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ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGORGANISASIAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PADA
LEMBAGA MIFTAHUL ULUM
DI BANDAR LAMPUNG
OLEH :
FAHRI AZHAR
Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan
untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur
manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan
unsur yang penting melalui pengorganisasian manusia di dalamnya dapat
menjalankan tugas-tugas yang saling berhubungan. Mengapa fungsi pengorganisasian
sangat penting karena dari pekerjaan yang baik akan mendapatkat kualitas hasil yang
baik pula
Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (filed
research) yang jadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengurus dari
Lembaga Miftahul Ulum, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling yaitu memilih sekelompok subyek yang didasari atas pembagian tugas
sesuai dengan bidangnya yang diambil dari populasi ini adalah berjumlah 7 orang
yang tediri dari 1 pimpinan, 6 pengurus.
Dalam pelaksanaan impelementasi fungsi pengorganisaian dalam
meningkatkan kualitas kineja pada lembaga Miftahul Ulum dilaksanakan tidak
berjalan dengan cukup baik dalam kepengurusan didalam seksi-seksi atau pun tidak
sesuainya pembagian pekerjaan serta tidak bertangung jawabnya pengurus dalam hal
pekerjaan yang telah dibagi.
Penulis dapat menyimpulkan tentang Implementasi Fungsi Pengorganisasian
Dalam Meningkatkan Kualitas kinerja Pada Lembaga Miftahul Ulum, pada
Implementasi Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas kinerja Pada
Lembaga Miftahul Ulum tidak berjalan dengan cukup baik.

Kata kunci : Pengorgaisasian dan Kualitas Kinerja
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MOTTO

           
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan
yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
(Qs. Ash-Shaff:4)1

1

Dapartemen Kementrian Agama, al-quran dan Terjemahan, ( Surabaya: Tri Karya
Surabaya, 2004). h,805
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Penegasan judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk
memberikan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat pada judul tersebut,
dengan tujuan memperjelas pokok permasalahan yang menjadi kajianya.
Judul skripsi ini adalah impelementasi fungsi pengorganisasian dalam
meningkatkan kualitas kinerja pada Lembaga Miftahul Ulum di Bandar Lampung
Impelementasi Berasal dari bahasa inggris yaitu implemention yang artinya
pelaksanaan sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia implementasi berarti
“pelaksanaan atau perenerapan”.1
Fungsi Pengorganisasian adalah bagaimana menetapkan cara memilih dan
memecah pekerjaan yang ada menjadi suatu unit-unit yang nantinya dapat di
kelola dengan baik2.
Fungsi pengorganisasian meliputi pembagian seluruh tugas kedalamnya,
berbagai kerja individual dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk
menjalankan kerja tersebut dan selanjutnya, berbagai kerja individual tersebut
dikumpulkan kedalam berbagai departemen menurut dasar dan ukuran tertentu.
Jadi dapat menyimpulkan bahwasanya fungsi pengorganisasian dalam kerangka

1

Jhon M. Echols dan Hasan shadily, Kamus Inggris Indonesia, ( Jakarta: Gramedia 1989),h.

2

Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), h. 19
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pembagian tugas kedalam pekerjaan, pendelegasian wewenang, penetapan dasar
yang sesuai bagi pembentukan departemen, dan penetapan ukuran yang sesuai
untuk departemen.3 Jadi pengorganisasian Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum
di Bandar Lampung dalam pembagian tugas pengurus disini diberikan tugas sesuai
dengan bidang keahlianya dalam mengurus dan mengajar anak-anak panti sesuai
dengan keahlianya agar nantinya ilmu serta tugasnya dapat menimbulkan dampak
perubahan dalam meningkatkan kualitas Panti Asuhan Miftahul Ulum.
Kualitas adalah istilah yang digunakan sebagai tingkat ukur/level/mutu
baik atau buruknya sesuatu. Baik itu sesuatu hal yang berwujud maupun tidak
berwujud.4
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.5
Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan judul Impelmentasi Fungsi
Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja pada Lembaga Miftahul
Ulum di Bandar Lampung adalah bagaimana nantinya fungsi pengorganisasian
dapat

memudahkanya

dalam

memecahkan

suatu

pekerjaan

dan

dapat

mempermudah sekelompok orang dalam menentukan pembagian tugas dan dapat
3

James L,Gibson, James H, Donnely JR, Jhon M, ivancevich, Alih Bahasa Zuhad
Ichyaudin, Manajemen Edisi Kesembilan Jilid I, ( Jakarta: Erlangga, 1996 ), h. 233
4
Pengertian kualitas dan kuantitas” (on-line), http://pengertianmenurutparaahli.org (13april
2017).
5
Wibowo, Manajemen Kinerja,(Jakarta: Rajawali pres, 2011), h. 7

meningkatkan kualitas kerja lembaga panti asuhan agar dalam melaksanakanya
berjalan dengan efektif dan efisein.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul adalah sebagai
berikut.
1. Pengorganisasian

merupakan

proses

pengelompokan

dan

pembagian

kegiatan/kerja dalam tujuan yang dikehendaki oleh sebuah organisasi/lembaga
maka dengan pengorganisasian kita dapat membagi tugas dan tanggung jawab
diantaranya para pengurus agar semua dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Panti Asuhan Miftahul Ulum merupakan salah satu dari temapat penitipan anak
yang ada di Bandar Lampung dimana panti asuhan ini sebagai tempat penitipan
anak-anak yatim yang mana berperana untuk melindungi dan memberikan
perlindungan serta memberikan pendidikan. Panti Asuhan juga sangat
memerlukan manajemen apalagi jika dikaitkan dengan kondisi banyaknya
aktivitas dan kegiataan yang ada di panti asuhan Miftahul Ulum tersebut. Tanpa
adanya fungsi pengorganisasian yang baik maka dalam menjalakannya akan
sulit mencapai efektifitas dan akan kurang baik dalam meningkatkan kualitas
kinerja.
3. Penulis mengangkat sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan
manajemen dakwah serta tersedianya refrensi yang cukup dan lokasi mudah
dijangkau sehingga memungkinkan penelitian dilaksanakan sesuai dengan
rencana.

C. Latar Belakang Masalah
Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri dan
selalu bergantung satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal
berbagai jenis organisasi yang mempengaruhi semua tingkatan kehidupan. Fakta
menunjukan bahwa kebanyakan diantara kita menjalani sebagian besar dari
kehidupan dalam organisasi-organisasi (atau sedikitnya, dipengaruhi oleh berbagai
macam organisasi) kita merupakan anggota organisasi yang dinamakan keluarga;
menjadi anggota dari organisasi di tempat kerja; berpatisipasi aktif sebagai
anggota organisasi pendidikan sebagai murid, sebagai mahasiswa; kita anggota
organisasi yang dinamakan masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa
organisasi-organisasi di bentuk oleh manusia. Tujuanya untuk melaksanakan atau
mencapai hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan secara individual.6
Selain untuk mencapai hal-hal tertentu

tujuan dari Lembaga Panti Asuhan

Miftahul Ulum ini, panti asuhan ini juga berperan penting dalam menyelengarakan
pendidikan non fomal yang berkualitas menghasilkan anak asuh yang mandiri,
cerdas, dan berprilaku baik yang ini merupakan tujuan nasional dari bangsa
indonesia. Hal ini terbukti banyaknya lembaga sosial panti asuhan di Indonesia.
Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan didalam kehidupan
manusia apa lagi dalam kehidupan modern. Organisasi membantu kita
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksankan dengan baik sebagai
individu. Disamping itu dapat dikatakan organisasi membantu masyarakat dalam
6

Winardi, Teori Organisasi & Pengorganisasian (Jakarta: Rajawali pers 2011), h. 1

kelangsungan pengetahuan, ilmu pengetahuan ia pun merupakan sumber penting
aneka macam karier di dalam masyarakat. 7
Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan bukan pula hanya
sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu asas
organisasi. Salah satu asas tidaklah dapat menjadi pengertian umum atau dengan
kata lain arti sebagain tidak dapat menjadi arti keseluruhan. Untuk pengertian
organisasi

yang

berarti

pembagian

kerja

lebih

tepatnya

dinamakan

pengorganisasian.8
Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan
untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur
manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia
merupakan unsur yang penting melalui pengorganisasian manusia di dalam tugastugasnya saling berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk
membimbing manusia-manusia agar bekerja secara efektif. Dalam suatu organisasi
semua pekerjaan kalau dilakukan oleh satu orang saja terlalu berat, dengan
demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja
yang efektif.9 Oleh karena itu agar semua dapat berjalan sesuai dengan bagiannya,
maka perlu adanya pengorganisasian.
Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk
mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer,
7

ibid, h. 1
Surato, Dasar-Dasar Organisasi, ( Yogyakarta, Gaja Mada University press, 2000), h. 39
9
G.R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, ( Jakarta, Bumi Aksara, 1993 ),h 73
8

yang mempunyai kekuasan, yang perlu untuk mengawasi angota-angota
kelompok.10 Selain itu juga merupakan suatu cara dimana kegiatan organisasi
dialokasikan dan ditugaskannya para anggota agar tujuan organisasi berjalan
dengan efisien. Seorang manajer harus mengetahui semua kegiatan yang akan
diurusnya, siapa saja yang membantu sehingga semua tugasnya dapat
diselesasikan sesuai dengan bagianya masing-masing. Oleh karena itu tujuan
organisasi dapat tercapai secara efisien.11 Sebagai mana Allah SWT berfirman
dalam al-Qur‟an surat As-Saffat: 1-5, bebunyi

           
12

        

Artinya: “Demi rombongan yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya,
dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatanperbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran,
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang
berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.” (Q.S. AsSaffat: 1-5).
Mengenai ayat ini terdapat kandungan manfaat serta konsep didalam
berorganisasi, didalam berorganisasi kita harus mengetahui penempatan fungsi
pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena
tindakan

pengorganisasian

menjembatani

kegiatan

perencanaan

dengan

pelaksanaanya, dengan kata lain tanpa pengorganisasian para pelaksana tidak
10

G.R Terry dan L.W, Rue, Dasar-Dasar Manajemen, ( Jakarta, Bumi Aksa, 1982), h. 82
T. Hani Handoko, Manajemen edisi 2, ( Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 167
12
Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemajan, (Surabaya: Tri Karya Surabaya.2004 ) h,
11
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mempunyai pedoman kerja yang jelas dan tegas, ini yang dapat mengakibatkan
kegagalan dalam mencapai tujuan. jadi pentingnya pengorganisasian dapat
mempengaruhi suatu organisasi apabila lembaga atau organisasi dapat
memaksimalkan fungsi pengorganisasian maka suatu kegiatan dapat dikerjakan
dengan membagi pekerjaan tersebut dan dapat membuat kerja yang efektif.

Proses pengorganisasian yang, sukses akan membuat suatu organisasi dapat
mencapai tujuanya. Dalam hal ini akan tercermin dari struktur organisasi yang
menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan
diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang
menunjukan kedudukan, tugas wewenang dan tangung jawab yang berbeda-beda
dalam suatu organisasi.13
Penempatan fungsi pengorganisasian setelah perencanaan merupakan hal
logis karena suatu rencana yang telah tersusun dengan rapih dan ditetapkan
berdasarkan berbagai macam perhitungan, tidak terlaksana dengan sendirinya.
Artinya, adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi kepada
tujuan yang ingin dicapainya. Diperlukan berbagai pengaturan yang menetapkan
bukan saja wadah tempat berbagai kegiatan akan diselengarakan, tetapi juga
tatakerama yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi dalam

13

Ibid , h. 169

interaksinya dengan orang-orang lain, baik didalam suatu pekerjaan tertentu
maupun didalam suatu kelompok yang ada.14
Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu tujuan
adalah suatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Tujuan organisasi dapat
berupa perbaikan pelayanan pelangan, pemenuhan permintaan pasar peningkatan
kualitas produk atau jasa, meningkatnya daya saing, dan meningkatnya kinerja
organisasi. Tujuan organisasi merupakan kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam
jangka waktu tertentu antara lain adanya visi dan misi didalam organisasi yang
ingin dicapai.
Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum adalah sebuah lembaga sosial
yayasan yatim piatu yang dijadikan tempat sedekah dan untuk membersihkan harta
dengan zakat penghasilan. Selain sebagai tempat yang di jadikan sebagai tempat
pembersih harta untuk para masyarakat panti Asuhan Miftahul Ulum ini tentunya
memiliki berbagai aktifitas dan kegiatannya serta terdapat program –program yang
yang ada di Panti Asuhan Miftahul Ulum ini. Menurut pengamat penulis dari hasil
pra survey Lembaga Miftahul Ulum dengan demikian jika dilihat dari kegitan,
aktifitas, serta program kerja yang ada di panti asuhan Miftahul Ulum tentunya
sangat memerlukan fungsi-fungsi manajemen khususnya pada penerapan fungsi
pengorganisasian dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengurus
pada Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum .
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Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, ( Jakarta :Bumi Aksara,2005), h. 60

Dengan bermacam-macam aktifitas kegiatan-kegiatan tersebut, maka
langkah selanjutnya adalah mempersiapkan, merencanakan, mengelola program
kegiatan tersebut dengan sematang-matangnya serta menggunakan suatu
penerapan pengorganisasian supaya nantinya dapat terlaksanya kualitas kinerja
yang efektif dan efisien agar sehingga target atau sasaran yang dituju dapat
tercapai dengan baik .

