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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Disiplin kerja  

a.  Pengertian Disiplin Kerja 

Di dalam kehidupan sehari-hari, dimana pun manusia berada, 

dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan 

mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan prilakunya. Namun 

peraturan-peraturan tersebut tidak akan ada artinya bila tidak disertai 

dengan sanksi bagi para pelanggarnya. 

Manusia sebagai individu terkadang ingin hidup bebas, 

sehingga ia ingin melepaskan diri dari segala ikatan dan peraturan 

yang membatasi kegiatan dan perilakunya. Namun manusia juga 

merupakan makhluk sosial yang hidup di antara individu-individu 

lain, dimana ia mempunyai kebutuhan akan perasaan yang di terima 

oleh orang lain. 

Penyesuaian diri dari setiap individu terhadap segala sesuatu 

yang di tetapkan kepadanya, akan menciptakan suatu masyrakat yang 

tertip dan bebas dari kekacauan-kekacauan. Demikan juga kehidupan 

dalam suatu perusahaan akan sangat membutukakan ketaatan dari 

anggota-anggotanya pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada 

kantor tersebut. Dengan kata lain, disiplin kerja pada pengawai 
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sangat di butukan, karena apa yang terjadi tujuan perusahaan akan 

sukar di capai bila tidak ada disiplin kerja
4
. 

Hasibuan dalam manajemen sumber daya manusia 

menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian 

seseorang mentaati 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 seseorang yang sesuai dengan peraturan kantor 

baik yang tertulis maupun tidak.
5
 

Terry  dalam manajemen sumber daya manusia meyatakan 

disiplin merupakan alat penggerak pegawai. Agar tiap pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar, maka harus di usahakan agar ada 

disiplin hanya dihubungkan dengan hal-hal yang kurang 

menyenangkan (hukuman), karena sebenarnya hukuman merupan 

alat paling ahir untuk menegakkan disiplin. 

Latainer dalam manajemen sumber daya manusia 

mengartikan disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di 

dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat 

menyesuaikan diri dengan suka rela dengan keputusan, dan nilai-

nilai tinggi dari pekerjaan dan perihal sebenarnya menghukum 

                                                             
4
Edy Sutrisno, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Kencana), h. 85-87 

5
Nurani, 2013,Manajemen Sumber Daya Manusia (Pekanbaru : Yayasan Ainisyam), h. 

108.  
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seseorang pegawai hanya merupakan sebagian dari persoalan 

disiplin. Hal demikan jarang terjadi dan hanya dilakukan bilamana 

usaha-usaha pendekatan secara konstruktif mengalami kegagalan. 

Beach dalam manajemen sumber daya manusia menyatakan 

disiplin mempunyai dua pengertian.Artinya yang pertama, 

melibatkan belajar atau mencetak prilaku dengan menerapkan 

imbalan atau hukuman.Arti kedua lebih sempit lagi, yaitu disiplin ini 

hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap prilaku 

kesalahan. Dari beberapa pendapat dapat di rumuskan bahwa yang di 

maksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan 

ketetapan perusaaan, yang ada di dalam diri pegawai, yang 

menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan suka rela pada 

peraturan dan ketetapan perusahaan
6
. 

Davis dalam manajemen sumber daya manusia adalah 

kepatuhan pada peraturan atau perintah yang di tetapkan oleh 

organisasi. Selanjutnya, disiplin adalah proses yang di gunakanuntuk 

menghadapi permasalahan kerja ; proses ini melibatkan manejer 

dalam mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan masalah-

masalah kerja
7
. 

Menurut Sendar Mayanti dalam manajemen sumber daya 

manusia menyatakan disiplin juga merupakan fungsi salah satu 

manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan 

                                                             
6
Edy Sutrisno, 2009,Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Kencana), h. 85-87 

7
 Lijan Poltak Sinambela, 20112,Kinerja Pegawai (Yogyakarta : Graha ilmu), h. 238 
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kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit 

mewujudkan tujuan yang maksimal.melalui disiplin pula timbul ke 

inginan dan kesadaran untuk menaati peraturan organisasi dan norma 

sosial. Namun tetap pengawasan terhadap pelaksaan disiplin tersebut 

perlu di lakukan. 

Rivai  dalam Regina Aditya  juga menyebutkan ada tiga 

konsep dalam pelaksanaan tindakan disiplin, yaitu : 

1. Aturan tungku panas yaitu pendekatan untuk melaksanakan 

tindakan disipliner. 

