 

Prihatsanti, Unika, Suryanto Suryanto, and Wiwin Hendriani. 

“Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam 

Psikologi.” Buletin Psikologi 26, no. 2 (2018): 126. 

https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895. 

 

Rahmawati, Mega, and Edi Suryadi. “Guru Sebagai Fasilitator Dan 

Efektivitas Belajar Siswa.” Jurnal Pendidikan Manajemen 

Perkantoran 4, no. 1 (2019): 49. 

https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14954. 

Ramadlan, Zakiy. Strategi Dakwah Pengurus Masjid Dalam 

Meningkatkan Shalat Subuh Berjamaah Di Masjid Al Furqon 

Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, 2020. 

Raya, Syah Irza. “Perilaku Penemuan Informasi Komunitas Biker 

Penggemar Otomotif Di Sidoarjo.” Journal of Chemical 

Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–99. 

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan.” 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya 1 

(2012): 0–216. 

Sri, W. “Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-Ktp Di 

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang,” 2017. 

Studi, Konsumen, Penelitian Terhadap, Produk Pakaian, X Kemudian, 

X Y, X Terakhir, and Y Z. “Bidang Manajemen,” 2013, 1–16. 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/699/jbptunikompp-gdl-

benazirwal-34906-10-unikom_b-l.pdf. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 

Sugiyono.(2017). Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods). 

Bandung: Alfabeta 

Sugiyono, Metodologi Penelitian; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabate, 2008) 

Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Lebih Berkah Dengan Sholat 

Berjamaah, terj. Muhammad bin Ibrahim, (Solo: Qaula, 2008) 

 

  



 

 
78 

Wawancara 

Sani, Sejarah Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara Tanggal 

27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani Bikers Subuhan Bandar Lampung,Wawancara tanggal 20 

November 2021 

Sani,Tujuan Bikers Subuhan Bandar Lampung,Wawancara pada 

tanggal 20 November 2021 

Dokumentasi Bikers Subuhan Bandar Lampung, di Catat pada tanggal 

20 November 2021 

Dokumentasi Bikers Subuhan Bandar Lampung, di Catat pada tanggal 

20 November 2021 

Sani, Tujuan Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara Tanggal 

27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Perencanaan Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara 

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Penyususnan Program Bikers Subuhan Bandar Lampung,  

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Sarana dan Prasarana Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Peran Pemimpin Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara  

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Rendy, Peran Pemimpin Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 28 November 2021 Pukul 06.15 

Sani, Sholat Berjamaah Bikers Subuhan Bandar Lampung,  

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Akbar Setiawan, Sholat Berjamaah Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara  Tanggal 30 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Kaderisasi Anggota Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Pembinaan anggota Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara  Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Pengajian Dasar Al-Qur’an Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara sTanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 



 

 
79 

Sani, Sholat Subuh Berjamaah Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Sasaran atau Target Kongkrit ketua Bikers Subuhan Bandar 

Lampung, Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 

06.30 

Sani, Sasaran atau Target Kongkrit ketua Bikers Subuhan Bandar 

Lampung, Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 

06.30 

Sani, Bakti Sosial Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara 

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Wawan, Bakti Sosial Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara 

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.50 

Sani,  Safari Silahturahmi Bikers Subuhan Bandar Lampung , 

Waawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Akbar Setiawan, Kegiatan Sosial Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 30 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Kegiatan Sosial Bikers Subuhan Bandar Lampung, Tanggal 27 

November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Mendonor Darah Bikers Subuhan Bandar Lampung, Wawancara 

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Menjaga Sikap dan Prilaku Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Sani, Hubungan dengan Masyarakat Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30  

Sani, Faktor Pendukung  Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

Wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 

Observasi Bikers Subuhan Bandar Lampung, di Catat pada tanggal 20 

November 2021 

Sani, Faktor Penghambat  Bikers Subuhan Bandar Lampung, 

wawancara Tanggal 27 November 2021 Pukul 06.30 