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang
masalah tersebut, maka yang akan jadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana Implementasi Fungsi Pengorganisasian dalam meningkatkan
kualitas kinerja pada Lembaga Miftahul Ulum di Bandar lampung ?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi Fungsi
Pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas kinerja pada Lembaga Miftahul
Ulum di Bandar lampung.

F. Metode Penelitian
Metode dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting,
sebab

dengan

penggunaan

metode

penelitian

yang

tepat,

maka

akan

mempermudah peneliti untuk meneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitiann ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik lembagalembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (social) maupun
lembaga-lembaga pemerinta.15 Adapun data yang dibutuhkan adalah data
yang berkenan atau mencakup dengan impelemntasi fungsi pengorganisasian
dalam meningkatkan kualitas kinerja di lembaga Miftahul Ulum.
b. Sifat Penelitian
Penelitian

ini

bersifat

deskriptif,

yaitu

penelitian

yang

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek. Obyek penelitian
(seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya.16

15

Hardari Nawawi, metodologi penelitian bidang sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada
Univeritas Press, 2003),cek ke-10 h .31
16
Ibid, h. 63

2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila sesorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah peneliitan, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi.17 Mengkaji suatu data populasi
amat penting karena ia dapat memberikan suatu garis panduan atau jawaban
terhadap persoalan atau yang ditimbulkan. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh populasi yang ada di lembaga Miftahul Ulum yang berjumlah
14 pengurus serta 82 anak-anak yang berada di lembaga panti asuhan
Miftahul Ulum jadi keseluruhanya berjumlah 96 orang.
Pengurus laki-laki: 8 orang

Anak panti laki-laki: 24 orang

Pengurus perempuan: 6 orang

Anak panti perempuan: 58 orang

b. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.18
Dinamakan

penelitian

sampel

apabila

kita

bermaksud

untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian ini sampel
yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi
diberikan kesempatan untuk ditugaskan menjadi sampel, teknik yang
digunakan penulis adalah jenis purposive samping yaitu memilih
17

Suharismi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,(Jakarta: PT Rineka
Cipta,1998), cek ke-11 h.115
18
Ibid, h. 117

sekelompok subyek yang didasari atas pembagian tugas sesuai dengan
bidangnya.
Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Pengurus yang telah menjabat lama selama kurang lebih 3 tahun terkahir
sebagai pengurus dari masing masing seksi pengurus tetap yang
berjumlah 3 orang pengurus .
2) Pengurus Lembaga Miftahul Ulum yang aktif, baik yang mengelola
administrasi maupun tenaga pengajar yang berjumlah 4 orang pengurus.
Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sampel dalam penilitan ini ada
7 orang yang terdiri dari pengurus yang ada di Lembaga Miftahul Ulum.

3. Metode Pengumpulan Data
Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam
melaksanakan riset/penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data
digunakan dalam suatu riset merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh
dengan tidak benar, maka akan menghasilakan informasi yang salah19.
Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar cara untuk
mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini, penulis
menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

19

2010),h.26

Rosady Ruslan, metode penelitian : Public Relations & komunikasi,( jakarta, Rajawali Pres,

a. Interview ( wawancara )
Teknik wawancara (interview) adalah teknik penvarian data/informan
mendalam yang diajukan kepada respondeen/informan dalam bentuk
pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.20
Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
adalah interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja,
tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
Dengan metode ini, penulis ingin mendapatkan data untuk
mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana Implementasi Fungsi
Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja pada Lembaga
Miftahul Ulum.
b. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dar kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis.21 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidik
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
Penulis mengunakan metoden ini untuk mendapatkan data-data yang
bersumber dari dokumentasi tertulis. Dokumentasi bentuk teks terdiri dari
catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik dapat mencakup memo
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Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.79
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006), h. 158

resmi, catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, majalah,
koran, dokumen projek. Dan lain-lain dokumen pribadi dapat mencangkup
diarie, surat catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang diteliti,
email dan lain-lain.
Metode ini dipakai untuk menelaah secara sistematis atas catatancatatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data demi mendapatkan data
tentang visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, letak geografis Lembaga
Miftahul Ulum, jumlah karyawan, jumlah bimbingan dan profil lembaga
Miftahul Ulum.
c. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan
pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukandengan
menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaanpertanyaan.22
Pengumpulan data dan observasi langsung atau dengan pengamatan
langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa
ada pertolongan alat ini untuk mengamati sesuatu. Metode observasi ini
penulis menggunakan untuk memperoleh data secara langsung yang
bersumber pada obyek penelitian baik dari segi yang melantar belakangi
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Mahi M.Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 79

permasalahan yang muncul, maupun metode atau solusi yang dapat
dipergunakan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non
partisipan, metode ini digunakan guna mengumpulkan data yang diperlukan,
baik data tentang kondisi, sarana dan prasarana serta fasilitas yang
menunjang pelaksanaan proses penelitian.
G. Analisis Data
Data yang di kumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang
telah disebutkan diatas lalu diolah yaitu dipilih-pilih dan dikelompokan menurut
jenisnya masing-masing, yaitu data tentang bentuk upaya, materi, metode, bentuk
pelatihan, hambatan, faktor pendukung, baik didapat dari interview, observasi,
maupun dokumentasi, sesudah diolah data tersebut dianalisis. Penelitian ini
penulis menggunakan kualitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap data yang
bukan berwujud angka-angka melainkan yang jumlahnya hanya sedikit, bersifat
monografis atau berwujuud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam
suatu struktur klasifikasi ).
Setelah penganalisisaan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah
pengambilan kesimpulan.
Dalam mengambil kesimpulan penulis menggunakan analisis induktif yaitu
cara menganalisis terhadap suatu objek ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari
pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang sejenis kemudian menarik kesimpulan

yang besifat umum.23 Dalam hal ini kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan
masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang Implementasi
Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pada Lembaga
Miftahul Ulum di Bandar lampung.
H. Tinjauan Pustaka
Tinajauan pustaka adalah kajian teoritiis, refreensi serta literatur ilmiah
lainya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada
situasi sosial yang akan diteliti.
1. Penelitian dengan judul : „Pola Pengorganisasian TKA/TPA Khoiriyah
Campang Raya Bandar Lampung Terhadap Pembentukan Akhlak Santri‟.
Penelitian ini dilakukan oleh Lismawati Mahasiswa IAIN Raden Intan
Lampung Fakultas Dakwah 2004.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pengorganisasian
TKA/TPA khoiriyah adalah pola yang berbentuk organisasi garis,

dengan

alasan ; organisasi yang masih kecil, SDM nya yang cukup sedikit, serta
spesialisasikerja yang belum tinggi.
2. Penelitian dengan judul : „ Fungsi Pengorganisasian Pada Baitul Maal Wa
Tamwil Nusyur Buana Syari‟ah Di Sleman Yogyakarta‟ penelitian ini di
lakukan oleh Sri Dwi Utami Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakawah 2008.
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : PT Adi Ofset, 1991), h. 43

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa berdasakan data dan
pengamatan tentang fungsi pengorganisasian ada beberapa komponen yakni
pembagian kerja , penedegasian wewenang,dan rentang kendali komponen ini
saling berkaitan satu dengan yang lain yang tergabung dalam fungsi
pengorganisasian.
3. Penelitian dengan judul : „Implementasi Pengorganisasian Kegiataan Hafalan
Al-quran Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wiragunan Yogyakarta‟
Penelitian ini dilakukan oleh Subur Wijaya mahasiswa sunan kalijaga
Yogyakarta fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 2014
Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan pengorganisasian dilapas
wirogunan terkait dengan masalah spesialisasi kerja, departementasi, rantai
komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi. Dan juga formalisasi
tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang tergabung dalam
keutuhan pengorganisasian. Sepanjang pengamatan peneliti kegiatan berjalan
dengan baik dan memiliki manajemen yang baik dalam pengorganisasian.
Dari penelitian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwasanya terdapat
perbedaan dari judul-judul terdahulun yang di atas, skripsi penulis lebih
memfokuskan bagaiman pengrorganisasian ini terhadap kualitas kinerja yang
terdapat di lembaga Miftahul ulum ini.

BAB II
FUNGSI PENGORGANISASIAN DAN KUALITAS KINEJA

A. Pengorganisasian
1. Pengertian Pengorganisasian
Pengorganisasiaan adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu
proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah statis.
Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus
dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada
setiap karyawan,penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan
hubungan-hubungan.1
Menurut

para

ahli

ada

beberapa

pengertian

pengorganisasian

diantaranya:
Malayu S.P Hasibuan, Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan,
pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang di perlukan
untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini,
meyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara
relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitasaktivitas tersebut.2
George R. Terry Organizing is the stablishing of effective behavioral
relationship among persons so that they may work together efficiently and gain
personal satisfaction in dioing selected tasks under given environmental
conditions for the purpose of achieving some goal or objective. Artinya:
Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan
kelakukan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja
sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam
1

Hasibuan, Malayu , Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah (Jakarta:Bumi
Aksara,2011 ),h. 118
2
Ibid. h. 118-119

hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna
mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
Koontz dan O’Donnel The organization of the manager involes the
detemination and enumeration of the activites, required to achieve the objective
of the enterprise,the grouping of these activities, the assignment off such group
of activition to a de partment headed by a manager and the delegation of
authorty carry them out.3
Artinya:Fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan
kegitaan-kegitaan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan,
pengelompokan kegiataan-kegitaan tersebut ke dalam suatu bagian yang di
pimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk
melaksanakanya.
M. Manullang Organisasi dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah
suatu peroses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan,
pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang penetapan
hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan
orang-orang dapat bekerja bersama-sama secara efektif mungkin untuk
pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah
suatu perbuatan
4
diferensiasi tugas-tugas.

