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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari apalagi dunia kerja dimanapun manusia 

berada, sangat dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

akan mengatur dan akan membatasi setiap kegiatan dan perilakunya. Manusia 

sebagai individu yang berbeda-beda didunia perkantoran kadang kala ingin 

hidup bebas sehingga ingin melepaskan segala peraturan yang membatasi 

kegiatan dan perilakunya. Sedangkan didunia perkantoran hal tersebutlah yang 

harus dijaga demi untuk keberhasilan organisasi dan demi efektifnya tercapai 

tujuan organisasi tersebut. Tidak hanya didunia perkantoran disegala situasi 

dan kondisi juga dituntut untuk disiplin, seperti yang di jelaskan dalam firman 

Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59: 

Firman Allah SWT: 

                        

                           

        

 

 

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosulnya 

ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Quran) dan 

Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
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dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”
1
. (Q.S.Annisa : 59). 

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia dituntut untuk 

disiplin karena disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan 

tumbuh sikap yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha  dan 

menjalankan tugas, pantang mundur dalam kebenaran dan rela berkorban untuk 

kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu disadari bahwa 

pentingnya disiplin dan betapa besarnya pengaruh kedisiplinan dalam 

kehidupan terutama pada karir disiplin, karena disiplinlah yang mengatur setiap 

kegiatan dan tingkah laku manusia dalam berorganisasi. 

Disiplin kerja dapat di lihat dari sesuatu yang besar manfaatnya. Bagi 

kepentingan bagi karir pegawai. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan 

menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil optimal yakni berupa penilaian baik dari seorang atasan bagi 

para pegawai. dan hal itu merupakan salah satu cara untuk memajukan karir. 

Adapun bagi pegawai akan diperoleh suasana kerja  yang menyenangkan 

sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

dengan demikian, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh 

kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan fikiran semaksimal mungkin 

demi kemajuan karir dan organisasinya. 

Dinas  Badan Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah 

salah satu dinas yang terdapat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Menurut 

pengamatan awal, penulis sejauh ini masalah disiplin sangat terkait dengan 

                                                             
1
Depertemen Agama RI, 2010, Al-quran Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung : 

Diponegoro),  juz  4, h. 77. 
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pengembangan karir Pegawai.kurang memiliki kedisiplinan juga akan 

berpengaruh terhadap pengembangan karirpegawai dalam bekerja. 

Di dalam dunia kerja setiap orang memiliki fase seperti, prestasi yaitu 

hasil dari pekerjaan seseorang tersebut yang di pegaruhi oleh pengembangan 

karir pegawai. Sehingga mampu mewujudkan kantor yang mempunyai 

pegawai yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

keinginan untuk berkerja sama dengan pegawai lainnya.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan 

maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk 

karya ilmia skripsi dalam judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap 

Pengembangan Karir Pegawai di Kantor DinasBadan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan Provisi 

Riau. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian 

seseorang menaati semua peraturan kantor dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Kesadaran adalah sikap sesorang yang secara sukarela mentaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, jika dia 

akan mematuhi semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingka laku dan sikap dan perbuatan 
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seseorang yang sesuai dengan peraturan kantorbaik yang tertulis maupun 

tidak.
2
 

2. Rivai dan sagala menyatakan bahwa pengembangan karir adalah proses 

peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka 

mencapai karir yang diinginkan.
3
 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Kurangnya kepedulian pegawai terhadap peraturan   

b. Pegawai kurang menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik 

c. pegawai kurang memiliki motivasi dalam bekerja  

2. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah hanya padaPengaruh disiplin kerja 

Terhadap pengembangan karir Pegawai  di Kantor Dinas  Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dari uraian 

diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut“Apakah Terdapat Pengaruh  yang signifikan  

                                                             
2
 Nurani, 2013Manajemen Sumber Daya Manusia (Pekanbaru : Yayasan Ainisyam), h. 

108.  
3
 Donni Juni Priansa, 2014, perencanaan&pengembangan SDM (Bandung 

:ALFABETA), h. 161 
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antara Disiplin Kerja Terhadap Pengembangan Karir Pegawai  Di Kantor 

Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) 

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui 

Pengaruh antara Disiplin Kerja Terhadap pengembangan Karir pegawai  

di Kantor Dinas  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 

(BPMPD) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berguna untuk pegawai di Kantor Dinas Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riau. 

a. Hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak              

yang berkepentingan dalam dunia perkantoran tentang kedisiplinan 

yang ada hubungannya dengan pengembagan karir  pegawai sehingga 

dapat dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kedisiplinan  pada 

pegawai dan mendapat kepuasan dalam bekerja terutama bagi 

pegawai.  

b. Memberikan gambaran mengenai kondisi sumber daya manusia 

(pegawai) yang dimiliki sehingga apabila ada yang menjadi 

kelemahan dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga menjadi suatu 
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kekuatan baru bagi kantor Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Pemerintah Desa (BPMPD). 

c. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, 

makapenulisan skripsi disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan kerangka teori, kajian terdahulu, definisi 

konsepsional dan operasional variabel dan hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, uji validitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan gambaran umum tentang Pt. Indah Kiat 

pupl And Paper Desa Perawang Barat Kabupaten Siak 

Provinsi Riau.  
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BAB V       :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang diperoleh dari data angket dan dokumentasi dari 

responden dilokasi penelitian. 

BAB VI    :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka 

dan lampiran 

 

 

 


