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ABSTRAK 

 

Wirawan, Rina. 2019. Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatann Kinerja 

Karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo Perspektif Islam. Skripsi. 

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci: Kepemipinan Islam, Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan dalam Islam menurut Abdullah Ad-Dumaiji adalah mereka 

yang dapat memebawa seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam 

mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Yang 

melatar belakangi permaslahan penelitian ini yaitu dalam pergantian 

kepemimpinan dari yang lama kepada kepemimpinan yang baru, telah terjadi 

banyak perubahan kinerja karyawan di lingkungan karyawan di Bintang Swalayan 

Ponorogo, saat masih di bawah kepemimpinan yang lama, karyawan memiliki 

kinerja yang kurang baik. Sebaliknya, saat kepemimpinan dipegang oleh 

kepemimpinan yang baru, kinerja karyawan mulai membaik hampir tidak ada 

konflik dengan karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis peran kepemimpinan Islam 

dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo, (2) 

menganalisis tipologi kepemimpinan yang diterapkan pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo.  

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (field 

research). Yang menjadi subyek penelitian adalah informan attau pemimpin dan 

karyawan Bintang Swalayan Ponorogo sedangkan obyek penelitiannya adalah 

direktur Bintang Swalayan Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran kepemimpinan 

Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo 

pemimpin menggunakan peran pribadi, peran pembuatan keputusan, dan peran 

pemberi informasi selain itu menerapkan kegiatan Islam seperti program kegiatan 

kajian rutin bulanan yang di laksanakan untuk semua anggota Bintang Swalayan, 

Ada lima tipe kepemimpinan yang diterapkan di bintang swalayan yaitu tipe 

otokritas, tipe paternalistik, tipe kharismatik, tipe laissez faire dan tipe demokratis. 

Tetapi hanya ada dua tipe kepemimpinan yang berperan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan yaitu tipe kepemimpinan kharismatik dan demokratik. Tipe 

kharismatik dari pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo yaitu ramah dan 

pembawaannya tenang. Sedangkan untuk tipe demokratis pemimpin bintang 

swalayan mau menerima kritik dan saran dari bawahan dan patut untuk diajukan 

acuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Ismail Nawawi Uha kepemimpinan merupakan sebuah 

inti manajemen pada suatu perusahaan. Kemampuan manajerial seorang 

tidak diukur dengan menggunakan kriteria kemampuan operasional karena 

kriteria tersebut ditetapkan kepada mereka yang bertugas sebagai 

pelaksana, melainkan dengan menggunakan tolak ukur kemampuan dan 

keterampilan mempengaruhi orang lain yaitu para bawahan agar mereka 

bertindak, berperilaku, dan berkarya sehingga mau dan mampu 

memeberikan kontribusi yang optimal pada suatu perusahaan.1 Di dalam 

permasalahan kepemimpinan yang terjadi saat ini, pada dasarnya seorang 

pemimpin memiliki kriteria atau ciri-ciri diantaranya adalah, pemimpin 

sekarang menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, lebih 

mementingkan tujuan pribadi daripada tujuan organisasi, menganggap 

bawahan sebagai alat semata-mata, tidak ingin menerima saran, kritik, dan 

pendapat.2 

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah model 

kepemimpinan yang di terapkan di dalam Islam. Menurut Hadari Nawawi 

                                                             
1 Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja (Jakarta: Kencana 

Prenada Group, 2013), 153. 
2 Muhammad Fauzan Baihaqi, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Tergadap Kepuasan Kerja 

dan Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Interving,” (Yogyakarta: Universitas 

Diponegoro Semarang, 2010), 19. 
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kepemimpinan dalam segi ajaran Islam dapat diartikan sebagai kegiatan 

menuntun, membimbing, memandu, dan menujukkan jalan yang diridhai 

Allah SWT. Maksud kegiatan tersebut untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan dalam mengerjakan sendiri di lingkungan 

orang-orang yang dipimpin, dalam usahanya mencapai ridha Allah SWT 

selama kehidupan di dunia dan akhirat kelak.3 Maka dari itu, sudah 

saatnya model kepemimpinan yang digunakan pada masa saat ini adalah 

dengan menggunakan model kepemimpinan Islam. Kepemimpinan 

menurut Islam yaitu musyawarah, adil dan kebebasan berfikir. Melalui 

musyawarah proses pembuatan keputusan dapat dicapai dalam 

musyawarah semua pihak dapat berperan untuk memutuskan, tidak hanya 

pemimpin yang berkuasa disini. Seorang pemimpin juga harus bertindak 

adil tidak memihak siapapun yang benar harus dibela dan yang salah harus 

diberi sanksi. Prinsip yang terakhir adalah seorang pemimpin juga harus 

memberikan kebebasan berfikir kepada anggotanya, memberikan 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga karyawan 

merasa dihargai keberadaannya.4 

Kinerja karyawan merupakan hal yang penting bagi suatu 

organisasi karena keberhasilan suatu organisai dipengaruhi oleh kinerja itu 

                                                             
3 Hadari Nawawi dan M. Matini Hadari, Kepemimpinan yang Efektif (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2006), 7.  
4 Veithzal Riva‟i, Kiat Memimpin dalam Abad ke-21 (Jakarta: Murai Kencana, 1974), 74-

75. 
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sendiri.5 Pengertian dari kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.6 Ada tiga faktor utama yang berpengaruh pada kinerja 

diantaranya individu (kemampuan bekerja), usaha kerja (keinginan untuk 

bekerja), dan dukungan organisasional (kesempatan untuk bekerja).7 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pengembangan keputusan pengukuran 

kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan 

terhadap suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi organisasi.8  

Penilaian kinerja selain diinformasikan kepada karyawan, juga 

dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Agar data 

penilaian kinerja dapat digunakan untuk membuat keputusan personalia, 

sehingga kebijakan yang dibuat lebih mampu menjawab permasalahan 

personalia, dan juga tidak mengalami bias atas kebijakan yang dibuat  

                                                             
5 Arif Sehfudin, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Organisasi dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 

2. 

 6 Mohammad Iman Tindow, “Disiplin Kerja, Motivasi dan Kompensasi Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulut Cabang Calaca” EMBA No 2 (Juni 2014), 159. 
7 Slamet Riyadi, “Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur” Manajemen dan 

Kewirausahaan No 1 (Maret 2011),  43. 
8 Muhammad Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Displin Kerja, 

Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2013),  45. 
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pemimpin.9 Untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan 

manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan 

dan kelangsungan hidup organisasi tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Salah satu faktor yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah kepemimpinan 

Islam.10 

Dari pengamatan penulis yang diamati bahwa pemimpin Bintang 

Swalayan adalah pemimpin yang diterima oleh para karyawan sebagai 

pengikut atau karyawan pekerja. Pemimpin Bintang Swalayan mempunyai 

kewenangan fungsional untuk melakukan pengawasan kepada karyawan 

yang berada di bawah pimpinannya. Peran pemimpinan Bintang Swalayan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan sangat diharapkan agar para 

karyawan terarah dan profesional, sehingga lebih mudah dalam mencapai 

suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. 

Fenomena kepemimpinan yang berhubungan dengan kinerja 

karyawan terjadi di Bintang Swalayan. Semenjak terjadi pergantian 

kepemimpinan dari yang lama kepada kepemimpinan yang baru, telah 

terjadi banyak perubahan kinerja karyawan dilingkungan karyawan 

Bintang Swalayan. Saat masih di bawah kepemimpinan yang lama, 

karyawan memiliki kinerja yang kurang baik. Dilihat dari 

kepemimpinannya yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 

                                                             
9
 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 226.    
10 Siti Mustofiah, “Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Rabbani Semarang” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 3. 
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para pengikutnya dalam hal menentukan aktivitas mereka. Ia tidak 

berpartisipasi atau apabila hal itu dilakukannya. Sebaliknya, Saat 

kepemimpinan dipegang oleh yang baru, kinerja  karyawan membaik dan 

hampir tidak ada konflik dengan karyawan. Karena kepemimpinan di 

Bintang Swalayan sudah menerapkan teori kepemimpinan Islam yaitu 

dalam pengambilan keputusan pemimpin selalu mengikut sertakan 

bawahan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam perakteknya 

kepemimpinan ini diwarnai oleh usaha mewujudkan hubungan manusiawi 

yang efektif, dengan prinsip saling memperlakukan sebagai subyek. 

Pemimpin memandangan organisasinya sebagai individu yang harus 

dihormati, dihargai dan diakui hak dan kewajibannya. Dengan kata lain 

setiap individu diterima eksistensinya dengan kepribadian masing-masing, 

sebagaimana diri pemimpin sendiri. Oleh karena itu dalam teori 

kepemimpinan ini setiap kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, 

gagasan, pendapat, minat dan perhatian dan lain-lain, yang berbeda antara 

inidvidu, selalu dihargai dan disalurkan untuk kepentingan bersama.11 

Melihat beberapa pentingnya pengaruh peran seorang pemimpin 

dalam mengoperasikan organisasi dengan individu yang berbeda-beda, 

maka seorang pemimpin harus benar-benar berkualitas agar dapat 

memimpin bawahanya dengan baik sehingga produktivitas dan tujuan 

organisasi dapat dicapai secara efektif dan efesien. Dengan demikian 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. 

                                                             
11 Siti Mustofiah, “Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Rabbani Semarang” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 6. 
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“PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KINERJA 

KARYAWAN DI BINTANG SWALAYAN PONOROGO 

PERSPEKTIF ISLAM”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisa peran kepemimpinan Islam dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo ?  

2. Bagaimana analisa tipologi kepemimpinan yang diterapkan pemimpin 

Bintang Swalayan Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Islam dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tipologi kepemimpinan di Bintang Swalayan 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat anatara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi syariah, sebagai sumber bacaan atau 

dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan 

empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai Kepemimpinan Islami terhadap Kinerja Karyawan, serta 

dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bintang Swalayan dapat digunakan sebagai informasi 

mengenai peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

b. Bagi akademisi dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan 

sebagai acuan penelitian selanjutnya, 

c. Bagi pendidikan dapat digunakan sebagai informasi yang berkaitan 

dengan peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuniar Dwi Astriati jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, UII 

Yogyakarta dengan judul “Kepemimpinan Berbasis Spiritual di 

Perusahaan Percetakan Mangrove Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan 

oleh perusahaan percetakan Mangrove adalah kepemimpinan berbasis 

spiritual, lebih sesuai dikatakan sebagai kepemiminan religiusitas 

dikarenakan di perusahaan terdapat praktek-praktek ibadah yang 

diterapkan. Selain itu hasil menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 

tersebut memberikan dampak yang positif kepada kinerja karyawan.12 Dari 

penelitian tersebut terdapat perbedaan diantaranya ialah penelitian tersebut 

                                                             
12 Yuniar Dwi Astriati, “Kepemimpinan Berbasis Spiritual,” Skripsi, (Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, 2018), 23. 
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menganalisis tentang bagaimana persepsi karyawan perusahaan percetakan 

mangrove di Yogyakarta tentang kepemimpinan berbasis spiritual. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis tentang 

bagaimana persepsi karyawan perusahaan Bintang Swalayan Ponorogo 

mengenai peran pemimpin dalam peningkatan kinerjan di tinjau dari 

perspektif Islam. 

Pada skripsi Reza Fikar Suardi (2017). Jurusan Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin 

Makassar. Dengan judul “Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pegawai Studi Kasus PKPIIA Lembaga Administrasi Negara (LAN)”. 

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala 

PKP2A II LAN Makassar dalam meningkatkan kinerja pegawai senantiasa 

melakukan perannya sebagai peran pribadi (Interpersonal role), peran 

membuat keputusan (decision making), dan peran sumber Informasi 

(informational role) dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor 

PKP2A II LAN Makassar.13 Dari penelitian di atas, terdapat beberapa 

perbedaan diantaranya adalah di dalam penelitian tersebut membahas 

secara umum tentang peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. Sedangkan yang membedakan pada penelitian ini adalah peneliti 

akan menganalisis peran kepemimpinan dalam peningkatan kinerja 

karyawan berdasarkan perspektif Islam. 

                                                             
13 Reza Hafikar Suardi, “Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PKP2A 

II Lembaga Administrasi Negara Makasar” Sakripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017), 58. 
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Pada skripsi Ariyanti (2015). Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam. Dengan judul “Strategi Kepemimpinan dalam 

Mengebangkan BMT Manba’ul ‘Ulum Kecamatan Dukupuntung 

Kabupaten Cirebon”. Dalam  penelitian tersebut menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskritif analisis. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa strategi kepemimpinan yang di gunakan untuk 

mengembangkan BMT Manba’ul ‘Ulum adalah strategi kepemimpinan 

situasional yang meliputi strategi yang memberikan intruksi, konsultasi, 

partisipasi, dilegasi dan pengendalian. Dengan menerapkan strategi 

situasional maka kualitas karyawan meningkat sehingga BMT Manba’ul 

Ulum mengalami perkembangan, seperti meningkatnya jumlah nasabah 

dan meningkatnya aset pendapatan pertahun.14 Dari penelitian diatas 

terdapat beberapa kekurangan diantaranya penelitian tersebut lebih 

cenderung menganalisis strategi kepemimpinan dalam mengebangkan 

BMT manba’ul ‘ulum kecamatan dukupuntung kabupaten cirebon. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini peneliti ingin menganalisis 

antara kepemimpinan Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Pada Skripsi Adina Nur Rahmani (2015). Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. dengan judul “Gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan 

Motivasi Kerja Pegawai di Yayasan Nurul Hayat Yogyakarta”. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

                                                             
14 Maya Ariyanti, “ Strategi Kepemimpinan Dalam Mengembangkan BMT Manba’ul 

‘Ulum Kecamatan Dakupuntung Kabupaten Cirebon” Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon, 2015), 84.  
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kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa branch manager 

Yayasan Nurul Hayat tidak hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan, 

melainkan juga menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda 

kepemimpinan demokratik dan kepemimpinan paternalistik, kharismatik 

dan laissez faire, serta bentuk-bentuk motivasi yang diberikan branch 

manager ialah menjalin hubungan personal yang baik kepada pegawai dan 

mitra kerja, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, memberikan reward 

kepada pegawai yang berprestasi, berkumpul dan evaluasi bersama dengan 

pegawai, memberikan kebebasan berkreasi dan mengembangkan diri, 

memeberikan kebebasan berpendapat (partisipasi pegawai).15 Dari 

penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut terdapat perbedaan 

diantaranya ialah, penelitian ini fokus dalam menganalisa seberapa besar 

gaya kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti ingin fokus dalam 

menganalisa seberapa besar peran kepemimpinan dalam peningkatan 

kinerja karyawan perspektif Islam. 