2. Teori-Teori Penggorganisasian
a. Teori fusi (the fusion theory)
Teori fusi tentang organisasi menekankan adanya dan bekerjanya
suatu proses fusi dalam bidang pengorganisasian.
Menurut penganut teori fungsi, sebuah organisasi berusaha untuk
menggunakan individu guna melaksanakan tujuan-tujuannya dan sebaliknya,
individu mengharapkan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri melalui
organisasi yang bersangkutan. Titik berat diletakan atas kelakuan, yang
sebagian besar berhubungan dengan peran, dan bukanlah pekerjaan
3
4

Ibid .h. 119
Ibid. h.119-120

modifikasi. Individu yang bersangkutan misalnya mencari harta, harmoni,
kebebasan mengambil keputusan dan prestasi optimum melalui suatu proses
personalisasi. Sebaliknya organisasi yang bersangkutan menimbulkan suatu
proses sosialisasi yang ditunjukan oleh pemberian tugas-tugas dan praktek
balas jasa dan hukuman-hukuman. Proses fusi menimbulkan fusi antara
proses personalisasi dan proses sosialisasi.
b. Teori Sistem (the systems theory)
Pada teori sistem, pengorganisasian dianggap sebagai suatu sistem
variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain.
Bagian-bagian pokok sistem pengorganisasian adalah :
1) Individu
2) Organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi
3) Organisasi informal
4) Pola-pola kelakuan terbalik yang timbul dari syarat-syarat peranan
organisasi yang bersangkutan dan persepsi peranan individu
5) Lingkungan fisik dimana pekerjaan dilaksanakan
c. Teori kwantitatif (the quantitative theory)
Teori kwantitatif memberikan suasana obyektivitas kepada studi
tentang pengorganisasian sekalipun ia hanya mencakup suatu bagian dari
pada

pertimbangan-pertimbangan

yang

mempengaruhi

pekerjaan

pengorganisasian. Misalnya kepemimpinan, lingkungan dan komunikasi
ditiadakan dalam analisa yang bersangkutan.5
Faktor-faktor yang dapat dihitung dipergunakan terhadap faktorfaktor seperti misalnya besarnya kesatuan organisasi, jumlah keputusankeputusan yang dibuat oleh setiap manajer dan jumlah pekerjaan yang
diselesaikan. Sudah dapat dipastikan bahwa model-model matematis akan
disempurnakan untuk studi pengorganisaisan.6

3. Komponen-Komponen Pengorganisasian
Ada empat komponen-komponen nyata dari pengorganisasian

dan

komponen-komponen itu dapat diingat dengan perkataan “ W E R E “. Yang
berarti “Work, Employes, Relationships, and Evironment“ pekerjaan, pegawaipegawai, hubungan-hubungan dan lingkungan. Marilah kita liat tinjauan empat
komponen-komponen ini lebih dekat.7
a. Pekerjaan. Fungsi-fungsi yang akan dijalankan berasal dari tujuan-tujuan
yang dinyatakan itu. Mereka merupakan landasan bagi organisasi. Fungsifungsi itu dipisah-pisahkan dalam sub fungsi-sub fungsi dan seterusnya
dalam sub-sub fungsi hal ini dilakukan karena : (a) pembagian pekerjaan
dikalangan sebuah kelompok menghendaki, bahwa pekerjaan itu harus

5

George R. Teryy, Asas-Asas Manajemen, ( Bandung, P.T Alumni, 2006 ),h.285-286
Ibid.h. 286
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George R. Terry, Leslie W. Rue, Dasar-Dasa Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2014
6

),h.86

dibagi-bagi dan (b) spesialisasi pekerjaan mengharuskan satuan-satuan tugas
yang kecil-kecil. Dari berbgai fungsi ini, kelompok-kelompok kegiatan kerja
sekarang dibentuk atas dasar persamaan pekerjaan maupun efesiensi, yaitu
fungsi-fungsi tertentu, jika ditempatkan dalam kelompok-kelompok akan
terlaksanakan dengan cara yang paling baik. Kelompok-kelompok ini
dinamakan dengan istilah “Organization work units”
b. Pegawai-pegawai. Kepada setiap orang ditugaskan suatu bagian khusus dari
pekerjaan keseluruhannya. Lebih disukai, kalau penugasan itu akan
memberikan pengakuan sepenuhnya kepada perhatian pegawai itu,
perilakunya, pengalamannya dan kecakapannya. Pengakuan ini adalah alat
vital dalam mengorganisir. Penugasan kepada seorang perorangan biasanya
terdiri atas suatu bagian dari pekerjaan suatu unit kerja organisasi atau dalam
beberapa hal, ia meliputi semua pekerjaan dari kesatuan itu. Juga, dalam
kasus-kasus tertentu, pekerjaan dari beberapa satuan-satuan dimasukan
kedalamnya. Dari tindakan inilah dihasilkan suatu “organization work
emloyment unit” satuan tugas kerja organisasi.
c. Hubungan-hubungan.

Ini

merupakan

kepentingan

utama

dalam

pengorganisasian. Hubungan seorang pegawai dengan pekerjaan, interaksi
seorang pegawai dengan yang lain dan dari satuan unit pekerjaan dengan
unit pekerjaan lain, merupakan isu-isu yang menentukan pengorganisasian.
Keselarasan dan kesatuan usaha mungkin hanya kalau hubungan-hubungan

ini baik. Kebanyakan persoalan dalam pengorganisasian, sampai beberapa
jauh, menyangkut kesuliatan-kesuliatan hubungan.8
d. Lingkungan.

Komponen

nyata

terakhir

ini

dari

pengorganisasian

mencangkup alat-alat fisik dan iklim umum, dalam mana para pegawai akan
melaksanakan pekerjaan. Lokasi, peralatan, meja-meja, formulir-formulir,
penerangan semangat umum, dan sikap-sikap adalah contoh-contoh dari
faktor-faktor yang membentuk lingkungan. Lingkungan mempunyai dampak
yang berarti kepada hasil-hasil yang diperoleh dari pengorganisasian.9

4. Asas-Asas Pengorganisasi
Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien serta
sesuai dengan kebutuhan, secara selktif pengorganisasian harus didasarkan pada
asas-asas/prinsip-prinsip organisasi yang dikemukakan oleh Malayu S.P
Hasibuan yang dikutip oleh Badrudin sebagai berikut:10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
8

Principle of Organizational objective
Principle of Unity of Objective
Principle of Unity of Command
Principle of the span of management
Principle of Delegation of Aurthority
Principle of Parity of Authority
Principle of Responsibility
Principle of Departementation ( principle off division of work )
Principle of Perspnnel Placement
Principle of Scalar Chan
Principle of Efficiency

Ibid. h.86
Ibid. h.86
10
Badrudin, Dasar-dasar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015), h.112.
9

l. Principle of Contunity
m. Principle of Coordination.
1) Principle of Organizational objective (asas tujuan organisasi)
Menurut asas ini, tujuan organisasi harus jelas dan rasional, apakah
bertujuan untuk mendapatkan laba (business organization) ataukah
untuk memberikan pelayanan (public organization). Hal ini merupakan
bagian penting dalam menentukan struktur organisasi.
2) Principle of Unity of Objective (asas kesatuan tujuan)
Menurut asas ini, didalam suatu organsasi (perusahaan) kesatuan
ketujuan yang dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap
bagianya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi
akan kacau bila tidak ada kesatuan.
3) Principle of Unity of Command (asas kesatuan perintah)
Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun
memberikan pertangung jawabanya kepada satu orang atasan, tetapi
seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan.
4) Principle of the span of management (asas rentang kendali)
Menurut asas ini, seorang manjer hanya dapat memimpin secara efektif
sejumlah bawahan tertentu, misal 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini
tergantung kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan.

5) Principle of Delegation of Aurthority (asas pendelegasian wewenang)
Menurut asas ini, hendaknya pendelegasian wewenang dari seseorang
atau kelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif, sehingga ia
mengetahui wewenangnya.11
6) Principle of Parity of Authority (asas keseimbangan wewenang)
Menurut asas ini,hendaknya wewenang dan tanggung jawab harus
seimbang. Wewenagang yang didelegasikan dengan tanggung jawab
yang timbul karnanya harus sama besarnya, hendaknya wewenang yang
didelegasikan tidak meminta pertanggung jawaban yang lebih besar dari
wewenang itu sendiri arau sebaliknya.
Misal, jika wewenang sebesar x, tanggung jawabnya pun harus sebesar
x pula.
7) Principle of Responsibility (asas tanggung jawab)
Menurut asas ini, hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan
terhadap atasanya harus sesuai dengan garis wewenang (line authority)
dan pelimpahan wewenang; seseorang hanya bertanggung jawab kepada
orang yang melimpahkan wewenang tersebut.

11

Ibid, h. 113

8) Principle of Departementation (principle off division of work = asas
pembagian kerja)
Menurut asas ini, pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau
kegiatan-kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja (departemen)
hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut.
9) Principle of Perspnnel Placement (asas penempatan personalia)
Menurut asas ini hendaknya penempataan orang-orang pada setiap
jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian dan keterampilanya
(the right men, in the right jib); miss manjemen penempatan harus
dihindarkan.
Efektivitas

organisasi

yang

optimal

memerlukan

menempatkan

karyawan yang tepat. Untuk itu harus dilakukan seleksi yang objektif
dan berpedoman atas job spesification dari jabatan yang akan diisinya.
10) Principle of Scalar Chan (asas jenjang berangkai)
Menurut asas ini, hendakanya saluran perintah/wewenang dari atas
kebawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak
terputus-putus serta menempuh jarak terpendek. Sebaiknya pertanggug
jawaban dari bawahan keatasan juga melalui mata rantai vertikal, jelas
dan menempuh jarak terpendeknya.
Hal ini penting,

karena dasar organisasi yang fundamental adalah

rangkaian wewenang dari atas kebawah; tindakan dumping hendaknya
dihindarkan.

11) Principle of Efficiency (asas efisiensi)
Menurut asas ini, suatu organisasi dalam mencapai tujuanya harus
mendapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang
minimal.
12) Principle of Contunity (asas kesinambungan)
Organisasi

harus

mengusahakan

cara-cara

untuk

menjamin

kelangsungan hidupnya.
13) Principle of Coordination (asas koordinasi)
Asas ini merupakan tindak lanjut dari asas-asas organisasi lainya
kordinasi dimaksud untuk mensingkronkan dan mengintergritaskan
segala tindakan, supaya terarah kedapa sasaran yang ingin di capai.12

5. Langkah-Langkah Pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur organisasi
dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi ketentuan dan kegitaan-kegiataan
yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua tujuan organiasasi,
pengelompokan kegiataan tersebut berkaitan dengan susunan yang logis dan
tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatau jabatan atau orang yang
bertanggung jawab.13

12
13

Ibid. h. 114
Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2005). h,33

Adapun proses pengorganisasian adalah meliputi pembatasan dan
jumlah tugas-tugas, pengelompokan dan pengkelasifikasikan tugas-tugas,
pendelegasian wewenang diantara karyawan perusahaan. Adapun proses
langkah-langkah dari pengorganisasian sebagai berikut:
a. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai;
Profit motive atau service motive.
b. Penentuan

kegiatan-kegiataan,

artinya

manajer

harus

mengetahui,

merumuskan dan mengsepesifikasikan kegiataan-kegiataan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan
c. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokan
kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok atas tujuan yang sama;
kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan kedalam
suatu departemen atau satu bagian.
d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus mentakan besarnya
wewenang yang akan 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 setaip individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas
terhindarkan.

g. Tipe organisasi artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang
akan dipakai, apakah”line organization,line and staffn organizatiom ataukah
function organization’’. 14
h. Struktur organisasi (organization chat = bagan organisasi), artinyha manjer
harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan
dipergunkan apa struktur organisasi ’’segitiga vertika, segitiga horizontal,
bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran, bentuk kerucut vertikal/
horizontal ataukah bentuk oval’’.
Jika proses pengorganiasian ini dapat dilakukan dengan baik dan
berdasarkan ilmiah, maka organisasi yang disusun akan baik, efektif, efisien
dan sesuai dengan kebutuhan perusahan dalam mencapai tujuannya. 15

6. Fungsi pengorganisasian
Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahan 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. Sedangkan pengorganisasian merupakan suatu
proses yang dilakukan oleh para manajer untuk menetapkan hubungan kerja
diantara para karyawan agar memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi

14
15

Ibid, h. 34
Ibid, h. 34

secara efektif dan efisien.16 Dalam sumber yang lain mengatakan bahwa fungsi
pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan
aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan
dan bagian-bagianya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompokkelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk
melaksanakanya,

pengkoordinasian

hubungan-hubungan

wewenang

dan

informal baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi17.
Fungsi pengorganisasian (organizing= pembagian kerja) berkaitan erat
dengan fungsi perencanaa, karena pengorganisaian pun harus direncanakan.
Pengertian pengorganisasian(organizing) dan organisasi(organization) berbeda.
Organizing

berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur

dengan bagian-bagian yang diintergrasikan sedemikian rupa, sehingga
hubunganya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhanya 18.
Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan fungsi pengorganisasian
adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis,
sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. 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-hubungan19.
Menurut Koontz dan O’Donnel fungsi pengorganisasian manajer
meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
16

Ismail Solihin, Pengantar Manajemen (Jakarta :Erlangga, 2009 ),h. 92
Kadarman, Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manjemen (Jakarta: Gramedia Graha Utama,
1991), h. 63
18
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah ( Jakarta : Pt Bumi
Aksara, 2011 ), Edisi Revisi, H.118
19
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah ( Jakarta : Pt Toko
Gunung Agung, 1996 ), Cet-II. H. 121
17

tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan-kegiatan tersebut kedalam
suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan
wewenang untuk melaksanakanya.
Menurut George R.Terry pengorganisaian adalah tindakan
mengusahakan hubngan-hubangan kelakuan yang efekitif anatara-orang,
sehinga mereka dapat berkerja sama secara efisien dan dengan demikian
memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu
dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.20