Pada skripsi Maulidiyah Amalina Rizqi (2010). Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dengan judul “Analisis Model Kepemimpinan Islami Pada CV. Dharma 

Utama Batu”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dari segi kriteria 

sebagian besar memiliki kesesuaian dengan konsep, dilihat dari ciri-ciri 

                                                             
15 Adina Nur Rahmani, “Gaya Kepemimpinan dalam meningkatkan Motivasi Kerja 

Pegawai di Yayasan Nurul Hayat Yogyakarta” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015), 95. 
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memiliki kesesuaian hanya sebagian besar. Dan dari semua itu dapat 

dilihat model kepemimpinan Islami yang diterapkan pada CV. Dharma 

Utama ini sebagian besar telah sesuai dengan konsep yang telah dipetakan 

peneliti.16 Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan yaitu pada 

penelitan tersebut membahas tentang analisis model kepemimpinan Islami. 

Sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti membahas tentang Peran 

kepemimpinan dalam peningkatan kinerja karyawan perspektif Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), yang digunakan untuk menemukan secara 

khusus dan realistik tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan 

kinerja di Bintang Swalayan Ponorogo. Dengan kata lain penelitian 

lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam 

kehidupan sehari-hari.17 Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung 

dilapangan guna memperoleh data yang valid terhadap peran 

kepemimpinan dalam peningkatan kinerja karyawan di Bintang 

Swalayan Ponorogo. 

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan 

menggunakan pengamatan dan wawancara. Disini peneliti akan 

                                                             
16 Maulidiyah Amalina Rizqi, “Analisis Model Kepemimpinan Islami Pada CV. Dharma 

Utama Batu” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010),  99. 
17 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2016), 6. 
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meneliti tentang peran kepemimpinan dalam peningkatan kinerja 

karyawan secara langsung dari pimpinan dan karyawan Bintang 

Swalayan baik melalui ucapan maupun tindakan. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kualitatif yang berarti prosedur penelitian 

ini yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis 

ataupun ucapan dari pimpinan maupun karyawan. Melalui pendekatan 

ini, peneliti melakukan penelitian tentang analisis peran kepemimpinan 

Islam dalam peningkatan kinerja karyawan di Bintang Swalayan 

Ponorogo dan Tipologi kepemimpinan yang diterapkan pemimpin di 

Bintang Swalayan Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Untuk mengetahui kegiatan kepemimpinan di Bintang Swalayan 

Ponorogo dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap obyek 

yang ada dilapangan. Oleh karena itu instrumen ini adalah peneliti itu 

sendiri sebagai instrumen. Hal ini dilakukan dalam penelitian kualitatif 

tidak dapat dipisahkan dari keikut sertaan peneliti sebab peran 

penelitian yang menentukan skenarionya.18 Dengan peran serta peneliti 

tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui secara langsung 

aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. 

Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data 

                                                             
18  Lexy J. Melong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2005) 177. 
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dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan 

berlaku tanpa gangguan.19 Oleh karena itu kehadiran peneliti 

dilapangan mutlak diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat 

partisipan atau pengamat penuh. 

3. Lokasi Penelitian 

Langkah awal yang yang di lakukan peneliti dalam memulai 

penelitian ini adalah menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di Bintang Swalayan Ponorogo yang berlokasi di Jl. Letjend 

Soeprapto No.18 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan 

Siman, Kabupaten Ponorogo. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Bintang 

Swalayan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis 

syariah perusahaan ini menerapkan sebuah program kegiatan Islami  

yang wajib dilaksanakan oleh anggota Bintang Swalayan Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Mengingat ada sejumlah informan dengan waktu penelitian yang 

begitu singkat, maka dalam penelitian ini peneliti tidak mungkin untuk 

meneliti seluruh informan, agar peneliti tetap sesuai dengan tujuannya, 

maka peneliti perlu mengambil sebagian dari informan yang ada 

dengan maksud untuk memper kecil objek yang diteliti. Berikut rincian 

terkait data dan sumber data dalam penelitian ini: 

                                                             
19  Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), 106. 
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No Data yang digali Sumber data 

1.  Peran kepemimpinan dalam 

meningkatkan kinerja 

karyawan di Bintang 

Swalayan Ponorogo 

 Amanda Zaira Putri (Staf 

keuangan cabang Bintang 

Swalayan) 

 Dwi Mahendra (staf gudang 

Bintang Swalayan) 

 Mochammad Asrofi (staf 

admin umum Bintang 

Swalayan) 

 Risky Surya Adi Nuarta (staf 

pengolah data Bintang 

Swalayan) 

 Indah Yarotul Nafiah (staf 

pajak Bintang Swalayan 

Ponorogo) 

2.  Tipologi kepemimpinan 

yang diterapkan di Bintang 

Swalayan Ponorogo 

 Amanda Zaira Putri (Staf 

keuangan cabang Bintang 

Swalayan) 

 Bapak Sumarlin (Direktur 

Bintang Swalayan Ponorogo) 

 Dwi Mahendra (staf gudang 

Bintang Swalayan) 

 Mochammad Asrovi (staf 

admin umum Bintang 

Swalayan) 

 Risky Surya Adi Nuarta (staf 

pengolah data Bintang 

Swalayan) 

 Indah Yarotul Nafiah (staf 

pajak Bintang Swalayan) 
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Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data yang di gali 

mengenai peran pemimpin dalam meninngkatkan kinerja karyawan di 

Bintang Swalayan Ponorogo dan tipologi kepemimpinan yang 

diterapkan di Bintang Swalayan Ponorogo. 

Dimana terkait peran kepemimpinan dalam peningkatkan 

kinerja karyawan di Bintang Swalayan akan dianalisis mengenai peran 

pemimpin secara umum yaitu keterkaitan peran pribadi, peran pembuat 

keputusan, peran sumber informasi, dan peran kepemimpinan dalam 

Islam. Sedangkan terkait tipologi kepemimpinan yang di terapkan di 

Bintang Swalayan Ponorogo akan di analisis mengenai keterkaitan tipe 

gaya kepemimpinan. 

5. Teknik Pengumulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mengguakan teknik wawancara yang dapat berarti banyak hal 

atau wawancara memiliki banyak definisi tergantung konteksnya. 

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.20 

Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih 

                                                             
20 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Signa, 1996), 29.  
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informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini 

adalah pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo, staf admin umum daan 

SDM Bintang Swalayan Ponorogo, staf keuangan cabang Bintang 

Swalayan Ponorogo, staf pajak Bintang Swalayan Ponorogo, staf 

pengolah data Bintang Swalayan Ponorogo, dan staf gudang Bintang 

Swlayan Ponorogo. Sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada 

diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan. Mewawancarai 

karyawan terkait profil Bintang Swalayan. Pertanyaan yang di ajukan 

kepada Bintang Swalayan Ponorogo terkait peran kepemimpinan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo 

dan tipelogi kepemimpinan yang diterapkan pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo. Agar wawancara lebih valid peneliti merekam 

dan mencatat hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris 

yang di peroleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud  

kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam 

kategori-kategori/struktur klasifikasi.21 Penulis melakukan analisis 

pada data desriptif kualitatif dengan menguraikan data yang diperoleh 

                                                             
21 Ulber silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 339.  
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dari wawancara yang telah dilakukan dengan bahasa yang mudah 

dipahami kemudian ditarik kesimpulan.22 

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis 

ialah metode deduktif, merupakan pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya 

dikemukakan dalam kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu 

dengan cara mengamati kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data 

dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang peran kepemimpinan 

Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bintang Swalayan 

Ponorogo, dan bagaimana tipologi kepemimpinan yang diterapkan 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas).23 

a. Uji credibility (validitas internal)  yang dapat dilakukan meliputi 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tringulasi, 

dimana dengan tringulasi teknik pengumpulan data, kemudian 

menggunakan bahan referensi yaitu rekaman wawancara, foto-foto 

dan dokumen autentik. Dalam penelitian ini tingkat validitas 

                                                             
22 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

47. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bamdung: Alfabeta, 

2017), 270 



18 
 

internal diperkuat dengan rekaman wawancara, foto dan dokumen 

data perusahaan. 

b. Uji transferability (validitas eksternal), menunjukkan derajad 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di 

mana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, laporan harus 

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat 

dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas 

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau 

tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat 

lain.24 Dalam penelitian ini akan membahas 2 hal yaitu terkait latar 

belakang peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo dan tipelogi 

kepemimpinan yang diterapkan di Bintang Swalayan Ponorogo. 

Nantinya hasil penelitian ini dapat digunkan dalam peningkatan 

kinerja karyawan. 

c. Uji dependability (reliabilitas), dimana yang dilakukan  peneliti 

dengan menunjukkan jejak aktivitasnya di lapangan, dalam 

penelitian ini dengan melakukan dokumentasi terkait foto lokasi 

penelitian dan foto saat melakukan wawancara serta rekaman 

wawancara. 

d. Uji konfirmability (obyektivitas) mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam 

                                                             
24 Ibid., 276. 
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uji konformitas, yang keterkaitan hasil peran kepemimpinan 

dengan hasil tipologi kepemimpinan.25 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, di mana 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sitematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian (pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan), dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PERSPEKTIF ISLAM 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan 

berkaitan penelitian yang meliputi teori tentang Kepemimpinan dalam 

perspektif Islam, Teori Kinerja Karyawan. Definisi kepemimpinan dan 

kinerja karyawan, Konsep-konsep kepemimpinan dalam Islam, sifat-sifat 

wajib Rasulullah, Gaya kepemimpinan, Tipologi kepemimpinan, Manfaat 

penilaian kinerja, dan Indikator kinerja. 

                                                             
25 Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 398.  
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BAB III PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PERSPEKTIF ISLAM 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya 

Bintang Swalayan Ponorogo, visi dan misi, struktur organisasi tentang 

peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan di Bintang 

Swalayan Ponorogo menurut perspektif Islam serta tipologi kepemimpnan 

di Bintang Swalayan Ponorogo. 

BAB IV PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN 

KINERJA KARYAWAN DI BINTANG SWALAYAN PONROGO 

PERSPEKTIF ISLAM 

Dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat 

berkaitan denga penerapan kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan menurut perspekif Islam dan tipologi di Bintang Swalayan 

Ponorogo kemudian diuraikan secara terperinci. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori 

yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi  ide-ide 

pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KINERJA 

PERSPEKTIF ISLAM 

 

A. Kepemimpinan 

1. Kepemimpinan dalam Islam 

Menurut Ibnu Khaldun di dalam buku milik Abdullah Ad-

Dumaiji, menyatakan bahwasannya seorang pemimpin adalah mereka 

yang dapat membawa (mengatur) seluruh umat (bawahannya) 

berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat 

mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali pada 

maslahat-maslahat ukhrawi. Selain itu berdasarkan pandangan syariat 

Islam, Ibnu Khaldun membatasi adanya kekuasaan seorang pemimpin. 

Kekuasaan seorang pemimpin harus terkait dengan syariat Islam. Dan 

untuk cakupan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam ialah 

untuk mewujudkan maslahat agama dan dunia, tidak hanya terbatas 

pada salah satu maslahat saja.1 

Kepemimpinan dalam Islam hakikinya adalah Allah SWT, 

Allah lah yang memimpin alam jagat raya ini dengan kekuasaan yang 

mutlak. Kepemimpinan Nabi Muhammad lah yang merupakan 

manifestasi kepemimpinan Allah dzat yang maha kuasa. Melalui 

Rasul-lah segala petunjuk Allah disampaikan kepada seluruh umat 

                                                             
1 Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Jakarta Timur: Ummul 

Quro, 2016), 40.  
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manusia. Tujuan diutusnya Rasul memimpin manusia di dunia adalah 

untuk memberi petunjuk dan menyuruh umat manusia untuk 

menyembah Allah SWT. Dari beberapa ayat Al-Quran dijelaskan 

tentang estafet kepemimpinan dalam Islam yang berawal dari 

kepemimpinan Allah sebagai pemimpin yang maha mutlak, dan 

kemudian Allah memberikan amanat kepada Nabi Muhammad SAW 

melalui kalam Ilahi untuk memimpin manusia, dan pada akhirnya 

setelah Nabi wafat maka estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh 

pemimpin-pemimpin yang menjalankan kalimatullah.2 

Dari dua surat al-An’am; 165 dan al-Nisa; 49 dijelaskan 

bahwasannya Allah telah memberikan keistimewaan kepada para raja 

dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di 

buminya, dan mempercayakan hamba-hambanya kepada mereka.3 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya terciptanya para 

pemimpin-pemimpin di muka bumi ini dengan segala kelebihan dan 

keistimewaan yang dimilikinya itu semua karena Allah SWT. 

Kepemimpinan dalam Islam atau imamah ialah sebuah 

konsep yang tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, yang 

meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan 

sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini meliputi cara-cara 

memimpin ataupun dipimpin demi terwujudkannya ajaran Islam untuk 

                                                             
2 Hefniy Rozak, Kepemimpinan Pendidikan dalam Al-Quran (Yogyakarta: Teras, 2014), 

76-78. 
3 Ibid., 79. 
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menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat 

sebagai tujuannya.4 

2. Kepemimpinan secara umum 

Studi tentang kepemimpinan sejak dulu banyak menarik 

perhatian para ahli. Sepanjang sejarah, telah dikenal adanya 

kepemimpinan yang berhasil dan yang tidak berhasil. Selain itu 

kepemimpinan banyak mempengaruhi cara kerja dan perilaku banyak 

orang. Sebagian sebabnya sudah diketahui dan sebagian lagi belum 

terungkap. Kepemimpinan merupakan faktor yang sering 

dipermasalahkan karena baik pemerintah maupun masyarakat semakin 

menyadari bahwa terciptanya suatu tujuan dalam skala nasional, 

regional atau lokal tergantung pada kepemimpinan seseorang yang 

memimpin suatu instalasi, jabatan, organisasi, lembaga dan 

sebagainya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa suatu oraganisasi akan 

berhasil atau gagal ditentukan oleh kepemimpinan, dimana 

pimpinanlah yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan suatu 

pekerjaan tersebut.5 

Menurut Goetsch dan Davis di dalam buku Fandy Tjipto dan 

Anastasia Diana, bahwasannya kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan 

                                                             
4 Sunarji Harahap, “Pengaruh Kepemimpinan Islami dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaramai 

Medan,” Human Falah  Volume 3 No 2 (Juli – Desember 2016), 254 225. 
5 Ratna Yulia Wijayanti, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja PNS di Lingkungan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus,” Analisis 

Manajemen No 2 (2010), 137. 
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memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam mencapai tujuan 

organisasi.6 Ada pun pengertian kepemimpinan menurut Asrofi ialah 

kemampuan dari seseorang (pemimpin atau leader) untuk 

mempengaruhi orang lain (yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), 

sehingga orang lain tersebut berbuat atau bertingkah laku sebagaimana 

apa yang telah dikehendaki oleh pemimpin tersebut.7 Selain itu 

menurut Irham Fahmi di dalam bukunya yang berjudul Perilaku 

Organisasi mengatakan, bahwasannya kepemimpinan ialah ilmu yang 

mengkaji secara menyeluruh tentang bagaimana mempengaruhi, 

mengawasi, dan mengarahkan orang lain untuk mengerjakan tugas 

sesuai dengan perintah yang direncanakan.8 

Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia 

karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. 

Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Selain 

itu, kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari 

falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku 

seseorang. Kepemimpinanlah yang menunjukkan secara langsung 

                                                             
6 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, “Total Quality Management, C.V.” Andi Offset 

(2001), 152.   
7 Muhammad Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Motivasi Displin Kerja 

Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Direktorat Budidaya dan 

Pascapanen Florikultura Pasar Minggu Jakarta Selatan,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2013),  21. 

8 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi (Bandung: Alfabeta, 2016), 68. 
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maupun tidak langsung tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap 

kemampuan bawahannya.9 

3. Konsep-konsep Kepemimpinan dalam Islam 

Kepemimpinan dalam islam meliputi banyak hal, karena 

seorang pemimpin dalam perspektif Islam memiliki fungsi ganda yaitu 

sebagai seorang khalifahtullah (wakil Allah) di muka bumi yang harus 

merealisasikan misi sucinya sebagi pembawa rahmat bagi alam 

semesta. Dan sekaligus sebagai Abdullah (hamba Allah) yang patuh 

serta senantisa terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di 

jalan Allah. Selain itu sebagai seorang pemimpin muslim, juga harus 

memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dalam ajaran 

Islam, yaitu diantaranya, musyawarah, adil dan kebebasan berfikir.10 

a. Musyawarah 

Nabi Muhammad saw telah mempraktikan prinsip ini 

bersama sahabtnya dalam mengambil keputusan yang bersifat 

public, meski nabi sendiri seorang yang ma’shum yang senantiasa 

berada dalam control Allah SWT. Bahkan sering nabi mengambil 

keputusan atas dasar suara terbanyak. Seperti, ketika nabi 

memutuskan posisi kaum muslimin dalam perang Uhud untuk 

melakukan tindakan ofensif dalam menghadapi kaum musyrikin.11 

                                                             
9 Muhammad Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Displin Kerja, 

Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai” 21.  
10 Aunur Rohim Fakih, Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005),  4. 
11 Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, (Institut 

Agama Islam Negri Mataram,” Akademika No 01 (Januari 2014), 48. 



26 
 

 

Sebagaimana firman Allah SWT:  

 

لَوةَ َوأَْمُرهُ  ا َرَزْقنَُهْم ْينَُهْم َومِ بَ َوَرى ْم شُ َوالَِّذْيَن اْستََجابُوا ِلَرب ِِهْم َو أَقَاُموا الصَّ  مَّ

  (38يُْنِفقُْوَن )الشورى:

“Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan 

musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Al-Syuura : 38) 

b. Adil 

Di sini pemimpin seharusnya mampu memperlakukan 

semua orang secara adil.  seorang pemimpin harus benar-benar 

ikhlas dalam menjalankan tugas dan orientasinya semata-mata 

karena Allah SWT.12 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

 

 اِس أَْن تَْحكُُمْوا ْم بَْيَن النَّ َكْمتُ حَ ذَا إِنَّ هللاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّْوا اْْلَمنَِت إِلَى أَْهِلَها َوإِ 

ا يَِعظُ  بِاْلعَدِْل إِنَّ   (58انساء: عَا بَِصيًرا )كُْم بِِه إِنَّ هللاَ َكاَن َسِميْ هللاَ نِِعمَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-

                                                             
12 Ibid.,, 47. 
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baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat.” (Al-Nisa’:58) 

c. Kebebasan Berfikir 

Pemimpin harus memberikan kebebasan dalam berfikir 

secara mandiri tentang segal sesuatu yang ada di sekelilingnya. 

Pemimpin harus memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk mengeluarkan hasil pemikirannya dan mengemukakannya.13 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam menganjurkan dan 

mendorong manusia supaya banyak berfikir dan memepergunakan 

akalnya: 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

 

 َمعُْوَن بَِهاْو اَذَاٌن يَسْ َها اَ بِ َن اَفَلَْم يَِسْيُرْوا فِى اْْلَْرِض فَتَكُْوَن لَُهْم قُلُْوٌب يَّْعِقلُوْ 

 (46دُْوِر )الحج: ى الصُّ ي فِ فَإِنََّها ََل تَْعَمى اْْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُْوُب الَّتِ  

 

“Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga  (akal) 

mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? 

Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu hati 

yang didalam dada.”(Al-Haj: 46) 

 

 

 

                                                             
13 Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam” Akademika No 1 (Januari-

Juni 2014), 48. 
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4. Sifat-sifat Kepemimpinan Rasulullah 

Seorang pemimpin juga harus memiliki kepribadian yang 

kokoh dalam memegang prinsip, yang itu merupakan landasan bagi 

seorang pemimpin. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah SWT, 

bahwasannya Allah SWT memenuhi janji-Nya untuk melengkapi 

manusia yang menjadi Rasul-Nya dengan kepribadian yang terpuji. 

Kepribadian yang terpuji itu memiliki beberapa sifat yang disebut 

sifat-sifat kepemimpinan bagi para Rasul Allah SWT, yang juga 

dimiliki oleh Muhammad SAW. sifat-sifat wajib itu diantaranya 

ialah:14 

a. Siddiq (Benar) 

Dengan artian disini Rasulullah SAW mencintai dan 

berpihak kepada kebenaran yang datang dari Allah SWT, 

sehingga seluruh fikiran sikap dan emosi yang ditampilkan dalam 

prilaku, ucapan (sabda) dan diamnnya beliau merupakan sesuatu 

yang pasti benar. 

b. Amanah (Terpercaya) 

Diartikan bahwa Rasulullah SAW sesorang yang dapat 

dipercaya, karena dapat menjaga kepercayaan dengan 

merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan mampu 

menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. 

 

                                                             
14 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2001), 272. 
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c. Tabligh (Menyampaikan) 

Dengan artian Rasulullah dapat menyampaikan wahyu 

Allah SWT secara jelas dan dapat menegrti. Dengan demikian 

semua wahyu yang disampaikan dijadikan juga sebagai pedoman 

beliau dalam kehidupan, sehingga setiap perilaku beliau 

merupakan bagian dari dakwah mengenai petunjuk dan tuntutan 

Allah SWT. 

d. Fatanah (Pandai) 

Bahwasanya Allah membelikan Rasulullah SAW dengan 

tingkat kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan ini tidak hanya 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT. 

Akan tetapi kecerdasan juga dibekalkan karena Rasulullah 

mendapat amanat dari Allah SWT untuk memimpin umat, 

dikarenakan agama Islam diturunkan untuk semua manusia dan 

sebagai rahmat bagi alam semesta. 

e. Maksum (Bebas dari Dosa) 

Diartikan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang berakhlak 

mulia yang tidak mungkin disesatkan setan yang terkutuk. 

Dengan demikian Rasulullah merupakan manusia yang paling 

sempurna dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah 

SWT.15 

 

                                                             
15 Ibid., 275. 
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5. Gaya Kepemimpinan 

Thoha mengatakan dalam bukunya bahwasannya gaya 

kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dari gaya ini 

dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemimpin untuk memimpin 

para bawahannya.16 Gaya kepemimpinan pada dasarnya dapat 

diartikan sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang 

pemimpin yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola tertentu. Hersey 

berpendapat didalam sebuah buku yang telah dikutip oleh 

Heidjrachman dan Husnan, bahwasannya gaya kepemimpinan 

merupakan pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan) dari seorang 

pemimpin yang dirasakan oleh orang lain.17 

Ishak Arep dan Hendri Tanjung mengemukakan empat gaya 

kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain:18 

a. Democratic leadership, yakni suatu gaya kepemimpinan yang 

fokus kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan 

kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. 

b. Directorial/ Authoratic Leadership, yaitu suatu gaya 

kepemimpinan yang fokus nterhadap kesanggupan untuk 

                                                             
16 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 

2015), 49.  
17 Heidjrachman dan Husnan Suad, Manajemen Personalia (Yogyakarta: BPFE, 2002), 

224. 
18 Muhammad Fauzan Baihaqi, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan 

Kerja Dan Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Interving” 23. 
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memaksakan keinginannya yang dapat mengumpulkan pengikut 

untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan siap menerima 

segala bentuk resiko apapun. 

c. Paternalitic Ledership, yaitu bentuk gaya kepemimpinan pertama 

(democratic) dan kedua (dictorial) diatas, yang dapat diibaratkan 

dengan system dictator yang berselimutkan demokratis. 

d. Free Rein Ledershi, yaitu gaya kepemimpinan yang menyerahkan 

sepenuhnya kebijaksanaan pengoprasian manajemen sumber daya 

manusia kepada bawahannya yang hanya berpegang kepada 

ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditentukan oleh atasan 

mereka. 

6. Tipologi Gaya Kepemimpinan 

Tipe kepemimpinan itu dapat dipelajari dengan menganalisa 

berbagai kemungkinan dari pendekatan yang dilakukan oleh para 

pemimpin. Mempelajari tipe kepemimpinan berarti mengetahui 

kemampuan diri sendiri kemudian menyusun kekuatan-kekuatan 

dalam rangka melakukan suatu kegiatan. 

Menurut  Sondang P. Siagian, di dalam tulisan yang telah 

dikutip oleh Muhammad Fauzan Baihaqi dalam praktiknya ada lima 

tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya yaitu:19 

 

 

                                                             
19  Ibid., 19-22. 
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a. Tipe Kepemimpinan Otokratis 

Sorang pemimpin yang memiliki tipe otokratis merupakan 

pemimpin yang memiliki ciri-ciri diantaranya ialah: 

1) Menganggap bahwa orang lain hanya ditadirkan untuk di 

pimpin dan mengabdi kepadanya. 

2) Mengutamakan tujuan pribadi daripada tujuan organisasi. 

3) Tidak ingin menerima kritik, saran, dan pendapat.20 

b. Tipe Kepemimpinan Paternalistik 

Menurut Kartini Kartono, tipe kepemimpinan paternalistik 

yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan dnegan sifat-sifat 

anatara lain: 

1) Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang 

tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu 

dikembangkan. 

2) Bersikap terlalu melindungu (overy protective) 

3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan. 

4) Tidak pernah memeberikan kesempatakan kepada 

bawahannya untuk berinisiatif. 

5) Tidak pernah memberikan kesempatan kepada pengikutnya 

dan bawahannya untuk mengembangkan imajinasi dan daya 

kreatifitas untuk mereka sendiri. 

                                                             
20 Andi Haslindah, “Pengaruh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir,” Skripsi (Jakarta: Universitas Terbuka, 2013), 51 
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6) Selalu berdikap maha tau dan maha benar.21 

c. Tipe Karismatik 

Pemimpin ini ialah seseorang yang dikagumi oleh banyak 

pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat 

menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. 

Bawahan dari tipe pimpinan ini tidak mempersoalkan  nilai-nilai 

yang dianut, sikap, dan prilaku serta gaya yang digunakan oleh 

pemimpin. Pemimpin tipe ini akan tetap dikagumi oleh bawahan 

meskipun pimpinan dapat juga menggunakan gaya otokratik.22 

d. Tipe Laissez Faire (Bebas) 

Pada tipe ini kepemimpinan Laissez Faire ini sang 

pemimpin praktis tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya 

dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak mau 

berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua 

pekerja dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahan 

sendiri, dia merupakan pemimpin simbol, dan biasanya tidak 

memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai kewibawaan dan 

tidak bisa mengontrol anak buahnya. Tidak mampu melaksanakan 

koordinasi kerja, dan tidak berdaya sama sekali menciptakan 

suasana kerja yang kooperatif.23 Seseorang  pemimpin ini 

cenderung memilih peranan yang pasif sebab bawahan dalam 

                                                             
21 Kartini, dan  Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994), 81. 
22 Sondang  P. Siagaan, Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

32. 
23 Kartini, dan Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan 84. 
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situasi kerja sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, tidak 

terkontrol, tanpa kedisiplin, masing-masing orang bekerja semau 

sendiri dengan memberikan organisasi berjalan menurut 

temponnya sendiri tanpa banyak mencampuri. 

e. Tipe Demokratik 

Pemimpin yang demokratik memperlakukan manusia 

dengan cara yang manusiawi. Satu rumus yang menampakannya 

sangat sederhana, akan tetapi sesungguhnya merupakan sumber 

dari semua presepsi, sikap, prilaku dan gaya kepemimpinan 

seseorang. Tipe ini memperlakukan organisasi sebagai wahana 

untuk mencapai tujuan bersama. Jika terjadi kesalahan pada 

bawahan, dia tidak langsung menghukum, namun meluruskan 

permasalahan sehingga bawahan tidak melakukan kesalahan yang 

sama dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.24 

Pimpinan demokratik ini akan mendengarkan setiap kritik 

dan saran dari bawahannya dan membebaskan bawahannya untuk 

mengembangkan diri mereka sesuai kemampuan mereka masing-

masing maka disinilah peran bawahan tipe ini sangat aktif. Tipe 

pimpinan ini juga akan melakukan pendelegasian wewenang 

kepada bawahan yang dianggapnya mampu dan akan cepat 

memberikan pengahargaan kepada bawahan jika berprestasi 

                                                             
24 Ibid., 35-40. 
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dalam bentuk pujian dan reward. Karena itulah pimpinan ini 

sangat dihormati dan disegani oleh bawahan. 

7. Peranan Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja 

Seirama fungsi pemimpin yang perlu dilakukan para 

pemimpin, mereka memiliki peran utama menurut Henny Mintzberg, 

yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu 

kinerja atau manajemen dalam suatu organisasi, yang dijabarkan 

dalam 3 peran utama. Kemudian dijabarkan dengan lebih rinci dalam 

10 peranan. Peran-peran tersebut antara lain:25 

a. Peranan Hubungan Antar pribadi (Interpersonal Role)  

Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status 

dan otoritas pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan 

hubungan antar pribadi. Aktivitas–aktivitas yang digunakan 

dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial 

sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. 

Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya 

pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada 

pihak-pihak luar. Peran ini dibagi atas tiga peranan oleh 

Mintzberg sebagai perincian lebih lanjut dari peranan antar 

pribadi ini. 

1) Peranan sebagai tokoh (figurehead) 

2) Peranan sebagai pemimpin (leader) 

                                                             
25 Andi Setiawan, M. Djudi Mukzam, “Analisis Peran Pemimpin Dalam Meiningkatkan 

Komitmen Organisasi Karyawan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang 

Malang, Kawi”  Administrasi Bisnis No 6, (September 2017), 10. 
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3) Peranan sebagai penghubung (liaison) 

b. Peranan pengambilan keputusan (decisional making) 

Peranan yang membuat pemimpin terlibat dalam proses 

pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpin. Proses 

pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai suatu 

proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasi dibuat 

secara signifikan dan berhubungan. Peranan pengambilan 

keputusan oleh pemimpin merupakan peranan yang tidak boleh 

tidak harus dijalankan, lagi pula peranan ini yang membedakan 

antara manajer dengan pelaksana. Terdapat empat peranan 

pemimpin yang dikelompokkan kedalam pembuatan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Peranan sebagai wirausaha (entrepreneur) 

2) Peranan sebagai pereda gangguan (disturbance handler) 

3) Peranan sebagai pengalokasi sumber daya (resource 

allocator) 

4) Peranan sebagai penegosiasi (negosiator role) 

c. Peranan yang berhubungan dengan informasi (informational 

role) 

Pemimpin melakukan hubungan-hubungan ke luar untuk 

mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi 

didapatkan dan dikumpulkan oleh pemimpin perusahaan yang 
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kemudian di bagikan kepada karyawannya. Menjadikan 

pemimpin sebagai pusat informasi bagi organisasinya. 

1) Peranan sebagai pemonitor (Monitor role) 

2) Peranan sebagai pembagi informasi (disseminator role) 

3) Peranan Sebagai juru bicara (spokesman).26 

Berikut adalah tabel peran pemimpin dalam meningkatkan 

kinerja karyawan.27 

Tabel 2.1 

Indikator Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan 

Interpersonal role 

(Peranan pribadi) 

Decision making 

(peranan pembuatan 

keputusan) 

Informational role (peranan 

sumber informasi) 

Figur head. 

Pemimpin adalah 

merupakan figur 

atau contoh bagi 

organisasi 

Enterpreneur, faktor 

keahlian yang harus dimiliki 

oleh pemimpin sesuai 

dengean level 

kepemimpinannya, seorang 

pemimpin harus mandiri 

mempunyai keahlian. 

Monitir and Desiminator, 

pemimpin harus mampu 

memonitor dan menyaringi 

berbagai informasi guna 

kepentingan organisasi 

Leader, 

pemimpin 

Distrubance handler, 

pemimpin harus 

Spoke person, pemimpin 

harus berperan sebagai 

                                                             
26 Ibid., 12. 
27 Budi Kho, “pengetahuan tentang manajamen produksi dan oprasional, manajemen 

SDM dan manajemen kualitas,” http://ilmumanajemen.com/10-peran-manajer-dalam-organisasi-

menurut-mintzbreg/, (diakses pada tanggal 8 april 2019, jam 13.39). 

http://ilmumanajemen.com/10-peran-manajer-dalam-organisasi-menurut-mintzbreg/
http://ilmumanajemen.com/10-peran-manajer-dalam-organisasi-menurut-mintzbreg/
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organisasi 

mengarahkan, 

memberi perintah, 

bimbingan dan 

memeberi 

petunjuk bagi 

anggota 

organisasi 

menghilangkan rintangan-

rintangan yang dapat 

menghalangi jalannya 

organisasi. 

 

Resorurce allocation, 

memiliki kewenangan 

dalam mengendalikan 

penggunaan sumberdaya 

organisasi 

 

pembicara bagi organisai 

Liaison, 

pemimpin sebagai 

penghubung bagi 

organisasi, dan 

penghubung 

diantara atasan 

bawahan 

Negotiator, pemimpin 

berpartisipasi dalam 

kegiatan negosiasi dengan 

organisasi lain dan individu. 

 

 

B. Kinerja 

1. Definisi Kinerja Karyawan 

Menurut Wesson di dalam tulisan yang telah dikutip oleh 

Eddy Madiono Sutanto, menyatakan bahwasanya kinerja karyawan 
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ialah serangkaian perilaku karyawan yang memberi kontribusi baik 

secara positif ataupun negative terhadap penyelesaian tujuan 

organisasi.28 Selain itu menurut Notoatmodjo di dalam tulisan yang 

telah dikutip oleh Slamet Riyadi, menyatakan bahwasannya kinerja 

ialah ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang  dalam melakukan 

tugas pekerjaannya. Ada tiga faktor utama yang berpengaruh pada 

kinerja diantaranya yang pertama, individu (kemampuan bekerja), 

kedua, usaha kerja (keinginan untuk bekerja), dan ketiga, dukungan 

organisasional (kesempatan untuk bekerja).29 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengembangan keputusan 

pengukuiran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau 

kegagalan terhadap suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi organisasi.30 Mengetahui informasi tentang 

kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan 

untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan oleh 

organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan 

atau belum. Akan tetapi pada kenyataannya banyak organisasi yang 

                                                             
28 Eddy Madiono Sutanto, dkk, “Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Kinerja Karyawan,” JMK No 2 (September 2015), 137. 
29 Slamet Riyadi, “Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya kepemimpinan, dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur,” Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan No 1 (Maret 2011),  43. 
30 Muhammad Dzulkifli, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Displin Kerja, 

Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai,” 45. 
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justru kurang dalam memiliki informasi tentang kinerja 

organisasinya.31 

2. Manfaat Penilaian Kinerja 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang 

sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. 

Kebijakan-kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual 

dan aspek organisasional. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi 

organisasi diantaranya ialah: 

a. Untuk perbaikan kinerja. 

b. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

c. Untuk kepentingan penelitian kepegawaian. 

Informasi penilaian kinerja tersebut dapat digunakan oleh 

pimpinan untuk mengelola kinerja pegawainya dan mengungkapkan 

kelemahan kinerja pegawainya sehingga pimpinan dapat mengetahui 

peringkat target yang harus diperbaiki tersedianya informasi kinerja 

pegawai, sangat membantu pimpinan dalam mengambil langkah 

perbaikan program-program yang telah dibuat.32 

3. Indikator Kinerja 

Ada beberapa hal yang sebaiknya dimiliki oleh karyawan 

dalam meningkatkan kinerja karyawan guna menambah kualitas dan 

                                                             
31 Regina Aditya Reza, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan,  Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Santosa Perkasa Banjarrnegara,” Skripsi (Semarang: 

Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 21.  
32 Siti Mustofiah, “Pengaruh Kepemimpinan Islami Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Rabbani Semaraang,” 32.  
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meningkatkan produktifitas kerja. Stephen P. Robbins berpendapat,  

bahwasanya ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan secara individu, diantaranya ialah: 33 

a. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap kemampuan dan keterampilan karyawan. 

b. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan, diistilahkan seperti 

jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas  yang diselesaikan. 

c. Ketepatan Waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

waktu yang telah ditentuksn, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. 

d. Evektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (teknologi, uang, tenaga), dimaksimalkan dengan 

maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan 

sumber daya. 

e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang 

nantinya akan dapat melaksanakan dan menjalankan fungsi 

kerjanya. 

f. Komitmen, merupakan suatu tingkat dimana seorang karyawan 

mempunyai tanggung jawab karyawan terhadap kantor dan 

mempunyai komitmen kerja dengan instansi.   

                                                             
33 Stephen P. Robbins, Prilaku Organisasi (Jakarta: PT Indeks  Klompok Gramedia, 

2006), 260.  
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BAB III 

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KINERJA 

KARYAWAN DI BINTANG SWALAYAN PONOROGO  

 

A. Gamabaran Umum Lokasi Penetian 

1. Sejarah Bintang Swalayan 

Sejarah berdirinya PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo tidak 

lepas atas perintah Rois Syuriah PCNU Ponorogo Drs. KH. Imam 

Sayuti Farid, SH, M.Si kepada Ketua Tanfidziyah PCNU Ponorogo  

Drs. Fatchul Aziz, MA. supaya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi 

untuk organisasi. Amanat itulah yang kemudian menjadi spirit 

kegiatan ekonomi keumatan di PCNU Ponorogo.1 Selanjutnya 

semangat itu ditindak lanjuti dalam musyawarah kerja I PCNU 

Ponorogo tahun 2014 di pondok pesantren Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo. Dari Musyker I inilah diputuskan kegiatan ekonomi 

keumatan baik untuk jam’iyah maupun jamaah nahdliyin. Selanjutnya 

keputusan-keputusan Musker I disosialisasikan melalui kegiatan turba 

keseluruh MWC NU kabupaten Ponorogo. Selama turba berlangsung, 

mayoritas jamaah menyetujui bahkan menginginkan untuk segera 

kegiatan ekonomi itu direalisasikan. Diantara usulan itu adalah 

pendirian usaha swalayan dan grosir di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
1 Mochammad Asrofi, Wawancara, 17 Juli 2019. 
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Setelah kegiatan turba, pada tanggal 21 Februari 2015 digelar 

acara seminar ekonomi PCNU Ponorogo dengan mengundang tim 

ekonomi PWNU Jawa Timur, DR. Jimmy Hantu dari Bogor dan 

kepala kantor indakop Kabupaten Ponorogo. Secara umum mereka 

berpandangan, bahwa permasalahan umat Islam yang cukup krusial 

saat ini adalah lemahnya kegiatan dibidang ekonomi keumatan, 

khususnya warga nahdliyin yang mana kemampuan berekonominya 

sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan kemampuan berekonomi 

organisasi yang lain, sehingga setiap akan melaksanakan program-

program organisasi yang telah diputuskan maupun melakukan aktivitas 

dakwah atau lainnya selalu saja dihadapkan pada permasalahan dana 

atau pembiayaan organisasi.2 

Meskipun secara jumlah warga nahdliyin ini mayoritas di 

Ponorogo, namun pada kenyataannya potensi besar ini belum terkelola 

dengan baik, sebaliknya lebih banyak digarap oleh pihak lain. Begitu 

juga umat Islam secara umum lebih senang berbelanja ke toko-toko 

milik non muslim. Hal demikian terjadi karena belum terkelolanya 

dengan baik potensi-potensi ekonomi kita, walaupun ada usaha dari 

kalangan muslim, namun belum memiliki daya saing dalam segi harga, 

kualitas maupun pelayanan, selain itu juga lemahnya sikap loyalitas 

warga / umat Islam terhadap umat Islam itu sendiri. Ditambah lagi 

belum tumbuhnya kepercayaan diri terhadap kekuatan diri sendiri, oleh 

                                                             
2 Ibid.  
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karena itu sesuai dengan rencana kerja lembaga perekonomian PCNU 

untuk membangun gerakan ekonomi umat, maka perlu adanya 

perusahaan publik di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kokoh dan 

mampu bersaing.   

Dari pemikiran ini maka pada tanggal 16 Maret tahun 2015 

ditindak lanjuti dengan rapat PCNU Ponorogo berserta jajaran 

BANOM NU di rumah Bapak H. Sugeng Hariono, ST. Jl. Letjend 

Soeprapto No 18 Ronowijayan Siman Ponorogo (yang sekarang 

dijadikan kantor Bintang Swalayan). Dalam rapat tersebut disepakati:3 

a. Segera  membentuk badan usaha; 

b. Membuat legal standing yang mengatur hubungan kelembagaan 

antara badan usaha (perseroan) dengan PCNU Ponorogo; 

c. Menyerahkan pengurusan legal standing sebagaimana dimaksud 

pada huruf  a dan b kepada PC LPBHNU Ponorogo;  

 Dari dasar pemikiran itulah maka di bentuklah PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo yang merupakan wujud usaha LPNU yang 

bergerak dibidang Perdagangan umum. Pada bulan mei 2015 telah 

dibuka usaha retail dan grosir yaitu BINTANG Swalayan yang 

bertempat di Jl. Letjend Soeprapto No 18 Ronowijayan Siman 

Ponorogo. Sasaran Pasar yang dituju bukan hanya warga atau 

simpatisan NU saja, melainkan untuk kepentingan umum dengan 

                                                             
3 Ibid.  
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menitik beratkan menjalin mitra usaha.4 Berawal dari Swalayan 

dengan brand merk “BINTANG”  di tahun 2015, Bintang Swalayan 

hadir memenuhi permintaan konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Dengan pelayanan yang ramah serta mengusung motto 

“Belanja Mudah, Murah dan Barokah”, Bintang Swalayan berhasil 

mencuri hati pelanggannya untuk terus konsisten memenuhi kebutuhan 

umat. Terbukti dengan berjalannya waktu Bintang Swalayan dipercaya 

sebagai pilot project ekonomi keumatan dalam ajang NU Award tahun 

2017 diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Oleh karena itu 

Bintang Swalayan optimis mampu berkembang dan terus berusaha 

memenuhi kebutuhan umat melalui usaha retail Bintang Swalayan. 

Perdagangan umum mulai dari swalayan menuju supermarket (retail), 

serta grosir dan distributor bidang usaha lain sesuai dengan 

pertimbangan kelayakan usaha.5 

2. Visi dan Misi Strategi Perusahaan 

 VISI  

Terwujudnya tatanan ekonomi jama’ah (warga NU) yang 

mandiri dan berkeadilan dalam bingkai ajaran Islam ahlussunnah 

wal jamaah annahdliyah. 