B. Kualitas kinerja
1. Pengertian Kualitas
Kualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan peningkataan sesuatu
yang mencangkup hal perbaikan peningkataan suatu barang atau jasa atau soal
meningkatkan yang bertujuan untuk perubahan kearah yang lebih baik.
Sedangkan menurut beberapa ahli mengenain kuliatisas antara lain
ialah21.
Juran “kualitas adalah keseluruhan dengan tujuan atau manfaatnya”.
Elliot “kualtas adalah suatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan
tangantung pada waktu dan tempat,atau dikatakan sesuai dengan tujuan”.
Goetch dan Davis “kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan
dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi apa yang diharapkan”.
Kualitas juga merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain
pemasaran,sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Selain itu kualitas
memerlukan
20

suatu

proses

perbaikan

yang

terus-menerus

(continuous

Ibid, h. 119
Dorothea Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif,( Jakarta, Gahliah
Indonesia,2003 ), h .8
21

improvenmt process) yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi,
korporasi,dan tujuan kinerja nasional.22

2. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah tentang melalakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai
dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan
bagaimana cara mengerjakanya.23 Kinerja merupakan suatu fungsi dan motivasi
dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang
sepautunya memiliki derajat kesedian dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja
merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja
yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranya dalam perusahan.
Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya
perusahaan untuk mencapai tujuanya24.
Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan
selama priode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi
oleh kegiatan oprasional perusahan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya
yang dimiliki, kinerja meruapakan suatu istilah secara umum yang digunakan
untuk sebagaian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada
suatu priode dengan refrensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu

22

Ibid , h.9
Wibowo, Op.cit, h,7
24
Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Sumber Daya Manusia Untuk Prusahan Dari Teori Ke
Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.548
23

atau diproyeksikan, dengan dasar efisinsi, pertanggung jawaan

atau

akuntabilitas manajemen semacamnya.25

3. Indikator kinerja
Indikator kinerja 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 kinerja26.

a. Tujuan
Menurut kamus besar bahasa indonesia, tujuan mempunyai arti
haluan yang di tuju, arah yang ditujuh. Makna yang yang bisa juga dipakai
dalam pengertian tujuan adalah sebagai maksud atau keinginan. Pengertian
tersebut menunjukan bahwa,tujuan itu tidak berdiri sendiri. Tujuan
merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang
akan datang. Untuk mendapat tujuan yang lebih baik pada masa yang akan
datang dibutuhkan kinerja yang lebih baik. Kinerja merupakan petunjuk arah

25
26
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bagi tujuan yang akan dicapai yang dilakukan oleh organisasi, kelompok,
maupun individu.
b. Standar
Standar merupakan ukuran pencapaian terhadap suatu tujuan yang
ingin dicapai. Setiap tujuan harus mempunyai standar yang ingin dicapai
untuk memastikan apakah kinerja berjalan secara baik atau tidak. Standar
tujuan menjadi penting bagi organisasi untuk mengembangkan kinerja yang
lebih baik.
Standar menunjukan barometer terselesainya sebuah pekerjaaan,
tercapainya sebuah tujuan,atau menjadi indikator bahwa kinerja yang
dilakukan sesuai dengan standar yang sudah di tentukan. Standar juga dapat
digunakan terhadap perencanaan,pelaksanaan,maupun pada evaluasi.27

c. Umpan balik
Umpan balik adalah hasil atau feedback yang ditimbulkan yang
berbalik mengenai tujuan yang sudah dilakukan dan sebagai rangsangan
untuk berindak lebih lanjut. Dapat pula berarti sebagai bahan yang diperoleh
kembali penerapan sesuatu untuk unsur perbaikan dalam tindak lanjut.
Umpan balik juga mempunyai arti tannggapan dari pengamataan sebagai
hasil kelakuan dan dari individu terhadap individu lainya (Kamus Terbaru
Bahasa Indonesia,2008 )
27

Ibid, h.77

Umpan balik merupakan satu kesatuan dengan tujuan dan standar
yang saling terkait sebagai dasar untuk melalakukan perbaikan dan
peningkataan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Umpan balik bersifat
individual maupun kelompok yang berfungsi sebagai refleksi untuk
melakukan kinerja yang lebih baik28.

28

Ibid, h. 78-79

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PANTI ASUHAN MIFTAHUL ULUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya
Panti Asuhan Miftahul Ulum Di Bandar Lampung, Panti Asuhan
Miftahul Ulum ini didirikan dengan berlandas kan sebagai berikut:
a. Undang-undang

Republik

Indonesia

No.

4

Tahun

1979,

tentang

kesejahteraan anak.
b. Membantu meringankan beban Negara. Undang-Undang Dasar RI, Pasal 34
yang menyatakaan bahwa fakir miskin dan anak-anak yatim piatu dipelihara
oleh Negara.
Berdasarkan landasan diataslah maka panti asuhan ini didirikan, adapun
panti asuhan ini didirikan oleh Bapak. Hasan Hidayat, pada tannggal 1 januari
2007 di atas tanah selebar 2000 M2, Tanah wakaf dari bapak safi’i selaku
penasehat juga di panti asuhan miftahul ulum. Pada hakekatnya pendirin Panti
Asuhan Miftahul Ulum ini merupakan wujud nyata rasa kepedulian bapak
Hasan Hidayat terhadap anak-anak yang tidak mampu yang ada di kota Bandar
lampung atau pun diluar daerah Bandar lampung. Adapun penceutus Lembaga
Miftahul ulum adalah bapak Hasan Hidayat Sendiri, penamaanya juga di ambil
dari kelurga besar bapak Hasan Hidayat S.Pd.I, arti dari nama Miftahul ulum
sendiri ialah kuncinya Ilmu dimana bapak hasan ingin semua yang di asuh di
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panti asuhan itu berilmu dan beramal soleh karena bapak Hasan beorentasi
apabila kita berilmu kita akan maju hidupnya.1
Secara geografis, panti asuhan ini berlokasi di jalan Pulau Batam No.III
Way Halim Permai Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dilihat dari
letak posisi panti asuhan ini sangatlah strategis tidak terlalu ramai dan tidak
pula sepi, namun tidak sulit dijangkau oleh masyarakat umum baik yang
menggunakan roda empat ataupun yang menggunakan roda dua, atau pun
pejalan kaki, panti asuhan ini terhindar dari kebisingan pabrik, dan polusi yang
ditimbulkan dari kendaraan-kendaraan.
Melihat letak tersebut panti asuhan Miftahul Ulum ini berada diposisi
yang sangat baik, bagi sebuah panti asuhan pendidikan , pengasuhan anak, hal
ini lah yang menyebabkan timbulnya rasa kepercayaan masyarakat untuk
menitipkan putra-putrinya yang memang memang layak untuk dijadikan anak
asuh dididik dibimbing diarahkan sehingga kelak menjadi anak yang berguna
bagi nusa dan bangsa dan agama.
Ketua Panti asuhan Miftahul Ulum Bapak Hasan Hidayat ini juga
mendirikan Madrasah Tsanawiyah Sekolah Menengah Pertama sekaligus
sekolah SMK Miftahul Ulum di Jalan. Flamboyan IV No.25, Labuhan Dalam
Tj.seneng, Kota Bandar Lampung yang tujuanya antara lain untuk membantu

1

Dokumentasi Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum,
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anak-anak dapat bersekolah dan dapat menimbah ilmu formal diluar belajar
mengajar di panti asuhan miftahul itu sendiri.2
B. Visi dan Misi Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum3
a. Visi
Panti Asuhan Miftahul Ulum adalah menyelenggarakan pendidikan formal
dan non formal yang berkualitas menghasilkan para anak asuh yang mandiri,
cerdas, berprilaku yang baik, trampil, berbudi luhur, bertaqwa kepada Allah
Swt dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan agama.
b. Misi
1) Membantu memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim piatu juga
anak-anak, terlantar khusunya yang berada diwilayah Bandar lampung
agar dapat dhidup layak dikehidupan bermasyarakat kelak.
2) Melindungi dan memberikan naungan tempat tinggal dan penghidupan
bagi anak-anak yatim piatu,yatim,piatu dan anak-anak terlantar.
3) Memberikan binaan dan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, yatim,
piatu, dan anak-anak terlantar agar memiliki ilmu pengetahuan formal dan
non formal untuk bekal mereka hidup dimasa depan.
4) Menjadi penghubung antara dermawan untuk menyalurkan dana
zakat,infak dan sedekah.

2

Wawancara, Hasan Hidayat, ( Selaku Ketua / Pimpinan Lembaga Panti Asuhan Miftahul

Ulum,
3
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C. Struktur Organisasi Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar
Lampung
Adapun Struktur Lembaga Panti Asuhan Miftahul ulum bertujuan untuk
membantu pimpinan dalam mengurus para anak-anak dan juga mendidik anakanak dalam kegiataan sehari-hari4.
Adapun susuannya sebagai berikut :

Tabel I
Struktur Kepengurusan
No

Nama

Jabatan

M. Safii,Sy. SH
1

PENASEHAT
H. Harun Al-Rasyid, SH

2

Hasan Hidayat S.Pd.I

KETUA

3

M.Hasyim As’ari

WAKIL KETUA

4

Tutut Prastiwi

SEKRETARIS
WAKIL

5

Miftahur Rohmat
SEKRETARIS

6

Siti Aminatuz Zuriyah

BENDAHARA
WAKIL

7

Amin anjari
BENDAHARA

8

4

Imroatul Khasanah

Dokemtasi, Lembaga panti Asuhan Miftahul Ulum
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St.Marfuah

KEASRAMAAN

Aan Burhanudin

SEKSI

Nuning Insiah

PENDIDIKAN

9

SEKSI
10

Iswatul Khasanah
KEBERSIHAN

11

Agung Pangestu

SEKSI HUMAS

D. Tujuan Miftahul Ulum
Panti asuhan yang didirikan pada tanggal 1 januari 2007 ini mempunyai
tujuan antara lain 5:
a. Memfasilitas anak-anak yatim, yatim, piatu, dan anak-anak terlantar dalam
mencari, memilih dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa
depan kehidupannya sebagai manusia yang bermatabat, berguna bagi
dirinya, keluarga dan masyarakat kelak dihari nanti.
b. Hendak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan indonesia dan kota
Bandar Lampung.

E. Tugas Agenda Pengurus
Pengurus adalah merupakan sosok penting dalam pelaksanaan belajar
mengajar di sebuah panti asuhan artinya keefektifan belajar mengajar terletak
pada kesungguhan dan keahlian dari pengurus dan pengajar itu sendiri.
5
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Untuk mengetahui agenda pengurus didalam keseharianya dan mata
pelajaran ada di Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar lampung maka dapet
dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II
Tugas Kegiatan Pengurus
No

Nama

Jabatan

Mata Pelajaran

Keterangan

Hasan Hidayat

Ketua

Qowa’idus Sorfi

Sorof

Pengurus/pengajar

Hidayatul

Tajwid

1
S.Pd.I
Siti Aminatuz
2
Zuriyah
Hasan Hidayat

Mustafid
Pengurus/pengajar

Murodan-

Nahwu

3
S.Pd.I
4

Jurumiyah

Tutu Prastiwi

Pengurus/pengajar

Mabadi juz

Fiqih

Hasan Hidayat

Pengurus/pengajar

Jawahirul

Aqidah

5
S.Pd.I
6
7

kalamiyah

Aan Burhanudin Pengurus/pengajar
Nuning Insiah
M.Hasyim

Bad’ul Amal

Pengurus/pengajar Hidayatus Sibyan
Pengurus/pengajar

Aqidah
Tajwid

Syi’ir Ro’sun/

Bahasa

Bahasa Arab

Arab

Fasholatan

Tata cara

8
As’ari
Miftahur

Pengurus/pengajar

9
Rohmat

sholat
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10

Amin Anjar
Iswatul

Pengurus/pengajar Tahfiz surat-surat
Pengurus/pengajar

Do’a-do’a

Pengurus/pengajar

Ta’limul

11
Khasanah
Hasan Hidayat

Akhlaq

12
S.Pd.I
13

Mutalim

Aan Burhanudin Pengurus/pengajar
M.Hasyim

Syafinatun Najah

Fiqih

Pengurus/pengajar

Akhlaqul Banin

Akhlaq

Pengurus/pengajar

Alala

Akhlaq

14
As’ari
15

Agung pangestu

Sumber : Dokumentasi Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum di Bandar lampung
2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa inilah tugas dari pengurus
yang ada, pengrus dalam mengajar serta mata pelajaran yang mengikuti pola
pondok pesantren di Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar Lampung.6