 MISI PERUSAHAAN 

a. Mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah dalam 

bidang ekonomi keumatan  

                                                             
4 Mohammad Asrovi , Wawancara,  20 Desember 2018. 
5 Sumarlin, Wawancara. 15 Maret 2019. 
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b. Membangun sinergitas jama’ah dan jam’iyah NU melalui 

pemberdayaan ekonomi sesuai semangat Nahdlatut Tujjar  

c. Melakukan pendirian usaha disegala bidang ekonomi 

keumatan secara profesional, mandiri dan berdaya saing. 

d. Menggali potensi dan memberdayakan ekonomi jama’ah NU 

 KEBIJAKAN MUTU 

Berikut kebijakan mutu di Bintang Swalayan Ponorogo:  

a. Mempertahankan kepuasan pelanggan tertinggi dengan 

memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas dan tepat 

waktu. 

b. Memenuhi persyaratan pelanggan dan secara terus menerus 

meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu. 

c. Mengembangkan keahlian dan kemampuan karyawan. 

d. Melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. 

e. Bekerja sebagai tim.6 

 MOTTO PERUSAHAAN 

“BELANJA MUDAH, MURAH DAN BAROKAH” 

 BUDAYA PERUSAHAAN 

Berintegritas, Berkualitas, Inovatif, Kompetitif, Kepuasan 

Pelanggan. 

 

 

                                                             
6 Ibid.  
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Bintang Swalayan Ponorogo Tahun 2018-1019 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Bintang Swalayan 

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas, Bintang Swalayan 

memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi ini menggambarkan 

bagaimana potensi dan tanggung jawab masing-masing personel yang 

terlibat dalam intensi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu 

berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Tugas dan fungsi masing-

masing bidang dan seksi antara lain:7 

a. Devsi SDM (Sumber Daya Manusia)  

1) Penyempurnaan Peraturan kerja dan standart kerja seiring 

dengan penyempurnaan struktur organisasi 

2) Pelatihan SDM yang meliputi : 

- Penguatan Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) An 

Nahdliyah  

- Outbound. 

- Pendalaman dan pemahaman jobdesk divisi. 

3) Pelatihan penanaman rasa memiliki dan tanggung jawab 

terhadap organisasi dan amal usaha NU. 

4) Peningkatan kinerja dan produktifitas seluruh karyawan 

sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai 

dengan tujuan dan target pekerjaan masing-masing. 

5) Rapotisasi kinerja karyawan untuk menciptakan efisiensi kerja 

                                                             
7 Sumarlin, Wawancara, 15 Mei 2019.   
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6) Menyertakan karyawan dalam program BPJS Ketenaga 

Kerjaan dan BPJS Kesehatan. 

b. Devisi umum 

Mempunyai tugas melakukan pelayanan yang berkaitan 

dengan kantor yaitu  

1) Membuat sistem inventarisasi per bagian atau per ruang, 

dengan tujuan untuk memudahkan dalam perawatan, 

pengontrolan dan pertanggung jawaban barang-barang 

inventaris. 

2) Penyediaan database dan software untuk barang-barang 

inventaris dan gudang umum. 

c. Bidang EDP & IT 

1) Melakukan kontrol software dan hardware secara berkala 

2) Melakukan analisa data baik aset maupun inventory bersama 

dengan devisi SPI.8 

d. Devisi Keuangan  

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan 

yang meliputi pembendaharaan. 

1) Penyempurnaan laporan transaksi sesuai dengan SAI (Standar 

Akuntansi) 

2) Penyempurnaan sistem pencatatan antar cabang. 

3) Mampu memberikan analisa informasi oprasional perusahaan. 

                                                             
8 Ibid.  
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e. Divisi SPI 

SPI (Satuan Pengawas Internal) yang merupakan struktur 

pengendalian pada perseroan ditahun 2019 berencana untuk 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Melakukan kontrol internal yang meliputi semua bidang usaha 

baik dibidang oprasional, keuangan  umum, maupun SDM. 

2) Melakukan kontrol internal terhadap inventory dan asset. 

3) Membuat analisa hasil kerja perusahaan. 

f. Devisi Oprasional 

1) Devisi Grosir  

Tugas yang di lakukan yaitu melakukan pengembangan usaha 

grosir untuk area Ponorogo dan sekitarnya. 

2) Devisi Swalayan 

- Pengembangan pusat pelayanan 

- Pengadaan promosi pasar baik melalui brosur maupun 

melalui media elektronik yang meliputi distribusi brosur 

kesemua masyarakat Ponrogo dan wilayah sekitarnya, event 

kegiatan kemasyarakat, promosi melalui website, dan 

promosi melalui member card.9 

 

 

 

                                                             
9 Sumarlin, Wawancara, 15 Mei 2019. 
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4. Data Pegawai Bintang Swlayan Ponorogo 

Bintang swalayan didukung oleh 48 orang karyawan yang 

berdedikasi tinggi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Mereka 

berkomitmen untuk bekerja dengan berlandasan nilai-nilai dasar 

budaya kerja yang telah disepakati yaitu komitmen, integritas, dan 

profesional.10 Karyawan Perusahaan dikategorikan dalam 2 (dua) 

status karyawan yaitu: Karyawan Training dan Karyawan Kontrak. 

Dari segi pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan 

SMK/MA/SMA sederajat dan sedang menempuh pendidikan di 

Perguruan Tinggi di Ponorogo Karyawan yang telah melalui masa 

training selama tiga bulan akan dilanjut menjadi karyawan dengan 

status kontrak apabila memenuhi standar penilaian karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Sumarlin, Wawancara, 15 Mei 2019. 
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Tabel 3.1 

Data Karyawan Team Management Kantor Pusat  

Bintang Swalayan Ponorogo  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal  

Pendidikan Pangkat/jabatan 

Pendidikan  Jumlah  Bagian  Jumlah  

- S2 

- S1 

- D-III 

- SLTA 

- 1 orang 

- 5 orang 

- 1 orang 

- 41 orang 

- Komisari  

- Direktur  

- Manajer 

- Input data 

- Bendahara 

- Admin mutasi 

cabang 

- Admin umum 

+ SDM 

- SP  

- Pembelian 

- Admin cabang 

- Driver 

- Gudang  

- Helper  

- Team mutasi 

- Kasir 

- Pramuniaga 

- 1 orang 

- 1 orang 

- 3 orang 

- 2 orang 

- 2 orang 

- 1 orang 

 

- 1 orang 

 

- 2 orang 

- 1 orang 

- 2 orang 

- 2 orang 

- 2 orang 

- 1 orang 

- 1 orang 

- 2 orang 

- 22 orang 

 

Jumlah 48 Jumlah 48 
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Berdasarkan data diatas pendidikan pegawai yang berada di 

Bintang Swalyan Ponorogo yang berpendidikan S2 hanya 1 orang, dan 

yang berpendidikan S1 hanya 5 orang, ini menyatakan perlunya 

peningkatan pendidikan pegawai team manajemen Bintang swalayan 

yang dimana masih banyaknya pegawai yang berpendidikan SLTA. 

Tabel 3.2 

Data Karyawan Desember 2018 

Outlet 
Jumlah 

Outlet 

Training Kontrak Total 

Karyawan 

L P L P 

Bintang Pusat 1 - - 23 25 48 

Bintang Cabang 6 - - 5 26 31 

Nusantara Mart 6 - - 20 22 42 

Total 13 0 0 48 73 121 

 

Gambar 3.2 

Grafik Data Karyawan Tahun 2018 
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B. Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Karyawan Di 

Bintang Swalayan Ponorogo. 

1. Peran kepemimpinan Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan di 

Bintang Swalayan Ponorogo. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Bintang Swalayan 

Ponorogo. Dalam penelitian ini penggalian data dilakukan dengan 

melakukan wawancara bersama pimpinan dan ke 5 karyawan di 

Bintang Swalayan Ponorogo. Berikut hasil wawancara dengan 5 

karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo yang mengetahui aktifitas 

keseharian pimpinan di perusahaan. Paparan data yang pertama terkait 

data pribadi informan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Data Informan 

No Nama Karyawan 
Tgl Mulai 

Masuk Kerja 

Pendidikan 

terakhir 
Bagian 

1.  Sumarlin  S2 Direktur 

2.  Moch Asrovi 
1 februari 2016 

– sekarang 
S1 

Admin 

umum + 

SDM 

3. Amanda Zaira Putri 
18 mei 2018 – 

sekarang 
SMK 

Keuangan 

cabang 

4. Dwi Mahendra 
27 juni 2018 – 

sekarang 
SMK Gudang 

5. 
Riski Surya Adi 

Nuarta 

22 april 2017 – 

sekarang 
SMK 

Pengolah 

data 

6. 
Indah Yarotul 

Nafiah 

20 mei 2018 – 

sekarang 
SMK 

Pajak / 

admin 

 



55 
 

Di Bintang Swalayan ponorogo seluruh informan yang 

berjumlah 5 orang karyawan, dan 1 pimpinan, hasil wawancara 

pemimpin dalam peran pribadi yaitu: Menurut Amanda Zaira Putri 

selaku staf devisi keuangan cabang Bintang Swalayan Ponorogo:11 

“Ketika ada kegiatan yang diselenggarakan di kantor Bintang Swalayan 

beliau pasti turut hadir mengisi kegiatan tersebut seperti program kajian 

bulanan beliau turut hadir untuk meramaikan kegiatan tersebut.” Hal ini 

juga disampaikan oleh Mochammad Asrovi selaku staf admin umum 

dan SDM di Bintang Swalayan Ponorogo “kalau beliau sering mengisi 

acara-acara yang di selenggarakan misalkan ada rapat beliau ikut 

mengisi dan ketika ada kegiatan kajian bulanan pun beliau ikut serta 

meramaikan acara.”12  

Hal yang sama di sampaikan oleh Dwi Mahendra selaku staf 

devisi bagian gudang Bintang Swalayan Ponorogo “iya benar setiap ada 

kegiatan beliau turut hadir meramaikan misalkan senam bersama yang 

di lakukan setiap satu bulan sekali.”13 Sedangkan menurut Indah 

Yarotul Nafiah selaku staf pajak mengatakan bahwa: “ikut serta tetapi 

kalau ada halangan terkadang beliau tidak bisa menghadiri, biasanya 

pelaksanaan senam di halaman bintang sini, kalau kajian di aula 

Bintang Swalayan yang megisi kadang bapak sendiri.”14 Namun ada 1 

karyawan yang mengatakan bahwa pemimpin jarang terlihat di kantor 

                                                             
11 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019. 
12 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019 
13 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juli 2019. 
14 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
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dan jarang mengikuti atau menghindari acara kegiatan  yang di 

selenggarakan di perusahaan yaitu, Risky Surya Adi Nuarta selaku staf 

pengolah data mengatakan bahwa: “Kalau beliau jarang banget ikut 

hadir yang terutama manajer dan staf karyawan pasti ikut meramaikan 

mungkin dikarenaka beliau sibuk pergi keluarkota.”15 

Dari hasil wawancara dalam hal pemimpin memberikan 

motivasi dan mengarahkan ada 4 karyawan sebgai informan 

mengatakan yang sama di sampaikan oleh,  Mochammad  Asrovi selaku 

staf admin umum dan SDM yaitu: “kami disini setiap ketemu dengan 

beliau, pasti mengatakan kepada kami kerja yang ikhlas, kerja yang 

profesional, pada saat waktu sholat tiba beliau mengingatkan untuk 

sholat karena meja kita berada dalam satu ruangan dan tempat untuk 

sholat berada di belakang saya maka dari itu setiap melakasanakan 

sholat beliau pasti mengingatkan, dan itu lah yang dapat memotivasi 

diri kami sebagai bawahannya untuk bekerja lebih baik.”16  

Menurut Amanda Zaira Putri selaku staf devisi keuangan 

cabang Bintang Salayan Ponorogo: “Sering ketika ada masalah antara 

karyawan misalkan a dan b mempunyai masalah itu disuruh menghadap 

bapak secara pribadi, karena takut mengganggu pekerjaan keduanya 

bisa berdampak yang kurang baik ke pelayanan pelanggan, beliau pasti 

menanyakan permasalahannya kepada karyawan secara baik dan pelan-

                                                             
15 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019. 
16 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
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pelan, beliau  mencari jalan keluar yang strategis untuk meluruskan  

maslah tersebut.”17 

Hal yang sama di sampaikan oleh Risky Surya Adi Nuarta: 

“pada waktu itu Pak Marlin juga pernah bilang kesemua staf karyawan 

atapun termasuk manajer beliau bilang kalaupun ada unek-unek 

terutama masalah pribadi jangan sampai di bawa-bawa keperkerjaan, 

kalau kita sama teman disini itu langsung disuruh menghadap bapak 

sendiri bicara 4 mata agar bisa selesai beliau memberikan solusinya dan 

meluruskannya.”18 

Indah Yarotul Nafiah selaku staf bagian pajak sedikit 

mengatakan berbeda terkait pemimpin bertanggung jawab untuk 

memberikan motivasi dan menggerakan bawahan: “pernah  tapi tidak 

sering kalau misalkan kendala dalam suatu kerja sudah pasti pernah 

mbak, tapi kalau masalah bersifat pribadi belum pernah. Cara beliau 

memberikan pengarahan atau motivasi awalnya di tanyakan terlebih 

dahulu kendala dalam bekerja masalahnya apa, terus dikasi solusi 

setelah itu di kasi motivasi agar kerjanya lebih baik lagi.”19 

Dari hasil wawancara mengenai pemimpin dalam menjaga 

hubungan dengan rekan kerja. Hal ini di sampaikan oleh Amanda Zaira 

Putri selaku staf devisi keuangan cabang Bintang Salayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “sangat betul, ketika kami sedang rapat beliau 

melakukan seperti itu menjadi penghubung antara kami dengan staf 

                                                             
17 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 juni 2019. 
18 Risky Surya Adi Nuarta. Wawancara, 25 Juli 2019. 
19 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juli 2019.  
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yang ada disini, dan semuanya diberikan kesempatan untuk menyatakan 

pendapat.”20 Menurut Dwi Mahendra selaku staf gudang Bintang 

Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “Dalam menjaga hubungan 

antara pemimpin dan staf  karyawan di kantor pemimpin terkadang 

mengajak para karyawan untuk keluar makan bersama agar terjalin 

keakraban antara atasan dan bawahan. Seperti itu mbak yang saya 

tau.”21 

Risky Surya Adi Nuarta selaku staf  pengelola data Bintang 

Swalayan Ponorogo  mengatakan bahwa: “dengan cara sering menyapa 

staf yang tiap kali bertemu dengan beliau, pernah waktu itu semua 

dikumpulkan pada waktu gajihan itukan pertanggal 11 dikumpulkan 

semua karyawan khusus itu bapak sendiri yang turun tangan  langsung 

untuk menjalin silaturahmi pada teman-teman, dan sekedar 

memeberikan motivasi agar semangat dalam  bekerja.”22 Hal yang sama 

disampaikan oleh Indah Yarotul Nafiah selaku staf pajak Bintang 

Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “misalnya kalau ketemu beliau 

menyapa kita kalau gak gitu melalui chat, kalau misalakna keluar 

bareng secara keseluruhan itu belum pernah mungkin cuman beberapa 

saja soalnya kalau disini kerjanya shift kalau di bagian kantor itukan 

bareng sama beliau sudah pasti diajak, pernah waktu bulan ramadhan 

kemarin itu juga keluar bersama.”23 

                                                             
20 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 18 juni 2019. 
21 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juni 2019. 
22 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019. 
23 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019 
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Selanjutnya pemaparan hasil wawancara mengenai peran 

pemimpin membuat keputusan yang mencari pembaharuan kesempatan 

dalam organisasi di Bintang Swalayan Ponorogo sebagai berikt: Dari 

hasil wawancara keseluruhan karyawan berpendapat bahwa pemimpin 

berperan dalam kinerja karyawan sehingga mereka dapat bekerja 

dengan baik. Menurut Amanda Zaira Putri selaku staf devisi keuangan 

cabang mengatakan bahwa: “beliau selalu mendorong para karyawan 

untuk membuat inovasi dan beliau juga turut mengeluarkan ide-ide 

dikatakan kepada karyawan apa bila menganggap itu penting maka 

disapaikan secara langsung seperti membuat lingkungan kerja kami 

menjadi nyaman dan santai.”24 

Mochammad Asrovi selaku staf admin umum dan SDM di 

Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “Bapak selalu 

memberikan pengarahan yang baik ketika kami sedang mengalami 

kendala beliau sangat mudah untuk ditemui dan membimbing untuk 

menghadapi permasalahan tersebut. Beliau memberikan arahan untuk 

pekerjaan kami seperti melakukan kerja sama dengan baik dan 

profesional.”25 Menurut Dwi Mahendra selaku staf bagian gudang 

Bintang Swalayan Ponorogo megatakan bahwa: “jika terjadi kendala 

setau saya di rapatkan mbak kalo bapak tidak sibuk, tapi kalo 

                                                             
24 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019.  
25 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
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kendalanya seperti masalah sesama staf beda lagi di panggil di beri 

nasehat oleh beliau.”26 

Hal ini juga di sampaikan oleh Mochammad Asrofi selaku staf 

devisi admin umum Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bawa:27 

“Bahkan ketika karyawan punya keluhan bapak siap menampung segala 

aspirasi apa saja yang diberikan, karena beliau memang orangnya 

sangat terbuka”. Menurut Indah Yarotul Nafiah selaku staf pajak 

Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa:28 di musyawarahkan 

dengan semua staf yang ada di kantor”. Hal ini juga disampaikan oleh 

Risky Surya Adi Nuarta selaku staf pengolah data Bintang Swalayan 

Ponorogo mengatakan bahwa:29 biasanya itu kalau bapak tidak sibuk 

langsung diadakan rapat semua staf kantor di kumpulkan tetapi bagian 

toko tidak, hanya bagian kantor saja”. 

Dalam hasil wawancara mengenai pemimpin membuat 

keputusan yang penting, yaitu menurut: Mochammad Asrofi sekalu staf 

devisi admin umum dan SDM Bintang Swalayan mengatakan bahwa: 

“menurut saya beliau orang yang bertanggung jawab, sumber daya yang 

peting ialah waktu menurut beliau seperti bagaimana beliau bisa 

membagi waktunya dalam mengelola perusahaan ini untuk mendesain 

struktur organisasi dan pola hubungan yang bisa menentukan 

                                                             
26  Dwi Mahendra, Wawancara 25 Juli 2019. 
27 Mochammad Asrofi, Wawancara 18 Juni 2019. 
28 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
29 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019. 
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bagaimana pekerjaan dibagi dan dikordinasikan.”30 Hal ini juga 

disampaikan oleh Amanda Zaira Putri selaku staf keuangan cabang 

Bintang Swalayan Ponorogo bahwa pimpinan dalam membuat 

keputusan mengatakan bahwa: “beliau juga berusaha untuk 

mengendalikan organisasi ini lewat pembagian sumber daya yang 

dimilikinya penempatan karyawan menurut saya sudah tepat dan sesuai 

beban kerja tiap bidang dan beliau pasti melakukan penyegaran di 

setiap bidang ketika diperlukan”.31 

Dalam hasil wawancara pemimpin Bintang Swalayan 

Ponorogo peran yang bertanggung jawab mewakili organisasi dalam 

perundingan ada 4 dari 5 karyawan sebagai informan dalam penelitian 

ini 4 karyawan mengatakan sama yaitu: Menurut Amanda Zaira Putri 

sebagai staf keungan cabang Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan 

bahwa: “Beliau sering menyuruh kami untuk aktif berpartisipasi dalam 

suatu rapat kerja untuk mengajukan pendapat atau menyampaikan 

kendala yang terjadi di perusahaan. Proses yang seperti inilah yang 

biasa terjadi pada saat kami rapat dengan pimpinan kami.”32 

Hal ini juga disampaikan oleh Mochammad Asrovi selaku staf 

admin umum Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa : “saya 

melihat beliau selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan di kantor dan bernegosiasi kapada kami tentang 

                                                             
30 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019.  
31 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019. 
32 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019. 
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masalah kinerja kami.”33 Hal yang sama di sampaikan oleh Indah 

Yarotul Nafiah selaku staf pajak di Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “iya disaat rapat pasti pernah nanyain misalnya ada 

yang ingin disampaikan atau nggak ada unek-unek yang ingin di 

sampaikan gitu mbak.”34 Hal yang sama di sampaikan oleh Dwi 

Mahendera selaku staf gudang Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “pernah dalam melaksanakan rapat kita pasti 

dikasih kesempatan untuk mengajukan pendpat.”35 

Namun ditemukan 1 karyawan sebagai informan dalam 

penelitian ini yang mengatakan sedikit berbeda yaitu: Risky Surya Adi 

Nuarta selaku staf pengolah data Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “pernah itu mbak gak sering sih soalnya dari bapak 

sendiri jarang datang jadi kalau ada keluh kesah itu harus menunggu 

beliau dulu baru bisa ada kepastian, soalnya kalau manajer yang 

mengambil tindakan nanti takutnya salah, jadi harus menunggu beliau 

dulu, karna beliau sering pergi keluar kota.”36 

Data hasil wawancara dalam peran sumber informasi menurut 

Mochammad Asrovi selaku staf admin umum dan SDM Bintang 

Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “Beliau menjaga hubungan 

dengan cara melakukan interaksi dengan staf dan orang-orang lain yang 

berada di luar organisasi. Beliau menerima silaturahmi entah itu 

                                                             
33 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
34 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
35 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juli 2019 
36 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juli 2019. 
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dirumahnya ataupun dikantor, karena lembaga ini tidak berdiri sendiri 

maka pasti beliau banyak berhubungan dnegan sejumlah individu atau 

kelompok.”37 Hal ini juga disampaikan oleh Amanda Zaira Putri selaku 

staf keuangan cabang Bintang Swalayan Ponorogo bahwa dalam 

menyampaikan berita pemimpin melakukan sebagai berikut: “dalam 

menyampaikan berita dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu 

manajer satu dan manajer dua terus mereka mendiskusikan, setelah 

selesai didiskusikan barulah nantinya manajer menyampaikan kesemua 

karyawan, bapak hanya ikut rapat saja misalkan ada masalah atau ada 

informasi penting soal menyampaikan berita atau informasi itu biasanya 

melalui manajer terlebih dahulu.”38 Hal yang sama di sampaikan oleh 

Risky Surya Adi Nuarta selaku staf pengolah data Bintang Swalayan 

Ponorogo mengatakan bahwa: “itu cara penyampaiannya biasanya tidak 

langsung dari karyawan tetapi pimpinan menyampaika terlebih dahulu  

kepada manajer, setelah melalui manajer terus disaat briefing pagi 

manajer menyampaikan informasi tersebut.”39 menurut Indah Yarotul 

Nafiah selaku staf pajak Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan hal 

yang sama yaitu: melalui briefing pagi setiap mau masuk kerja.”40 

Dari hasil wawancara mengenai peran menyampaikan 

informasi organisasinya kepada organisasi luar. Menurut Mochammad 

Asrovi selaku staf admin umum dan SDM Bintang Swalayan 

                                                             
37 Mochammad Asrofi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
38 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019. 
39 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019. 
40 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
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mengtakan bahwa: “beliau biasanya menyampaikan ketika ada 

pertemuan dengan jamaah NU atau organisasi lain, ketika beliau 

diundang sebagai pembicara atau pemateri di organisasi tersebut beliau 

pasti menyampaikan rencana, kebijakan, dan kinerja organisasi.”41 

Paparan data dari hasil wawancara penerapan kepemimpinan 

Islam yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan Bintang Swalayan 

untuk mempengaruhi kinerja karyawan Terdapat 5 karyawan 

mengatakan hal yang sama yatu menurut: Risky Surya Adi Nuarta 

sebagai staf pengolah data Bintang Swalayan mengatakan: “bahwa 

dalam bekerja kita semua harus jujur terhadap pimpinan, rekan kerja 

maupun konsumen.”42 Menurut Dwi Mahendra selaku staf gudang 

Bintang Swalayan mengatakan bahwa “kita diminta untuk menjaga 

kepercayaan yg sudah diberikan dari atasan mbak.”43 Hal ini juga 

disampaikan oleh Indah Yartol Nafiah sebagai staf pajak Bintang 

Swalayan mengatakan bahwa: “waktu awal masuk kerja kan kita ada 

training diajarkan cara menyampamikan dan berkomunikasi dengan 

baik kepada konsumen.”44 

Hal yang sama terkait pelaksanaan sholat yang di laksanakan 

di Bintang Swalayan Ponorogo. Menurut Amanda Zaira Putri selaku 

staf keuangan cabang Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: 

untuk terkait sholat berjamaan kita belum menerapkannya dikarenakaan 

                                                             
41 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
42 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019. 
43 Dwi Mahendra , Wawancara, 25 Juni 2019 
44 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
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tuntutan kerja jadi kita belum bisa, kita pasti gantian disaat 

melaksanakan sholat, dan untuk sholat dhuha pun hanya menganjurkan 

saja tidak mewajibkan.”45 Hal yang sama di sampaikan oleh Indah 

Yarotul Nafiah selaku staf pajak Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahawa: belum pernah mbak saya kurang tau untuk itu 

mengapa tidak diterapkan, tapi bisa jadi karena pekerjaan juga mbak 

karena kita kerja disini shift jadi kita hanya bisa bergantian, kalau 

perihal sholat dhuha belum pernah mbak.”46 

Hal ini juga di sampaikan oleh Mochammad Asrovi selaku staf 

admin umum dan SDM Bintang Swalayan mengatakan bahwa: terkait 

sholat kita menganjurkan untuk sholat dhuha tapi tidak mewajibkan, 

untuk pelakasanaan sholat berjamaah belum untuk sekarang 

dikarenakan tuntutan kerja kita dan toko tidak di tutup disaat 5 waktu 

tiba, terkecuali setiap hari jumaat pada saat sholat jumaat itu toko 

ditutup sementara, agar para karyawan yang laki-laki bisa 

melaksanakan sholat jumaat. mungkin nanti kedepannya bisa diperbaiki 

manajmen nya mbak lebih baik lagi kalau misalkan di terapkan agar 

membawa dampak yang baik juga untuk karyawan disini.”47 

Dwi Mahendra selaku staf gudang Bintang Swalayan 

mengatakan bahwa: “pernah sholat berjamaah saya dan teman saya 

tetapi kalau untuk kesulurahan belum pernah, untuk sholat dhuha setau 

                                                             
45 Amanda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019. 
46 Indah Yarotul Nafiah,  Wawancara, 25 Juni 2019. 
47 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juli 2019 



66 
 

saya tidak pernah.”48 Hal yang sama di sampaikan oleh  Risky Surya 

Adi Nuarta selaku staf pengolah data mengatakan bahwa: “untuk sholat 

dhuha di anjurkan sebenarnya tetapi dilaksanakan di rumah kalau untuk 

di perusahaan sendiri tidak karna pagi kita sampai kantor itu pagi sudah 

langsung berkumpul briefing dan melaksanakan pekerjaan, kalau 

misalkan di terapkan seperti itu lebih baik mbak sebenarnya tapi kita 

tidak tahu kedepannya bagaimana mungkin bisa saja di terapkan 

mewajibkan sholat dhuha, dan untuk sholat berjamaah belum karena 

kita sholatnya bergantian disini toko tetap di buka kecuali sholat 

jumaat.”49 

 

2. Tipologi kepemimpinan yang di terapkan pemimpin Bintang Swalayan 

Ponorogo. 