F. Program kegiataan Lembaga Miftahul Ulum
Dalam rangka mengembangkan dan memajukan Lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum di rumuskanlah suatu program kerja yang senantiasa
memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan
kemajun panti asuhan ini7. Adapun program kerja sebagai berikut :

6

Dokemtasi, Lembaga panti Asuhan Miftahul Ulum,
Wawancara, Aan Burhanudin ( seksi Pendidikan )

7
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a. Program kegiataan Lembaga Miftahul Ulum
Pengajaran (non-formal dan Pendidikan( formal )
b. Pengajaran non-formal
Adapun metode yang digunakan di panti asuhan Miftahul Ulum ialah
mengunakan pola pembelajaran pondok pesantren dari hasil wawancara
dengan Aan Burhanudin sebagai seksi pendidikan adapun metode-metode
yang digunakan adalah sebegai berikut : wetonan, sorongan dan hafalan.
Metode wetonan merupakan metode kuliah dimana para anak-anak panti
mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling pengurus ataupun pengajar
yang akan menerangkan pelajaran. Anak-anak panti menyimak kitab
masing-masing dan mencatat jika ada perlu anak-anak panti asuhan boleh
menanyakan apa yang akan mereka tanyakan tentang pelajaran kitab
tersebut. Metode sorongan sedikit berbeda dengan metode wetonan dimana
para anak-anak panti menghadap satu persatu dengan cara membawa kitab
yang di pelajari sendiri yang selanjutnya adalah metode hafalan dimana
anak-anak panti setiap masuk mata pelajaran dan sebelum pelajaran dimulai
harus setoran hafalan yang ada dikitab-kitab. Hal ini dimaksud agar santri
terbiasa melatih otak.
c. Pendidikan (formal )
Sedangkan untuk pendidikan formalnya anak-anak di panti asuhan
miftahu ulum disekolahkan di sekolah-sekolah umum itu untuk jenjang SD,
sedangkan untuk jenjang SMP panti asuhan Miftahul ulum memiliki sendiri
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sekolahan yang bermana MTSS Miftahul Ulum Bandar Lampung yang
belokasi di jalan.Famboyan VI Labuhan Dalam Tanjung Senang disana
mereka mendapatkan formal seperti halnya anak-anak secara umum
mengenai mata pelajaran umum yang ada di banyak di sekolahan akan tetapi
di smp Miftahul Ulum ini masih memengang teguh agam islam yang di
kuatkan di dalamnya.

G. Aktivitas-aktivitas kegiatan anak-anak Panti asuhan Miftahul Ulum
Adapun aktivitas keseharian yang dilakukan oleh anak-anak yang
berada di panti asuhan Miftahul Ulum ialah sebagai berikut.
Tabel III
Aktivitas Anak Panti Sehai-Hari
JAM

KEGIATAN

KETERANGAN

1

2

3

…… – 04.00

Bangun pagi

Di Musholla

…… – 04.30

Sholat subuh

Di Musholla

05.30 – 06.30

Ngaji

Dari panti

06.30 -

Persiapan makan dan beres-

Pergi menuju

07.00 -

beres

sekolah

07.00-13.00

Berangkat kesekolah

Belajar disekolah

13.00-

Melakukan pembelajaran di

Pulang sekolah

13.00-

sekolah

Di Musholla

13.30-

Pulang sekolah

Di ruang makan

14.00-

Sholat Dzhur

Di panti

15.00-16.00

Makan siang

Di Musholla
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16.30-

Istirahat

Di panti

17.00-

Sholat asar

Mandi & besrih-

17.00-17.30

Bersih-bersih

bersih

18.00-

Besih-bersih anak panti

Sesuai dengan

18.00-19.00

Belajar ngaji

jadwal

19.15-

Sholat magribh

Di Musholla

19.30-22.00

Makan malam

Di ruang makan

Sholat isya berjamaah

Di Musholla

Ngaji kitab dan belajar ilmu

Di Mushola

22.30-

agama yang lainya
Tidur malam

Sesuai jadwal

Dengan terjadwalnya kegiatan aktivitas dari anak-anak panti asuhan ini
maka tentunya dalam keseharianya terorganisir dengan baik dan dapat mengatur dan
mempermudah para pengrus dalam mengurus anak-anak yang ada di Panti Asuhan.

H. Sarana dan Prasarana
Dibawah Pimpinan Hasan Hidayat S.Pd.I sedang diupayakan sarana dan
perasarana yang lebih baik lagi untuk kedepanya.
Keadaan gedung sarana dan perasarana panti asuhan Miftahul ulum
masih terbatas karena yayasan ini terbilang masih muda, belum lama dirintis
sekitar baru 10 tahun sejak didirikan nya pada tanggal 1 januari 2007, adapun
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sarana dan perasarana yang dimiliki panti asuhan panti Miftahul Ulum dapat
dilihat melalui tabel dibawah ini8 :

TABEL IV
Keadaan Gedung, sarana dan perasarana
Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar lampung
No

Jenis Ruangan

Jumlah

1

Ruang kantor

1

2

Ruang asrama

2

3

Ruang pengurus

1

4

Kamar mandi

7

5

Kamar tidur

2

6

Ruang belajar

1

7

Mushola

1

8

Dapur umum

1

9

Mobil

3

10

Sekolahan SMP Dan SMK

1

Observasi, panti asuhan miftahul Ulum Bandar Lampung 2017

Memperhatikan jumlah gedung yang dimiliki, panti asuhan miftahul
ulum lembaga panti ini sudah memiliki sarana yang cukup untuk digunakan
dalam kegiataan proses belajar mengajar, meskipun perlu sarana lain yang
8

Observasi ,
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mungkin perlu ditambahkan, disamping ruangan yang disebutkan ditabel di
atas, kelengkapan lainya untuk sarana belajar adalah mempunyai papan tulis,
kursi dan meja untuk belajar mengajar.

BAB IV
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGORGANISASIANN DALAM MENINGKAN
KUALITAS KINERJA PADA LEMBAGA MIFTAHUL ULUMM DI BANDAR
LAMPUNG

Setelah penulis melakukan penelitian dan membahas tentang Implementasi
Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pada Lembaga
Miftahul

Ulum

Di

Bandar

Lampung

yang

berfokus

pada

Implementasi

Pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas kinerja serta telah didukung pula
data-data yang diperoleh dari lapangan yakni mengenai pengorganisaian didalam
lembaga Miftahul ulum dalam meningkatkan kulitas kinerja.
Kemajuan, berkembangnya dan meningkatnya Lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum merupakan suatau usaha dari seluruh anggota yang terhubung dalam
kepengurusan. Peran pengurus yang terdiri dari pimpinan ini lah yang menjadi ujung
tombak dalam memberikan pengaruh dan perubahan yang sangat signifikan dalam hal
perubahan yang sangat besar dalam kemajuan dan eksistensi lembaga sosial ini. Para
pengurus yang ada dipanti ashuan yang memiliki sifat tamah-ramah, sopan dan dapat
merangkul seluruh anak-anak. Ini yang menjadikannya sangat diterima dimasyarakat
yang ada disekitar panti asuhan. Dampaknya dapat kita lihat dari anak-anak yang ada
dipanti asuhan yang sangat luar biasa belajar serta banyaknya anak yang ada dibawah
naungan dari lembaga panti asuhan Miftahul Ulum.
Lembaga sosial sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak Panti Asuhan
Miftahul ulum merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu dan menaungi
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anak-anak yang kurang mampu atau dalam hidupnya mendapat ketebatasan seperti
tidak dapatnya perhatian dari orang tua, telah ditinggal ibu atau bapaknya atau telah
ditinggal semuanya. Dan menangani anak-anak yang terlantara yang hidupnya
tersesaat dan jauh dari agama serta tidak mengenal pendidikan lembaga sosial
merupakan suatu lembaga sosial anak yang merupakan sarana yang paling efektif
dalam

menaungi

dan

memberikan

pendidikan

terhadap

anak-anak

panti

mengajarkanya ilmu agama serta memberikanya ilmu pendidikan layaknya anak-anak
yang mendapat perhatian dari orang tua. Dengan pengajaran yang menggunakan
metode pola pondok pesanteren, panti asuhan miftahul ulum diharapkan dapat
menjadi lembaga yang dapat mendidik anak-anak panti dengan mendalami ilmu
agama islam.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak. Hasan Hidayat S.Pd.I
selaku ketua atau pimpinan di Lembaga Miftahul Ulum menyatakan dalam
perakteknya, lembaga panti asuhan Miftahul Ulum merupakan tempat atau naungan
yang memberikan pengajaran pendidikan islam serta menyekolahkan dan
memberikan semua kebutuhan secara sosial untuk anak-anak panti asuhan, panti
asuhan ini dapat dibilang sangat terbuka dikalangan masyarakat baik dalam lapisan
manapun. Anak-anak panti yang menetap di atau tinggal di panti asuhan miftahul
ulum harus selalu mengikuti kegiataan yang ada di panti tersebut selama mereka
masih dalam naungan lembaga Miftahul Ulum. Selain mereka menetap di panti
asuhan mereka atau anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh
pemerintah selain ilmu agama tujuannya yang lain adalah untuk mencerdaskan anak-

58

anak agar nantinya menjadi bekal mereka kelak. Disini anak-anak harus mampu dan
dapat mentaati semua kegiatan yang telah diatur.
Dengan demikian lembaga panti asuhan menjadi Lembaga sosial dan menjadi
tempat dimana anak-anak yang kurang mampu dapat menimba ilmu agama serta
dapat menimba ilmu pendidikan formal yang diberikan oleh panti asuhan Miftahul
Ulum ini lah yang mengapa menjadi kan panti asuhan Miftahul ulum ramai dengan
anak-anak dikarenakan masyarakat dapat menilai bahwa lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum ini memiliki karakteristik serta fleksibel dan terbuka oleh masyarakat
maupun diluar masyarakat sekitar. Oleh sebab itu lah sangat penting untung
memikirkan dan mendukung keberadaan lembaga sosial dimasyarakat dan
menyakinkan masyarakat bahwa lembaga sosial anak bukan lembaga bonafit atau
hanya mementingkan keuntungan semata dari memperdayakan anak. Lembaga panti
Asuhan ini menjadi lembaga yang mana peranya sangat signifkan dalam kemajuan
anak-anak,agama dan bangsa.
Adapun hasil dari analisi penulis yang penulis telah lakukan tehadap Lembaga
Panti Asuhan Miftahul ulum di Bandar Lampung Sebagai berikut :
1. Penentuan Kegiatan Yang Ingin Dicapai
Dalam rangka memberikan evaluasi kinerja kepada pengurus maka
dilaksanakanlah evaluasi yang dilakukan setiap setahun sekali untuk
mendisukusikan program-program kedepannya untuk membahas kemajuan dari
Panti Asuhan Miftahul Ulum dari hasil wawancara dengan Bapak Hasan
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Hidayat S.Pd.I selaku ketua di Panti Asuhan Miftahul Ulum diantaranya
sebagai berikut:
a. Mendisikusikan program kerja kepengurusan yang ada di Lembaga Panti
Asuhan Miftahul Ulum
b. Mendiskusikan rencana anggran belanja sehari-hari, pembangunan Panti,
sekolah anak-anak Panti,serta mendiskusikan keluar masuknya anak-anak
yang ada di panti asuhan dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang
ada di Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum baik bidang sarana dan
prasarana, sangat penting untuk anak-anak dan pengurus.