Dari hasil wawancara mengenai hubungan personal antara 

pemimpin dan bawahan di Bintang Swalayan Ponorogo ialah sebagai 

berikut: Menurut Risky Surya Adi Nuarta selaku staf pengolah data 

Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “menurut saya baik 

mbak soalnya disini sangat ditanamkan kekeluargaan, untuk karyawan 

disini In Syaa Allah akrab satu sama lain.”50 Hal ini juga di sampaikan 

oleh Dwi Mahendra selaku staf gudang Bintang Swalayan Ponorogo: 

“hubungan semua baik-baik aja mbak harmonis aja tidak ada masalah.”51 

Menurut Indah Yarotul Nafiah selaku staf pajak Bintang Swalayan 

                                                             
48 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juli 2019. 
49 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juli 2019. 
50 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juli 2019. 
51 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juli 2019. 
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Ponorogo mengatakan bahwa: “sikap beliau tegas, kadang terlihat cuek 

tapi kalau ada masalah beliau langsung menyampaikan begitu. Tapi 

senang karena seperti itu akan membuat lebih baik untuk kedepannya, 

penilainnya baik dong. Semuanya baik mbak karyawan baik semua, 

karena kita kan bukan saingan melainkan kita patner kerja.”52 Menurut 

bapak Sumarlin selaku direktur atau pemimpin Bintang Swalayan 

Ponorogo mengatakan bahwa: “Karyawan kita anggap bagian dari 

keluarga besar bintang swalayan ini, kenapa kok kita punya konsep 

karyawan menjadi keluarga besar ini, karena mereka juga bagian dari 

usaha itu, jadi begitu konsep kita seperti itu maka tidak ada hubungan 

antara pemilik dengan karyawan, yang menganggap seperti juragan dan 

pelayan, bos dan anak buah tidak, tapi kita bangun usaha ini menjadi 

milik kita bersama, yang membedakan adalah tugas pokok dan fungsinya 

itu yang membedakan soal setatus karyawan seperti itu, sehingga kita 

harapkan semua karyawan yang disini punya rasa dan pola pikir kalau ini 

usaha ku ikut maju saya juga akan dapat insentif minimal atau manfaat 

dari progres peningkatan usaha itu.”53 

Dari hasil wawancara mengenai pemimpin jarang memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan 

mengambil keputusan yaitu menurut Dwi Mahendra selaku staf gudang 

Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “iya beliau 

                                                             
52 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juli 2019. 
53 Sumarlin, Wawancara, 15 Juni 2019. 
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memeberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berkreasi.”54  Hal 

yang sama disampaikan oleh Risky Surya Adi Nuarta selaku staf 

pengolah data Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “beliau 

sangat memberikan kebebasan untuk pendapat teman-teman mbak.”55 

Bapak Sumarlin selaku direktur Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan 

bahwa: “Kita membangun keterbukaan siapapun boleh menyampaikan 

usul bahkan dirapat-rapat rutin kita apresiasi. Dewasa ini bangunan bisnis 

kedepan tidak dari top ke bottom, sekarang inikan bottom ke top, ke 

aspirasi bahwa teman-teman karyawan yang membidangi pekerjaan 

itukan sampai detail dia tau, dan kita motivasi agar kita punya kreativita, 

inovasi dan mempunyai gagasan.”56 

Dari hasil wawancara mengenai pemimpin yang memiliki daya 

tarik untuk mempengaruhi orang lain terdapat 3 karyawan yang 

mengatakan yaitu Indah Yarotul Nafiah, Risky Adi Nuarta, Amanda 

Zaira Putri sebagai berikut: menurut Indah Yaotul Nafiah selaku staf 

pajak mengatakan bahwa: “karena beliau orangnya ramah menurut saya 

dari situ kewibawaannya terlihat.”57 Hal yang sama di katakan oleh Risky 

Surya Adi Nuarta mengatakan bahwa: “bapak pandai dalam berbicara 

mudah dipahami dan pembawaannya tenang mbak.”58 Menurut Amanda 

Zaira Putri selaku staf keuangan cabang mengatakan bahwa: “saya 

melihatnya dari pemimpin pada saat mengisi acara menyampaikan 

                                                             
54 Dwi Mahendra, Wawancara, 25 Juni 2019. 
55 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juni 2019 
56 Sumarlin, Wawancara, 15 Juni 2019. 
57 Indah Yarotul Nafiah, Wawancara, 25 Juni 2019. 
58 Risky Surya Adi Nuarta. Wawancara, 25 Juni 2019. 
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sesuatu terlihat dari tutur katanya, kalau menurut saya dari situ beliau 

cocok di jadikan panutan.”59 

Dari hasil wawancara mengenai tipe pemimpin yang memberikan 

kebebasan penuh dalam mengambil keputusan menurut kehendak 

masing-masing baik perorangan maupun kelompok. Mochammad Asrovi 

selaku staf admin umum dan SDM Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “Setiap ada yang perlu dibahas mengenai perusahaan 

kita mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membicarakan hal tersebut 

agar suatu rencana atau keputusan dapat di pecahkan bersama, kita 

sebagai karyawan tidak mempunyai wewenang  bertindak langsung 

untuk menyetujui keputusan apapun, terkecuali ada perintah dari 

atasan.”60 Menurut Amanda Zaira Putri selaku staf keuangan cabang 

Bintang Swalayan Ponorogo Mengatakan bahwa: “terkait adanya berita 

penting atau masalah yang ada di kantor, Bapak biasanya melakukan 

musyawarah kita semua diajak rapat untuk mendiskusikannya.”61 

Dari hasil wawancara dalam mewujudkan dan mengembangkan 

hubungan manusiawi (human relationship) yang efektif berdasarkan 

prinsip saling menghormati dan menghargai antara yang satu dengan 

yang lain bisa bisa disimpulkan dari hasil wawancara diatas menurut  

karyawan yaitu: menurut Risky Surya Adi Nuarta selaku staf pengolah 

data Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa: “beliau mau 

menerima kritikan dari bawahan atau saran dari bawahan semuanya di 

                                                             
59 Amnda Zaira Putri, Wawancara, 17 Juni 2019 
60 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
61 Amanda Zaira Putri, Wawncara, 17 juni 2019. 
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terima tidak membeda-bedakan itu yang dinamakan terjalinnya rasa 

kekeluargaan tadi.”62 Hal sama disampaikan oleh Mochammad Asrovi 

sebagai staf admin umum dan SDM Bintang Swalayan Ponorogo 

mengatakan bahwa: “Dalam hal memimpin beliau sangat bijak dan patut 

dijadikan acuan, kadang beliau memberi masukan kalau bekerja kita 

harus menjaga sholat lima waktu, agar seimbang antara pekerjaan dan 

ibadahnya.”63 

                                                             
62 Risky Surya Adi Nuarta, Wawancara, 25 Juli 2019 
63 Mochammad Asrovi, Wawancara, 18 Juni 2019. 
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BAB IV 

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KINERJA 

KARYAWAN DI BINTANG SAWALAYAN PONOROGO 

PERSPEKTIF ISLAM 

 

A. Analisis Peran Kepemimpinan Islam Dalam Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo. 

Kepemimpinan menurut Islam yaitu musyawarah, adil dan kebebasan 

berfikir. Melalui musyawarah proses pembuatan keputusan dapat dicapai. 

Dalam musyawarah semua pihak dapat berperan untuk memutuskan, tidak 

hanya pemimpin yang berkuasa disini. Seorang pemimpin juga harus 

bertindak adil tidak memihak siapapun yang benar harus dibela dan yang salah 

harus diberi sanksi. Prinsip yang terakhir seorang pemimpin juga harus 

memberikan kebebasan berfikir kepada anggotanya, memberikan kesempatan 

untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga karyawan merasa dihargai 

keberadaannya. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia dari sinilah timbul 

kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Selain itu kepemimpinan 

menggambarkan kombinasi yang konsisten dari keterampilan, sifat dan sikap 

yang mendasari perilaku sesorang. 
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1. Peran Pemimpin dalam Interpersonal Role (peranan pribadi) 

a. Figurehead 

Peran yang diperlukan untuk menjalankan sejumlah kegiatan 

yang bersifat legal sosial. Dalam peran ini peran pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo menjalankan perannya sebagai Figurehead 

dimana pemimpin rajin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

bersifat legal sosial seperti memimpin suatu rapat acara menghadiri 

undangan dari organisasi-organisai yang mengundangnya sebagai 

pembicara atau pemateri. 

Berdasarkan hasil wawancara memaparkan bahwa peran 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo sebagai figurehead dijalankan 

dengan sangat baik dimana untuk meningkatkan kinerja karyawannya 

dia harus memberi contoh kepada karyawannya untuk menjalankan 

organisasi dengan sungguh-sungguh. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo dalam menjalankan 

peran pemimpin bersifat interpersonal yang diukur berdasarkan figur 

sudaah cukup baik. Terbukti pemimpin Bintang Swalayan dapat 

menjalankan perannya sebagai figurehead, yakni peran yang 

dilakukan untuk mewakili orgnisasi yang di pimpinnnya di dalam 

setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal ataupun 

tidak. 
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b. Leader 

Peran yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan 

mengarahkan bawahan. Dalam peran ini peran pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo terus melakukan motivasi terhadap karyawan-

karyawan yang ditemuinnya dan mengawasi kemajuan karyawan serta 

memebrikan pengarahan yang efektif bagi karyawannya, pada saat 

karyawan mengalami kendala pimpinan memberikan bimbingan untuk 

menghadapi kendala, dan juga memberikan petunjuk-pentunjuk yang 

bisa berguna bagi karyawan seperti melakukan kerja sama, 

membuktikan bahwa peran leader dijalankan dengan baik oleh 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo karena dalam peran Leader 

lah pemimpin bisa memotivasi karyawannya sehingga kinerja 

karyawan bisa meningkat. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwasanya dalam 

menjalankan perannya pemimpin yang diukur berdasarkan pemimpin 

sebagai penggerak sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo dalam menggerakan 

bawahannya. 

c. Liason 

Peran pemimpin yang memelihara jaringan kontak luar yang 

memberikan informasi dan dukungan. Pemimpin melakukan peran ini 

dengan melakukan interaksi bersama teman, staf dan orang-orang 

yang berada diluar lembaga, untuk mendapatkan informasi. Dalam 
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peran ini pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo menjalankan 

perannya liasion yang artinya pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

selalu menjaga komunikasi dengan individu maupun kelompok, dan 

membuktikan bahwa pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

menjalankan peran liason dalam memimpin sebuah lembaga yang 

dimana peran ini membangun dan memilihara kontak dalam dan luar 

organisasi untuk memberikan informasi kepada karyawan-karyawan 

sehingga informasi yang di dapatkan bisa menjadi dukungan 

menjalankan tugas sebagai karyawan sehingga meningkatkan 

kinerjanya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa peran 

pemimpin yang diukur berdasarkan peran pemimpin sebagai 

penghubung sudah cukup baik dilaksanakan oleh pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo, dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama yang 

baik sesama karyawan. 

2. Peran Pemimpin dalam Discison Making (peranan membuat keputusan) 

a. Enterpreneur 

Dalam peran ini pemimpin menjalankan perannya seperti  

mengidentifikasi ide-ide pembaruan yang berfungsi untuk lembaga 

dan menerapkan sehingga muncul inovasi-inovasi dalam Bintang 

Swalayan. Pemimpin Bintang Swalayan turut mengeluarkan ide-

idenya dan langsung dikatakan kepada karyawan apa bila menganggap 

itu penting untuk dilaksanakan secara langsung seperti membuat 
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lingkungan kerja nyaman dan santai, dan pada saat ada kegiatan di 

kantor pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo berperan aktif. 

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa peran 

enterpreneur dijalankan dengan baik oleh pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo karena peran ini sangat berpengaruh pada kinerja 

karyawan dengan menjalankan peran ini karyawan bisa meningkatkan 

kinerjannya karena perlunya inovasi-inovasi dalam bekerja sehingga 

tercipta lingkungan kerja yang nyaman. 

b. Distrubance hendler  

Peran yang bertanggung jawab atas tindakan korektif bila 

organisasi menghadapi gangguan mendadak dan penting. Dalam peran 

ini pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo menjalankan perannya 

sebagai distribance hendler yang dimana pemimpin Bintang Swalayan 

Ponorogo langsung berkaitan bila ada gangguan yang muncul yang 

bisa berakibat langsung pada perusahaan. Setiap ada maslah di 

perusahan pemimpin bintang swalayan ponorogo bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi apa bila ada 

karyawan yang bermasalah sesama karyawan pemimpin pasti mencari 

jalan keluarnya. 

Berdasarkan hasil penelitan memaparkan bahwa peran 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo sebagai distrubance hendler 

dilakukan dengan sangat baik dimana untuk meningkatkan kinerja 

karyawan butuh peran pemimpin yang bisa bertugas untuk 
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mengamankan jalannya kegiatan perusahaan dan menjaga 

kekondusifan dalam suatu perusahaan. 

c. Resource allocation 

Dalam peran ini pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

menjalankan sebagai peran resource allocation yang dimana peran ini 

bertujuan untuk mengambil suatu tindakan yang penting untuk 

organisasi dan memiliki kewenangan dalam mengendalikan 

penggunaan sumber daya organisasi. Pemimpin Bintang Swalayan 

bertanggung jawab untuk memutuskan siapa mendapat apa 

perusahaan ini sumber daya yang penting bagi pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo seperti bagaimana pemimpin membagi waktunya 

dalam mengelola perusahaan ini untuk mendesain struktur organisasi 

dan pola hubungan yang bisa menentukan bagaimana pekerjaan di 

bagi dan di kordinasikan. 

Berdasarkan hasil penelitian  membuktikan bahwa pemimpin 

Bintang Swalayan Ponorogo menjalankan peran resource allocation 

yang dimana peran ini peran yang tidak boleh tidak harus dijalankan 

karena peran ini berkaitan langsunng dengan proses pembuatan 

keputusan yang berhubungan langsung dengan kinerja karyawan. 

d. Negotiator 

Peran yang bertanggung jawab mewakili organisasi pada 

perundingan. Dalam peran ini pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

di harapkan bisa menjadi peran yang menghubungkan satu organisasi 
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dengan organisasi lainnya apabila lembaga ini membutuhkan 

informasi dari organisasi-organisasi lainnya. Dari hasil wawancara 

bersama karyawan di Bintang Swalayan Ponorogo mengatakan bahwa 

pemimpin pasti meminta karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam 

suatu rapat kerja dengan memberikan kebebasan penuh kepada 

karyawan  dengan itu dapat membicarakan segala hal perkara yang 

diagendakan dan pemimpin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di 

Bintang Swalayan Ponorogo dan bernegosiasi dengan karyawan 

tentang masalah kinerja. 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara bisa diketahui bahwa 

pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo menajalnkan peran negotiator 

yang dimana pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo berpartisipasi 

langsung dalam kegiatan negosiasi dengan staf karyawan di Bintang 

Swalayan Ponorogo. 