2. Pembagian Pekerjaan Pokok Pengurus Lembaga Panti Asuhan Miftahul
Ulum
Pembagian Pekerjaan Pokok Pengurus Lembaga Panti Asuhan Miftahul
Ulum di Bandar Lampung didasarkan pada kemampuan dan pengalaman yang
dimiliki setiap anggota, oleh karena itu dipercaya untuk mengemban tugas dan
tanggung jawabnya menepati posisi yang ditugaskan.
Pembagian pekerjaan pengurus dibagi menjadi:
a. Penasihat
Fungsi dan tugas penasihat pengurus Lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
1. Memberikan saran dan kritik mengenai rencana baik itu anggaran , tugas,
program kegitaan atau pun mengenai anak-anak di panti asuhan.
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2. Selain sebagai penasehat, penasehat juga mempunyai tugas sebagai
pengontrol berjalanya suatu kegiataan badan pengurus, misalnya program
kerja pengurus Lembaga panti Asuhan Miftahul Ulum serta melakukan
evaluasi terhadap seksi bidang-bidang yang lain.
3. Memberikan motivasi, inpirasi, serta teguran terhadap pengurus harian
dan seksi bidang lainya.
4. Mencarikan suatu jalan keluar terhadap beberapa kejadian apabila
terdapat beberapa perbedaan pendapat antara pengurus Lembaga Panti
Asuhan Miftahul Ulum di Bandar Lampung.

b. Ketua/Pimpinan
Menurut Bapak Hasan Hidayat S.Pd.I selaku pimpinan Lembaga
Panti Asuhan Miftahul Ulum di Bandar Lampung pimpinan disini ialah
orang yang mengsuh dan memimpin serta menentukan arah panti asuhan,
pimpinan juga mempunyai wewenang dalam mengatur dan memantau roda
perjalanan kepengurusan yang lain. Pimpinan mempunyai tanggung jawab
penuh terhadap keberlangsungan dan kemajuan Panti Asuhan.
Pimpinan merumuskan kebijakan dengan

menyusun struktur

kebutuhan organisasi, pimpinan juga membantu menentukan program kerja
berjangka serta menerima laporan berkala dari semua pengurus lainya, dan
memberikan keritik jika pengurus lainya tidak mampu bekerja dengan sesuai
program yang telah disusun atau di sepakati oleh Bapak Hasan Hidayat
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S.Pd.I selaku pimpinan. Selain menjadi pimpinan Bapak Hasan Hidayat
S.Pd.I juga merangkap sebagai pengajar baik itu di Panti Asuhan Miftahul
Ulum dan baik itu untuk sekolah MTS/SMK, di Panti Bapak Hasan Hidayat
menggajarkan tentang agama mengenai pelajaran yang berkaitan dengan
pondok pesanteren.

c. Sekrtaris
Sekretaris mempunyai status dalam bidang administrasi panti asuhan.
Tugas dan tanggung jawab atas administrasi ( pencatatan) kepengurusan
Panti asuhan dimana tugas sekretaris adalah menginfatarisin atau mendata
dan mencatat seluruh surat menyurat dan segala persoalan yang ada untuk
diagendakan. Hal ini disampaikan langsung oleh

Tutu Prastiwi selaku

sekretaris Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum di Bandar Lampung. Dan
merangkap sebagai juga tenaga pengajar di Lembaga Panti Asuhan Miftahul
Ulum.

d. Bendahara
Bendahara merupakan pengurus yang mengelola panti asuhan seperti
angaran belanja atau pun keperluan sehari-hari untuk anak-anak dipanti
asuhan. Tugas serta tanggung jawab dari bendahara ini sendiri ialah
bendahara mengatur sirkulasi keuangan dengan transparan kepada pengurus
lainya serta melaporkan keuangan dalam memenuhi kebutuhan pesantren.
Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Siti Aminatuz Zuriyah selaku
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bendahara Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum di Bandar Lampung. Dan
merangkap sebagai juga tenaga pengajar di Lembaga Panti Asuhan Miftahul
Ulum.

e. Seksi Keasramaan
Penulis melakukan wawancara dengan Imroatul Khasana selaku seksi
keasramaan di lembaga panti asuhan miftahul ulum seksi keasramaan juga
mengambil peran penting dalam keberlangsungan panti asuhan dimana seksi
keasramaan sendiri ialah pengurus yang menangani bidang keasramaan
seperti tempat tinggal, perlengkapan, tempat tidur anak-anak panti tempat
mandi,makan dan lain-lain.

f. Seksi Pendidikan
Dari hasil wawancara dengan Aan Burhanudin selaku seksi
pendidikan, berpendapat bahwa seksi pendidikan merupakan pengurus yang
menangani sesuatu hal dalam bidang pendidikan dan sebuah pengajaran
dimana seksi ini mempunyai tugas menetapkan jadwal kegiataan belajar
anak-anak panti yang dipasang di masing-masing kamar, mentaati dan
menjalankan jadwal yang telah dibuat. Seksi pendidikan ini mempunyai
tujuan dalam mendidik anak-anak agar disiplin diri sehingga berjalalah
fungsi tugas pengurus pendidikan dalam mengoptimalkan semua agenda
kegitaan pendidikan. Aan Burhanudin juga merangkap sebagai tenaga
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pengajar di Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum dan juga mengajar di
sekolah MTS/SMK Miftahul Ulum Bandar Lampung.

g. Seksi Kebersihan
Dari hasil wawancara dengan Iswatul Khasanah selaku seksi
kebersihan di lembaga panti asuhan Miftahul Ulum ialah seksi kebersihan
yang mana pengurus yang menangani kebersihan dari panti ashuan Miftahul
Ulum itu sendiri, tugas tanggung jawab dari seksi kebersihan adalah
menetapkan jadwal kebersihan menjadwal kebersihan kepada anak-anak
mengenai menjaga kebersihan kamar, aula, kamar mandi, dapur, wc,
mushola, ruang kantor, dan lingkungan di sekitar panti, serta menyediakaan
peralatan keberihan seperti, sapu, lap pel, keset, dan tempat sampah.
Sehingga dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang digerakan dan
diawasi langsung oleh seksi kebersihan , maka lingkungan panti asuhan
Miftahul Ulum dapat menjadi bersih, rapih sehat dan enak dipandang mata.
Iswatul Khasanah selaku seksi kebersihan juga merangkap sebagai tenaga
pengajar dilembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum.

h. Seksi Humas ( Hubungan masyarakat )
Dari hasil wawancara dengan Agung pangestu sebagai seksi humas
di Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum mempunyai tugas dan
mengkordinir pelaksanaan acara-acara yang berlangsung di panti asuhan dan
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juga sebagai penghubung kepada pihak-pihak lain jika diperlukan oleh seksiseksi lainya dalam membina suatu hubungan dimasyarakat. Agung Pangestu
selaku seksi humas juga merangkap sebagai tenaga pengajar serta sebagai
pengantar anak-anak dalam mengantar menggunakan mobil yang tersedia di
Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar Lampung.

3. Komponen Pengorganisasian Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum.
Komponen pengorganiasaian yang diterapkan dalam Lembaga Panti
Asuhan Miftahul Ulum dapat terbilang sudah terbagi di dalam uni-unit kerja
yang telah ditetapkan, karena dalam pelaksanaanya tugas dan tanggung jawab
sebagai ketua memberikan tauladan yang baik kepada pengurus lainya. Hal ini
dibuktikan dalam semangat dan selalu memberikan motivasi yang maksimal
untuk kemajuan serta meningkatkan kualitas dari Lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Adapun tugas pengurus dari Panti Asuhan Miftahul Ulum sudah di
paparkan seperti yang ada di halaman sebelumnya, sudah dibaginya menjadi
beberapa spesialisasi yang dibagi dalam segmen

yang jelas sehingga

membentuk struktur yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam
pelaksanaanya penasehat sebagai orang yang memberikan nasihat didalam
organisasi, ketua menjadi kepala panti yang mengontrol keseluruhan panti
asuhan dan membuat uraian tugas-tugas, sekertaris mencatat bidang
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administrasi yang berkaitan dengan keseluruhan kegiataan didalam panti
asuhan Miftahul Ulum dan bendahara bertugas mengelola keuangan guna
kepentingan organisasi seperti anggaran, sarana,prasarana, dan anggaran untuk
kebutuhan sehari-hari dan anak-anak panti asuhan Miftahul Ulum.

4. Upaya Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum dalam Meningkatkan Kualitas
kinerja Yang Ada Di Panti Asuhan

Dalam hal perbaikan atau dalam hal segi meningkatkan kualitas kinerja
yang ada di Panti Asuhan Miftahul Ulum, upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh panti asuhan miftahul ulum ialah memaksimal kan semua tugas yang ada
yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan

oleh ketua atau pimpinan ,

Bapak. Hasan Hidayat S.Pd.I selaku pimpinan selalu memperioritaskan suatu
perkerjaan agara dapat selalu dikerjakan dengan tepat waktu dan dengan hasil
yang baik. Baik dalam hal kegiataan-kegiatan

atau pun perihal mengenai

tentang apa saja yang bersangkutan dengan panti asuhan. Apa, siapa,kapan dan
bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan ketua selalu memerintahkan agar
mampu mengerjakanya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dan telah
terstruktur didalam kepengurusan Panti Asuhan Miftahul Ulum agar nantinya
dapat pula meningkatkan mutu yang ada di Panti Asuhan ini. Disinilah
mengapa didalam perencanaan yang baik diperlukan lah orang-orang yang
mampu melaksanakan tugas sesusai dengan fungsi dari pengorganisaian
dikarenakan mengapa demikian karena fungsi pengorganisasian ialah kunci inti
dari keberhasilan perencanan yang baik yang telah tersusun sedemikian rupa.
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5. Peranan Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum Dalam Memberikan
Naungan Kehidupan Bagi Anak-anak Panti Asuhan
Peranan Lembaga Panti asuhan Miftahul Ulum secara umum dapat
dilihat dari jumlah anak-anak panti yang berada disana, dapat dilihat pula dari
dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan ilmu-ilmu yang
nantinya akan membawa dampak positif bagi anak-anak panti asuhan Miftahul
Ulum yang selanjutnya akan menjadi landasan hidup bagi merka nanti kelak
saat mereka akan besar.
Peranan Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum yang dapat kitalihat
antara lain :

a. Memberikan ilmu serta wawasan yang luas kepada anak-anak panti.
Peranannya antara lain dalam pengembangan keberagaman, terlihat
dari kegiatan-kegiatan baik itu formal atau pun non-formal yang
dilaksanakan. Dari berbagai kegiataan-kegiataan tersebut secara langsung
anak-anak panti asuhan miftahul ulum dapat mengetahui dan memahami
lebih mendalam tentang wawasan agam islam atau pun tentang mata
pelajaran yang ada di sekolah dan akhrinya menambah wawasan mereka
mengenai apa yang yang mereka pelajari tentang agam islma agama yang
mereka yakini serta mereka jadi kan pedoman untuk kehidupannya.
b. Menjadikan anak-anak panti lebih bertaqwa dan serta memiliki akhlaqul
karimah.
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Peranan Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum dalam menjadikan
anak-anak bertaqwa serta berakhlaqul karimah, dilakukan dengan cara
memberikan pemahaman tentang pentingnya belajar agama islam dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menjadikan tameng penghalang untuk
menghadapi globalisasi kemajuan jaman yang berteknoligi tinggi.
c. Melahirkan sosok pribadi-pribadi yang dapat menjadi teladan bagi
masyarakat serta mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Dengan semua kegiatan yang ada di Miftahul ulum baik itu tentang
pemahaman agama dan non-agama yang diberikan oleh lembaga sosial Panti Asuhan
Miftahul Ulum diharapakan anak-anak mampu menerapkan dan mengamalkan ilmu
yang mereka dapat dan dapat menjadi landasan kehidupan sehari-hari baik itu
dilingkungan Panti asuhan, masyarakat, kelurga dan menjadi anak-anak yang berguna
untuk bangsa dan negara dan mampu menjadi anak-anak yang memegang aspek
kehidupan yang bertanggung jawab.

Implementasi Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas
Kineja Pada Lembaga Miftahul Ulum Di Bandar Lampung
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara tertulisnya pelaksanaan
dari Implentasi fungsi Pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas kinerja pada
Lembaga Miftahul Ulum sudah dibagi dengan sesuai tugas pokok dan fungsingnya
dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja. Dengan adanya pembagian tugas
tersebut maka disini ketua dapat mengorganisir, mengontrol, mengkoordinasi,
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membagi tugas serta pekerjaan kepada semua pengurus agar dapat berjalanya
sesuai dengan tujuan.
Namun dari hasil apa yang telah penulis amati, penulis menemukan
kejanggalan

bahwa

pembagian

pekerjaan

dan

tanggung

jawab

serta

pengelompokan kegiataa pada Lembaga Pantin Asuhan Miftahul Ulum sudah
sangat jelas dibagi didalam struktur kepengurusan apa dan siapa yang akan
melaksanakanya akan tetapi itu hanyalah struktur secara terlulis saja namun pada
kenyataanya dilapangan hanyalah orang-orang tertentulah yang mengerjakanya
atau melaksanaknya dan bertangung jawab atas beban yang telah diberikan oleh
pengurus, hal ini lah yang menjadi kurangnya kesadaran anggota terhadap bidangbidang yang telah dibebankan. Hal ini yang membuat para pengurus saling lempar
tanggung jawab dan saling bergantung kepada pengurus lainya, dan sering menjadi
tumpang tindih terhadap tugas dan tangung jawabnya selain dapat dibilang
pimpinan kurang tepat dalam menempatkan dan menugaskan tenaga kerja yang
ada. Hal seperti ini yang disebabkanya sebagai sistem tunjuk dalam pemberian
tugas tanpa lagi melihat apakah orang atau pengurus tersebut mampu menjalakna
apa yang telah diberikan oleh pimpinan. Dimana tidaknya adanya stndar-standar
dalam pemberian tugas dan penempatan tenaga kerja maka dengan demikian hasil
yang didapat kurang berkualitas.
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a. Pembagian Pekerjaan Pengurus Lembaga Panti Asuham Miftahul Ulum
Mengenai pembagian pekerjaan yang ada di Lembaga Panti Asuhan
Miftahul Ulum telah dibebankan kepada semua pengurus yang mana yang
telah dituliskan di bab III yang mana terdiri dari 2 pensehat yang menjadi
penasehat ialah orang yang diangkat orang yang memilki pemikiran-pemekiran
mengenai pendirian dari Lembaga Panti Asuhan pensehatlah orang yang tepat
selain ketua atau pengurus dalam menduduki jabatan tersebut disinilah yang
menjadi dasar pengalaman yang dimiliki. Tugas pensehat sendiri ialah antara
lain : pemberi solusi dimana apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang
ada di lembaga panti Asuhan Miftahul Ulum memberikan Memberikan saran
dan kritik mengenai rencana baik itu anggaran , tugas, program kegitaan atau
pun mengenai anak-anak di panti asuhan. Selain itu juga penasehat juga
mempunyai tugas sebagai pengontrol berjalanya suatu kegiataan badan
pengurus, misalnya program kerja pengurus Lembaga panti Asuhan Miftahul
Ulum serta melakukan evaluasi terhadap seksi bidang-bidang yang lain dan
memberikan motivasi, inpirasi, serta teguran terhadap pengurus harian dan
seksi bidang lainya.
Selanjutnya tugas dari seorang pimpinan/ketua yang mana pimpinan
disini ialah orang yang mengsuh dan memimpin serta menentukan arah panti
asuhan, pimpinan juga mempunyai wewenang dalam mengatur dan memantau
roda perjalanan kepengurusan yang lain. Pimpinan mempunyai tanggung jawab
penuh terhadap keberlangsungan dan kemajuan Panti Asuhan. Pimpinan
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merumuskan kebijakan dengan menyusun struktur kebutuhan organisasi,
pimpinan juga membantu menentukan program kerja berjangka serta menerima
laporan berkala dari semua pengurus lainya, dan memberikan keritik jika
pengurus lainya tidak mampu bekerja dengan sesuai program

yang telah

disusun atau di sepakati. Selain pinasehat dan pimpinan sebagai ujung tombak
dari Panti Asuhan Miftahul ini, tidak akan berjalan secara maksmial apabila
tidak ada orang-orang yang membantu dalam kepengurusanya selain penasehat
dan pimpinan terdapat juga bidang atau seksi yang menangani seperti halnya
seksi atau bidang administrasi yang mana seorang sekertaris yang bertugas
mencatat dan mendata seluruh surat menyurat dan segala apa yang mengenai
dari Panti Asuhan Miftahul Ulum yang nantinya akan diagendakan.
Sedangkan untuk bendahara sendiri merupakan bidang yang merupakan
tidak kalah penting didalam kepengursan dari Panti Asuhan Miftahul Ulum
yang mana bidang ini mengelola seluruh persoalan dari yang berhubngan
dengan uang sampai keperluan makan sehari-hari untuk anak-anak panti serta
keperluan untuk Panti Asuhan yang mana dalam tugasnya dan prosenya bidang
ini harus dilalui dulu dan harus mendapat persetujuan dari dewan penasehat dan
ketua mengenai prihal keuangan dan perbendaharaan.
Selanjutnya seksi-seksi yang mana didalam seksi ini terdapat 4 devisi
kepengurusan yang menangani dalam prihal anak-anak serat keberadaan
Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum diantaranya seksi keasramaan, seksi
pendidikan, seksi kebersihan dan seksi humas tugas meraka antara lain ialah ,
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tugas seksi bidang keasramaan selaku seksi keasramaan di lembaga panti
asuhan miftahul ulum seksi keasramaan juga mengambil peran penting dalam
keberlangsungan panti asuhan dimana seksi keasramaan sendiri ialah pengurus
yang menangani bidang keasramaan seperti tempat tinggal, perlengkapan,
tempat tidur anak-anak panti tempat mandi,makan dan lain-lain.
Seksi pendidakan, seksi pendidikan disini merupakan pengurus yang
menangani sesuatu hal dalam bidang pendidikan dan sebuah pengajaran
dimana seksi ini mempunyai tugas menetapkan jadwal kegiataan belajar anakanak panti yang dipasang di masing-masing kamar, mentaati dan menjalankan
jadwal yang telah dibuat. Seksi pendidikan ini mempunyai tujuan dalam
mendidik anak-anak agar disiplin diri sehingga berjalalah fungsi tugas pengurus
pendidikan dalam mengoptimalkan semua agenda kegitaan pendidikan.
Seksi atau bidang kebersihan, seksi kebersihan yang mana pengurus
yang menangani kebersihan dari panti ashuan Miftahul Ulum itu sendiri, tugas
tanggung jawab dari seksi kebersihan adalah menetapkan jadwal kebersihan
menjadwal kebersihan kepada anak-anak mengenai menjaga kebersihan kamar,
aula, kamar mandi, dapur, wc, mushola, ruang kantor, dan lingkungan di sekitar
panti, serta menyediakaan peralatan keberihan seperti, sapu, lap pel, keset, dan
tempat sampah. Sehingga dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang
digerakan dan diawasi langsung oleh seksi kebersihan , maka lingkungan panti
asuhan Miftahul Ulum dapat menjadi bersih.
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Seksi Humas disini mempunyai tugas dan mengkordinir pelaksanaan
acara-acara yang berlangsung di panti asuhan dan juga sebagai penghubung
kepada pihak-pihak lain jika diperlukan oleh seksi-seksi lainya dalam membina
suatu hubungan dimasyarakat.
Dari beberapa kompon en pekerjaan pengurus diatas jika dalam
kepengurusanya saling bersinergi untuk memajukan serta meningkatkan tujuan
dari organisasi atau lembaga maka akan terbilang kuat apabil saling
bersinerginya, karena dalam wawancara penulis selaku pimpinan disana sudah
dibaginya bidang-bidang yang telah diduduki dengan orang-orang yang
profesional. Mengapa demikian dalam memilih bendahara, sekertaris dan seksiseksi lainya dipilih atas pertimbangan-pertimbangan pimpinan lembaga pantin
asuhan serta meminta saran terdap pensehat akan tetepai dari apa yang telah
penulis tulis tidak dapat dibilang sempurna dikarenakan dalam peraktek
dilapanganya masih ada pengurus yang kurang memperhatikan dari tanggung
jawab apa yang telah diberikan dan masih kurangnya pengetahuan pengurus
mengenai ilmu-ilmu manajemen tentang bagaimana merencankan dan dalam
teknis pelaksananya dapat memkasimalkanya dan menjadikan kerja yang
berkualitas. Masih tumpang tindihnya pekerjaan yang telah dibagi dan tidak
memahami apa, siap dan bagaimana kerja mereka ini lah yang membuat tidak
berjalanya suatu tujuan apabila indikator memhami pengurus kurang.
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b. Menentukan Atau Mengelompokan Kegiatam
Dalam menentukan atau mengelompokan kegiatan yang telah ada di
panti asuhan kegiatan ini praktis dilakukan oleh setiap pengurus-pengurus
dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan
adapun program Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum ialah program yang
hanya berkaitnya dengan pengajaran ilmu-ilmu keagamanya serta program
pendidikan dalam memberdayakan anak-anak yang ada disana, baik itu
program jangka panjang atau pendek yang merak lakukan program ini berjalan
sesuai dengan apa yang telah terjadwal dan diagendakan.
Sedangkan program jangka panjangnya ialah memberikan pendidikan
formal dan non-formal hingga mereka dewasa dan pada akhirnya merka akan
meniggalkan Panti untuk menjanjamur dimasyarakat. Dari prorgam yang ada
yang dimiliki dari pendidikan pengajaran non-formal dan formal masi tedapat
pula pengurus yang kurang sadar akan tujuan dari Panti Asuhan Miftahul Ulum
Sendiri Dalam menyelenggarakan dan memakmimalkan semua dari kegiatan
yang ada.

c. Menetapkan kelompok kegiatan
Penempatan kelompok yang terdiri dari bebrapa pengurus seperti
pengurus bendahara ,skertaris, dan seksi-skesi yang lainya pada kenyatanya
penulis menemukan

menemukan pengurus yang kurang menjalankan tugas

dan fungsinya, contohnya bidang sekertaris yang tidak pernah ada ditempat
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untuk menjalakan fungsinyanya sebagai sekertaris serta bidang bidang yang
lain yang kurang memahami dan hanya melalakunya dengan berjalan seadanya
tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan serta tidak didukung pengurus
yang berkompeten sehingga menurut penulis dari pengamatan tidak sesuai
dengan apa yang ditetapakn mengenai tugas dan pembagian kerja yang telah
ada. Ini semua dikarenakan baik skertaris yang masih berkuliah dan kesibukan
dari seksi-seksi yang ada.

d. Penentuan Kegiatan yang Ingin Dicapai
Upaya-upaya dari Lembaga panti Asuhan Miftahul Ulum ini yang ini
dicapai disini pengeurus melalakukan rapat tahunan atau sepentingnya ketua,
untuk membahas program apa saja yang sudah dan belum tercapai. Akan tetapi
walau sudah diadakanya rapat tahunan atau pun sepentingnya ketua atau
pimpinan masih saja dianggap kurang serius karena pengurus saling melempar
tugas serta tanggung jawab yang telah dibebankan

dikarenakan kurangnya

berkomunikasi antara pengurus satu dengan pengurus lainya. Hal seperti ini lah
yang menjadikan suatu organisasi masih kurang dalam menggapai tujuan dari
apa yang telah ditetapkan seharusnya pengurus lebih memahami tugasnya
masing-masing.
Menurut penulis bahwa tujuan dari organisasi Lembaga Miftahul Ulum ,
masih kurang baik karena msih ada pengurus yang belum memahami tugas
masing-masing dan belum mengetahui tentang fungsi dari pengorganisaian
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dama upaya meningkatkan kualitas kinerja yang ada dilembaga panti asuhan
Miftahul ulum. Dari apa yang ada ini lah fenomena yang ada disuatu organisasi
atau suatu kelembagaan kurangnya koordinasi dan kurangnya kesadaran antara
pengurus dalam memajukan tujuan panti Asuhan Miftahul Ulum.

e. Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Melalu Fungsi Pengorganisaian
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menggenai upaya Lembaga
dari Panti Asuhan Miftahul Ulum dalam meningkatkan kualitas kinerja dari
penerapan fungsi pengorganisasian masih terbilang kurang maksimal yang
penulis tau bahwa dalam meninggkatkan kualitas kinerja tentunya akan ada
perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan, tujuan yang disadari, standar kinerja,
serta umpan balik. Kualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan peningkataan
sesuatu yang mencangkup hal perbaikan peningkataan suatu barang atau jasa
atau soal meningkatkan yang bertujuan untuk perubahan kearah yang lebih
baik.
Sedangkan kinerja ialah hasil yang didapat didalam dari penerapan
fungsi pengorganisian, penulis menyadari bahwasanya di dalam lembaga Pantia
Asuhan Miftahul Ulum pengurus yang ada masih kurang menyadari dari tujuan
itu sendiri, tidak adanya tahapan standar yang dilakukan serta umpan balik
terhadap para pengurus yang berjalan apa adanya, ini lah yang membuat
impelentasi fungsi pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas kinerja pada
lembaga Miftahul Ulum di Bandar Lampung masih jauh dari kata berkualitas
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pengurus hanya mementingkat kualitas dari sarana dan perasana dan
mementingkan dari apa yang semestinya lembaga sosial anak/ panti asuhan
lakukan dalam memberdayakan anak-anak untuk nantinya dapat berguna bagi
nusa dan bangsa serta agamanya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari apa yang tealah diuraikan dalam pembahasan yang
dikemukaan diatas, dan sesuai hasil penelitian yang didapat dari lapangan serta
didukung buku-buku penunjang mengenai fungsi pengorganisasian, maka penulis
dapat menyimpulkan tentang Implementasi Fungsi Pengorganisasian Dalam
Meningkatkan Kualitas kinerja Pada Lembaga Miftahul Ulum, pada Implementasi
Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas kinerja Pada Lembaga
Miftahul Ulum tidak berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantara lain pengorganisasian Miftahul Ulum yang tidak berjalan cukup
baik dan tidak berjalan sebagaimana mestinya fungsi pengorganisasian, hal seperti
ini yang memungkinkan tidak adanya peningkatan kualitas kinerja pada lembaga
Panti asuhan Miftahul Ulum terjadinya ketidak sesuaian dalam pembagian tugas
yang mana terjadi pada semua lini seksi-seksi, sudah terjadwalnya kegiatan serat
tugas dan tanggung jawab tapi dalam pelaksanya tidak terkordinasi sesuai dengan
apa yang telah ditentukan pimpinan.
Sistem tunjuk yang dilakukan tanpa menetukan standar-standar dalam
pembagian kerjanya ini lah yang membuat kualitas dari pembagian kinerja tidak
dapat peningkatan. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu manajemen dalam
membentuk

seluruh

pengurus

yang

ada.