3. Peran pemimpin dalam Information Role (Peranan sumber informasi) 

a. Monitor and dessiminator 

Peran yang menerima informasi sangat beraneka, berfungsi 

sebagai pusat informasi luar dalam organisasi. Berdasrkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan dalam hal ini pemimpin Bintang 

Swalayan dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin memiliki 

interaksi sosial yang baik dengan karyawan ataupun di luar 

perusahaan dan dapat memberikan pengarahan dengan ramah terhadap 

bawahan, selalu menjaga komunikasi dengan karyawan atau 
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organisasi lain. Dari hasil ini bisa diketahui bahwa dengan 

menjalankan peran monitor and dessiminator pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo dapat mengetahui keadaan perusahaan dengan 

baik dan bisa mengetahui langsung masalah-masalah internal dalam 

karyawan sehingga bermanfaat bagi kinerja karyawannya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemimpin bersifat 

informasi yang diukur berdasarkan peran pemimpin sebagai pemantau 

sudah cukup baik terbukti pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

mampu menjalankan peran sebagai pemantau pada setiap aktifitas, 

dari peran peimpin bersifat informasi yang diukur berdasarkan peran 

pemimpin sebagai pemberi informasi sudah cukup baik. Hal ini 

terlihat dalam melakukan penyampaian informasi ke dalam 

organisasinya, dan informasi yang berasal dari bawahannya atau 

stafnya ke bawahan atau staf lainnya. 

b. Spoke person  

Peran yang meneruskan informasi kepada luar rencana, 

tindakan dan hasil organisasi. Dalam peran ini pemimpin diharapkan 

bisa menyampaikan informasi organisasinya kepada organisasi diluar 

ada 1 informan yang menyampaikan kalau pemimpin biasanya 

menyampaikan ketika ada pertemuan dengan jamaah NU atau 

organisasi lain ketika pemimpin diundang sebagai pembicara atau 

pemateri diorganisasi tersebut pemimpin menyampaiakn rencana 

kebijakan dan kinerja organisasi perusahaan.  
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Dari hasil wawancara bisa di pastikan bahwa pemimpin 

Bintang Swalayan Ponorogo menjalankan peran spoke person dalam 

peran ini juga karyawan bisa mengetahui sebagaimana kinerja 

karyawan tersebut dalam lembaga sehingga karyawan tersebut bisa 

meningkatkan kinerjannya. 

4. Peranan Kepemimpinan Menurut Islam 

Kepemimpinan dalam Islam tidak lepas dari sosok Nabi 

Muhammad SAW, kepemimpinan inilah yang patut dijadikan panutan 

bagi seorang muslim untuk menjadi pemimpin yang baik. Islam 

menyebutkan bahwa terdapat sifat kepemimpinan yang berhubungan 

dengan Nabi Muhammad Saw yaitu, Sidiq atau benar mereka yang 

memiliki karakter jujur selalu seimbang antara muhasabah dan dosa 

mereka, menurut ajaran Islam. Dalam hal ini termasuk sikap, melakukan 

sesuatu atau pekerjaan, dan dalam tujuan keuangan, Amanah atau dapat 

dipercaya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, melakukan tugas-tugas 

dengan sangat baik, Fatanah dan cerdas yaitu mampu memecahkan masalah, 

memiliki konsep serta memperluas pengetahuan, dan Tabliqh atau 

menyampaikan yang berarti mampu memecahkan masalah, memiliki konsep 

serta memperluas pengetahuan menurut Hadari Nawawi. Keempat hal 

tersebut sejatinya adalah sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi 

Muhammad SAW dalam memimpin umatnya. 

Penerapan konsep yang mengedepankan nilai moral dan ibadah 

seperti yang diajarkan pada ajaran Islam, diimplementasikan kedalam gaya 
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kepemimpinannya. Pemimpin Bintang Swalayan menginginkan bahwa 

didalam memimpin perusahaannya agar menerapkan sifat-sifat 

kepemimpinan yang terinspirasi pada kepemimpinan Nabi yang selama ini 

diajarkan oleh Islam yang diwujudkan seperti tegas namun tidak 

menghakimi, sabar dan juga menjadi teladan bagi bawahannya.  

Dalam hal ini 5 informan mengatakan kalau pemimpin Bintang 

Swalayan sabar dalam memimpin tidak pernah menggunakan paksaan 

ataupun kekerasan. Dalam Islam sikap tegas berarti tegas terhadap aturan-

aturan Islam, misalnya pada Bintang Swalayan diterapkan dalam 

mengingatkan bawahannya dalam kinerja maupun program kegiatan 

kajian bulanan, memberikan contoh yang baik, dan memusyawarahkan 

setiap ada hal yang harus di pecahkan, namun tidak berarti dengan sikap 

marah, melainkan mengingatkan, yang kedua iyalah sabar.  

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 

pahala mereka tanpa batas.” (Al-Zumar:10) 

Dalam ayat diatas jelas bahwa Islam selalu mengajarkan hal-hal 

yang positif kepada manusia. Bahwa Allah SWT menjanjikan pahala bagi 

mereka yang bersikap sabar. Dengan kata lain Islam tak pernah 

mengajarkan hal yang buruk, yang menimbulkan perpecahan. Jika setiap 

muslim mampu memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari maka tidak dipungkiri bahwa hal tersebut bisa berdampak baik pada 

dirinya maupun orang lain dan juga akan meminimalkan terjadinya konflik 
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karena meyuruh setiap muslim untuk bersabar dan tidak membiarkan 

emosinya menguasai. 

Pada dasarnya shalat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan 

dalam agama Islam. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dalam ibadah 

shalat jamaah jika diterapkan jika diterapkan di suatu organisasi maka  

membawa misi untuk mendisiplinkan bahkan mempererat persaudaraan 

diantara anggota perusahaan baik atasan maupun bawahan. Jika dilihat 

dalam shalat berjamaah Bintang Swalayan Belum melaksnakan 

dikarenakan tuntutan kerja yang bergantian tidak bisa meninggalkan 

kerjaan dikarenakan pada saat tiba waktu sholat toko tetap dibuka jadi 

karyawan maupun atasan sholatnya bergantian.  

Seperti yang disebutkan oleh Hanisy. bahwa terdapat beberapa 

manfaat shalat berjamaah, yaitu membiasakan disiplin dan menguasai diri, 

menampakkan kekuatan umat islam dan memperbaiki penampilan dan jati 

diri, saling mengenal dan memperkenalkan diri dan berlomba-lomba 

dalam ketaatan kepada Allah SWT 

Selain shalat jama’ah, semua anggota perusahaan juga dianjurkan 

untuk sholat dhuha tapi tidak untuk di wajibkan. Dalam Islam dikatakan 

bahwa terdapat keutamaan dalam shalat dhuha yaitu:  

“Wahai anak adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 

4 rakaat Sholat Dhuha. Karena dengan Sholat Dhuha Aku cukupkan 

kebutuhanmu pada sore harinya”(HR Hakim dan Thabrani). 
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Dalam hadits diatas jelas dikatakan bahwa janji Allah kepada 

umatnya yang mampu mendirikan shalat dhuha akan dicukupkan rizkinya. 

Pemimpin Bintang Swalayan ingin memberi pemahaman mengenai 

manfaat atau faedah shalat dhuha dan juga mengajak karyawannya untuk 

bersama-sama menjalankan shalat dhuha. Dalam salah satu keutamaan 

shalat dhuha ialah membuka pintu rizki. 

B. Tipologi Kepemimpinan yang di Terapkan Pemimpin Bintang Swalayan 

Ponorogo 

1. Tipe Otokritas 

Dalam tipe ini pemimpin bertindak pada bawahan cenderung 

melakukan pemaksaan dalam menggerakan kelompok, dan menganggap 

bawahan hanya di takdirkan untuk di pimpin, pemimpin menonjolkan 

kekuatannya sebagai pemimpin dan menerapkan kedisplinan yang kuat 

kepada bawahannya, yang dimakasud disiplin kerja yang didasarkan atas 

ketakutan bukan kesetiaan.  

Dari hasil wawancara dengan karyawan dan pemimpin Bintang 

Swalayan Ponorogo jawaban mereka terkait dengan tipe otokritas berbeda, 

karena perusahaan menanamkan atau menerapkan konsep kekeluargaan 

kepada semua anggota yang ada di Bintang Swalayan Ponorogo. 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara bisa diketahui bahwa bahwa tipe 

tersebut tidak sesuai dengan tipe kepemimpinan yang diterapkan 

diperusahaan pempimpin Bintang Swalayan, karena di Bintang Swalayan 
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Ponorogo terjalin hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan 

menghasilkan kerja sama yang optimal. 

2. Tipe Paternalistik 

Presepsi seorang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan 

organisasional dapat dikatakan diwarnai oleh harapan para pengikut 

kepada pemimpin, harapan itu berwujud keinginan agar pemimpin mampu 

berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan 

sebagai tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk, pemimpin dalam 

tipe ini biasnya mengutamakan kebersamaan artinya pemimpin dalam 

organisasi dapat melakukan secara adil, tetapi dalam hubungan ini 

pemimpin memandang bawahannya belum mencapai tingkat kedewasaan 

sehingga mereka tidak dapat dibiarkan bertindak sendiri.  

Dalam penelitian ini bahwa pemimpin Bintang Swalayan selalu 

memberikan kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan tugas masing-

masing kerena karyawan sudah membidangi pekerjaannya, pemimpin 

tidak perlu merasakan khawatir pada saat karyawan menjalankan tugas. 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pemimpin Bintang 

Swalayan tidak sesuai dengan tipe paternalistik karna pemimpin sudah 

memberikan kepercayaan penuh dan membangun keterbukaan antara 

pemimpin dan bawahan, dengan adanya kebebasan untuk semua anggota 

tersampaikan segala aspirasi yang disampaikan. 
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3. Tipe Karismatik 

Pemimpin ini ialah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut 

meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara 

konkret mengapa pemimpin tersebut dikagumi bawahan dari tipe pimpinan 

ini tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap, dan prilaku serta 

gaya yang digunakan oleh pemimpin. 

Dari hasil wawancara dengan karyawan Bintang Swalayan 

Ponorogo jawaban mereka terkait dengan tipe paternalistik hampir sama, 

karena pemimpin mempunyai pembawaan yang tenang dan bijaksana 

dalam penyampaian pada saat mengisi acara ataupun secara personal 

dengan karyawan, kepandaian juga dapat membawakan aura yang baik 

bagi penilaian karyawan sehingga pemimpin mempunyai penilaian postif. 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara bisa diketahui bahwa tipe tersebut 

sesuai dengan tipe kepemimpinan yang diterapkan pempimpin Bintang 

Swalayan, karena pemimpin Bintang Swalyan Ponorogo dapat 

mempengaruhi bawahnnya dengan karisma pembawaan yang ada dalam 

diri pemimpin. 

4. Tipe Laissez Faire 

Dalam tipe ini seorang  pemimpin cenderung memilih peranan 

yang pasif sebab bawahan dalam situasi kerja sama sekali tidak terpimpin, 

tidak terkontrol, tanpa kedisiplinan, masing-masing orang bekerja 

semaunya sendiri dengan memberikan organisasi berjalan menurut 

temponnya tanpa banyak mencampuri. 
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Dari hasil wawancara dengan karyawan Bintang Swalayan 

Ponorogo jawaban mereka terkait dengan tipe laissez faire berbeda, karena 

kepmimpinan di Bintang Swalayan Ponorogo setiap ada kendala ataupun 

hal penting yang harus di bahas dalam organisasi selalu mengadakan rapat 

terlebih dahulu agar suatu keputusan dapat dipecahkan bersama. 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara bisa diketahui bahwa bahwa tipe 

tersebut tidak sesuai dengan tipe kepemimpinan yang diterapkan 

diperusahaan Bintang Swalayan, karena di Bintang Swalyan Ponorogo 

mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan agar 

terjalin kerja sama yang baik anatara pimpinan dan bawahan. 

5. Tipe Demokratis 

Dalam kepemimpinan ini memperlakukan manusia dengan cara 

yang manusiawi dari semua presepsi, sikap, prilaku dan gaya 

kepemimpinan seseorang. Tipe ini memperlakukan organisasi sebagai 

wahana untuk mencapai tujuan bersama. Jika terjadi kesalahan pada 

bawahan, pemimpin tidak langsung menghukum, namun meluruskan 

permasalahan kepemimpinan ini memebrikan bimbingan yang efektif 

kepada bawahannya. 

Dari hasil wawancara dengan karyawan Bintang Swalayan 

Ponorogo jawaban mereka terkait dengan tipe demokratik sama, karena 

kepemimpinan di Bintang Swalayan Ponorogo dalam hal memimpin 

pemimpin mengatur organisasinya dengan baik dan terstruktur, pemimpin 

mau menerima saran dan keritik dari bawhan dan memberikan motivasi 
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pada bawahannya untuk menjaga sholat lima waktu, agar seimbang antara 

pekerjaan dan ibadahnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tipologi 

kepemimpinan di Bintang Swalayan Ponorogo dapat dikatakan pemimpin 

sudah cukup baik dalam memimpin karyawan, pemimpin lebih sering 

menggunakan kepemimpinan demokratik yang mana setiap menjalankan 

kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan 

bertanggung jawab, pemimpin dalam mengambil keputusan sangat 

mementingkan musyawarah. Pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

sangat di hormati karena mampu mengembangkan, dan menjaga 

kewibawaannya, atas dasar hubungan kemanusiaan yang efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Untuk peran kepemimpinan Islam dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan pemimpin menggunakan peran pribadi, peran pembuatan 

keputusan, dan peran pemberi informasi selain itu menerapkan kegiatan 

Islam seperti program kegiatan kajian rutin bulanan yang di laksanakan 

untuk semua anggota Bintang Swalayan, dan bentuk kepemimpinan Islam 

dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah, jujur terhadap konsumen, 

menjaga kepercayaan (amanat), benar-benar menanamkan bagaimana cara 

menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik dan sopan, memberi 

contoh bagaimana cara yang pandai dalam membaca lingkungan, dan yang 

terakhir menghindari perbuatan dzolim kepada konsumen.  

2. Ada lima tipe kepemimpinan yang diterapkan di bintang swalayan yaitu 

tipe otokritas, tipe paternalistik, tipe kharismatik, tipe laissez faire dan tipe 

demokratis. Tetapi hanya ada dua tipe kepemimpinan yang berperan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan yaitu tipe kepemimpinan kharismatik dan 

demokratik. Tipe kharismatik dari pemimpin Bintang Swalayan Ponorogo 

yaitu ramah dan pembawaannya tenang. Sedangkan untuk tipe demokratis 
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pemimpin bintang swalayan mau menerima kritik dan saran dari bawahan 

bijak dan patut diajukan acuan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk Bintang Swalayan Ponorogo, supaya lebih meningkatkan 

penerapan kualitasnya dalam manajemen kepemimpinan karena dapat 

meningkatkan kinerja karyawan agar lebih baik lagi dan menerapkan 

prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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