Jadi

Implementasi

Fungsi

Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas kinerja Pada Lembaga Miftahul
Ulum Di Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum optimal dengan teori-teori
yang ada di ilmu manajemen .

B. Saran
Sehubung dengan apa yang telah penulis simpukan mengenai Implementasi
Fungsi Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Kualitas kinerja Pada Lembaga
Miftahul Ulum Di Bandar Lampung, penulis ,memberikan saran-saran sebagai
berikut untuk dapat membantu dalam kemajuan dari lembaga panti asuhan
Miftahul Ulum :
1. Kepada pimpinan Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum Bandar lampung
untuk kedepanya hendaklah untuk memulai melakukan penerapan ilmu-ilmu
manajemen baik untuk lembaga dan para pengurus yang ada karena ilmu
manajemen ini ialah ilmu yang mengataur keseluruahn serat keberlangsungan
orang-orang yang ada didalamnya serta dapat membuat Lembaga panti Asuhan
Miftahul Ulum dalam meningkatkan kualitas melalui kinerja yang baik.
2. Untuk Lembaga Panti Asuhan Miftahul Ulum sendiri penulis menyarankan agar
disana anak-anak selain ilmu agama atau pun non-formal diberikan lagi ilmu
tentang keahlian, karean dengan ilmu keahlian atau keterampilan nantinya
anak-anak disana dapat memaksimal potensi yang ada diri mereka, berikan
meraka jadwal kegiatan tentang keterampilan seminggu sekali. Agara selain
ilmu agam, ilmu disekolah meraka juga dapat mengali potensi yang ada

didalam diri mereka,bahwa apa yang penulis ketahui panti asuhan melainkan
sebagai tempat naungan perlindungan panti asuhan juga harus dapat
memberikan kebutuhan keterampilan ilmu untuk nantinya mereka dapat
mencari pekerjan setalah mereka beranjak dewasa.
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Lampiran I
Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Miftahul Ulum ?
2. Sejak tahun berapa bapak menjabat sebagai pimpinan di Ldi embaga Miftahul
Ulum?
3. Bagaimana visi dan misi di Lembaga Miftahul Ulum ?
4. Bagaiaman struktur kepengurusan yang ada yang ada di Lembaga Miftahul
Ulum ?
5. Apa tujuan dari Lembaga Miftahul Ulum ?
6. Siapa saja pengurus dan pengejar di Lembaga Miftahul Ulum ?
7. Berapa jumlah pengurus di Lembaga Miftahul Ulum ?
8. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Miftahul Ulum ?
9. Apa saja program dari lembaga Lembaga Miftahul Ulum ?
10. Apa saja aktivitas anak-anak di Lembaga Miftahul Ulum ?
11. Apa saja tugas pengurus di Lembaga Miftahul Ulum?
12. Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian di lembaga Miftahul Ulum?
13. Berapa kali Miftahul Ulum melakukan rapat tahunan?
14. Bagaimanan kinerja pengurus yang ada di lembaga Miftahul Ulum?
15. Bagaimana kesadaran pengurus mengenai fungsi pengorganisasian yang ada
dilembaga Miftahul Ulum?
16. Berapa banyak pengurus yang masuk dalam kepengurusan di Lembaga
Miftahul Ulum?
17. Bagaimana fungsi pengorganisaian yang ada di Lembaga Miftahul Ulum ?
18. Bagaimana upaya pimpinan dalam meningkatkan kualitas di Lembaga
Miftahul Ulum?
19. Ada atau tidak standar didalam meningkatkan kualitas kinerja kepengurusan
di Lembaga Miftahul Ulum ?

Lampiran II
Lembaran Observasi Lembaga Miftahul Ulum
DI Bandar lampung
Aspek Aktivitas

Hasil Obsevasi
 Mencatat Implementasi fungsi
pengorgananisaian

dalam

meningkatkan kualitas kinerja
pada

Lembaga di Miftahul

Ulum di Bandar Lampung .

Bagaimana

Implementasi

Pengorganisaisan

Fungsi
Dalam

 Melihat

dan

mengamati

bagaiaman Implementasi fungsi

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pada

pengorgananisaian

Lembaga

meningkatkan kualitas kinerja

Lampung

Miftahul

Di

Bandra

pada di

dalam

Lembaga Miftahul

Ulum.

 Melihat

bagaimana

dalam

menjalankan

tugasnya.

pengurus
tugas-

Lampiran III
LEMBAR DOKUMENTASI PADA LEMBAGA MIFTAHUL ULUM
Kebutuhan Dokumentasi

Data dokumentasi

Sejarah Lembaga Miftahul Gambaran umum, lokasi,
Ulum

jumlah anak-anak, tahun
beridiri dan lain-lain.

DOKUMENTASI
jumlah

dari

pengurus Mencatat nama pengurus

Lembaga Miftahul Ulum

dan tugas dari pengurus

Dokumen , foto program, Mencatat secara umum
PANTI ASUHAN
MIFTAHUL ULUM

jadwal kegiatan, dan lain- mengenai hal-hal tentang
lain

keperluan kelengakapan
data yang diperlukan.

Lampiran IV

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
MIFTAHUL ULUM
WAY HALIM PERMAI-WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

DATA ANAK ASUH LKSA
MIFTAHUL ULUM
NO

NAMA

JENS

TGL

KELAMIN

LAHIR

ALAMAT

1

Abdurrahman

L

06-03-2007

Teluk Betung

2

Iwan

L

05-08-2001

Lab Maringgai

3

Murniati

P

09-07-2004

Pasir Sakti

4

Fendi Agung Prassetio

L

12-10-2001

Mesuji

5

Mustakim

L

25-01-2000

Melinting

6

Nasuha

L

05-04-2001

Melinting

7

Jauhari

L

03-12-2001

Lab Maringgai

8

Indra Gunawan

L

28-12-2001

Mesuji

9

Deni Irawan

L

21-05-2003

Prengsewu

10

Arif Kurniawan

L

27-04-2000

Purwa Agung

11

M. Himal Maulana

L

27-08-2002

Way Bandar

12

M. Ridho Saputra

L

07-08-2003

Negara Ratu

13

Eva Silviani

P

07-05-2003

Cerbon Baru

14

Vikaya

P

11-04-2003

Purwa Agung

15

Alqoriah

P

18-07-2003

Purwa Agung

16

Dhela

P

20-06-2002

Ono Harjo

17

Endang

P

12-05-2002

Purwa Agung

18

Muntamah

P

18-05-2003

KD. Rejo

19

Erni

P

12-02-2003

Lambar

20

Umi Nurfaiqoh

P

06-10-2002

Mesuji

21

Zahra Fuadah

P

13-08-2003

Bandar Agung

22

Mutiara Masito

P

14-01-2003

Bumi Ayu

23

M. Samsu Duha

L

22-03-2002

Mataram Baru

24

Farhan Ramadhani

L

10-03-2001

Way Kanan

25

Aditiya Prayoga

L

12-08-2002

Purwa Agung

26

Komariatul Azizah

P

05-11-2002

Mesuji

27

M. Agung Fauzan

L

09-05-2002

Mesuji

28

Siti Rofiqoh

P

19-10-2001

Lab Maringgai

29

Eva Sofiani

P

09-09-1999

Pasir Sakti

30

Sri Pujianti

P

03-03-2000

Pasir Sakti

31

Diana Tantri

P

06-03-2003

Way Kanan

32

Eka Devi Safitri

P

15-02-2002

Way Kanan

33

Devi Desfita Sari

P

18-12-2002

Way Kanan

34

Luluk Ginanjar Sufi

P

23-06-2002

Way Kanan

35

Helda

P

04-02-2002

Karang Anyar

36

Erna Indriana

P

29-06-2000

Way Kanan

37

Nur Aini

P

30-09-2000

Lab Maringgai

38

Ratna Sari

P

11-05-2004

Bandar

39

Iswatul Mutoharoh

P

10-10-2000

Sribawono

40

Ani Saputri

P

10-11-2004

Way Kanan

41

Eka Novita Sari

P

14-07-2001

Pasir Sakti

42

Mepi Aristanti

P

09-06-2002

Mesuji

43

Siti Anisa Tricahyani

P

10-12-2003

Meinting

44

Musya’afah

P

19-04-2000

Way Lima

45

Latifah Hayin Saputri

P

04-05-2000

Bumi Ayu

46

Sinta Bella

P

05-05-1999

Lam Utara

47

Iin Inayah

P

14-05-1999

Sido Mulyo

48

Dwi Wulandari

P

04-12-2004

Mesuji

49

Khomsatun

P

26-01-1999

Pasir Sakti

50

Unila Wati

P

03-03-2000

Mesuji

51

Rusia Wati

P

20-06-2000

Sido Mulyo

52

Desi Safira

P

18-08-1999

Sido Mulyo

53

Diah Lusiana

P

10-10-2000

Lab Manggai

54

Siti Maunatul

P

08-10-1999

Lab Manggai

55

Anissah Munawaroh

P

05-10-2000

Lab Manggai

56

Irvan

L

03-01-2000

Uku Timur

57

Dedi Purnomo

L

16-11-1999

Negara Ratu

58

Wahyu

L

11-12-1998

Purwa Agung

59

Rama

L

23-12-1999

Labuhan

60

M. Chasan Ma’ruf

L

30-03-1999

Sumber Sari

61

Anjas Anwari

L

06-04-1998

Padang Ratu

62

A’an Burhanudin

L

21-03-1999

Lampung Utara

63

Sela Murtini

P

10-10-1999

Sekincau

64

Nunik Nur Agustin

P

03-05-1999

Mesuji

65

Siti Mutmainah

P

09-08-1998

Way Kanan

66

Siti Halifah

P

21-06-1998

Lab Manggai

67

Irma Suryani

P

10-10-1999

Lab Manggai

68

Mutiara Hikmah

P

03-05-1999

Lab Manggai

69

Siti Maimunah

P

09-08-1998

Lab Manggai

70

Dewi Musitoh

P

21-06-1998

Lab Manggai

71

Yunia Giat

P

11-12-1998

Lab Manggai

72

Sri Astuti

P

21-09-1997

Jambi

73

Okvita Sari

P

10-10-1998

Lab Manggai

74

Siti Kholisoh

P

19-02-1999

Pesawaran

75

Muliatturromah

P

13-07-1999

Melinting

76

Siti Nur Khalifah

P

12-12-1999

Sribawono

77

Anggun Anggraini

P

30-03-2003

Way Kanan

78

Ulvia

P

13-12-2003

Way Kanan

79

Bilal Kudus Al-ali

L

05-11-2005

Melinting

80

Bisri Mustofa

L

15-01-2006

Melinting

81

Maria Ulva

P

12-10-1999

Belitang

82

Siti Mahmudah

P

17-07-1996

Sekicau

Lampiran V

DAFTAR NAMA SAMPEL
NO

NAMA

JABATAN

1

Hasan Hidayat

Ketua

2

Tutut Pratiwi

Seketaris

3

Siti Aminatuz Khasanah

Bendahara

4

Aan Burhanudin

Seksi Pendidikan

5

Iswatul Khasanah

Seksi Kebersihan

6

Imroatul Khasanah

Seksi Keasramaan

7

Agung Prasetyo

Seksi Humas