2. Tindakan disiplin progresip yaitu untuk memastikan bahwa 

terapan hukum minimal yang tepat terdapat setiap pelanggaran.
8
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain. 

a. Motivasi. 

b. Keteladanan atasan. 

c. Kopensasi. 

d. Pengawasan. 

e. Hubungan kemanusiaan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja  

Menurut singodimedjo  faktor yang mempengaruhi disiplin 

pegawai adalah : 

 

                                                             
8
 Faustino Cordoso Gomes, 2005,manajemen sumber daya manusia.(Yogyakarta : Andi), 

h.231-233 
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a. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

b. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya 

disiplin.Para pegawi akan mematuhi sela peraturan yang 

berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang 

setimpal dengan jeripaya yang dikontribusika bagi perusaan. 

Bila ia menerima sebabkan ia sering mangkir, sering mintak 

izin keluar. 

c. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dan 

perusahaan.Keteladanan pimpinaan sangat penting sekali, 

karena dalam lingkungan perkantoran, semua pegawai. 

1. Indikator-Indikator Kedisiplinan 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, di antaranya : 

a. Tujuan dan kemampuan, 

b. Teladan pimpinan, 

c. Balas jasa, 

d. Keadilan, 

e. waksat,  

f. sanksi hukuman,  

g. ketegasan, dan 

h. hubungan kemanusiaan.
9
 

 

                                                             
9
 Melayu S.P Hasibuan, 2003,Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta), h. 202.  
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a. Tujuan Dan Kemampuan 

Tujuan  dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas 

dan ditetapkan secara ideal serta cukup menentang bagi 

kemampuan pegawai. Hal ini berarti tujuan (pekerjaan) yang 

dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan 

kemampuan pegawai berangkutan, agar dia bekerja sunggu-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

b. Teladan pemimpin 

Teladan Pemimpin sangat berperan dalam 

menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan 

dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisplin baik, 

jujur, adil, serta sesuai kata buatan.Dengan teladan pimpinan 

yang baik, kedisiplinn bawahan pun ikut baik. Jika teladan 

pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawaan pun 

kurang berdisiplin. 

Pimpinan juga mengharapkan kedisiplinan 

bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan 

harus menyadari bahwa prilakunya akan di contoh dan di 

teladani bawahannya. Hal ini yang mengharuskan pimpinan 

mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahanpun 

mempunyai disiplin yang baik pula. 
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c. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesetian) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap 

perusahaan/pekerjaan. Jika kecintaan semakin baik 

terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka semakin baik 

pula.Jadi balas jasa berperan peting untuk mrnciptakan 

kedisiplinan pegawai. 

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

pegawai karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa 

dirinya penting dan minta perlakukan dengan baik. 

e. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan 

nyata yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplian 

pegawai.Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan 

lansung mengawasi prilaku, moral, sikap, gairahkerja, dan 

prestasi kerja bawahannya.Hal ini atasan harus selalu 

ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan 

memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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f. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara 

kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang 

semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar 

peraturan-peraturan perushaan, sikap, dan prilaku 

indisipliner pegawai akan berkurang. 

g. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan 

akan mempegaruhi kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus 

berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap 

pegawai yang indisipline sesuai dengan sanksi hukuman 

bagi pegawai yang disiplinakan disegani dan diakui 

kepemimpinan oleh bawahan. Dengan demikian, pimpinan 

akan dapat memelihara kedisiplinan pegawai. Sebaliknya 

apabila seorang pimpinan kurang tegas atau tidak 

menghukum pegawainya yang indisipliner, sulit baginya 

untuk memlihara kedisiplian bawahannya. 

h. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang hermonis di antara 

sesama pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik 

bagi suatu perusahaan/kantor
10

 

 

                                                             
10

 Melayu S.p Hasibuan, 2003,Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta), h. 194-197 
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2.  Pengembangan Karir 

a.  Pengertian pengembangan karir 

Pengembangan karir merupakan proses peningkatan 

kemampuan kerja seseorang yang mendorong adanya peningkatan 

prestasi kerja dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Kegiatan 

pengembangan karir yang didukung oleh kantor, maka kantor 

mengharapkan daya umpan balik dari pegawai yaitu berupa disiplin 

kerja. disiplin kerja merupakan sebuah hasil kerja yang dicapai 

seorang pegawai sesuai dengan standar kantor. disiplin kerja akan 

menambah manfaat baik dari pihak kantor maupun pegawai. Salah 

satu manfaatnya bagi pegawai yaitu dapat menambah pengalaman 

kariernya selama bekerja, sedangkan manfaatnya bagi perusahaan 

yaitu memudahkan untuk pengambilan keputusan.
11

 

Rivai dan Sagala dalam perencaan dan pengembangan karir 

menyatakan bahwa pengembangan karir adalah proses peningkatan 

kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir 

yang diinginkan.
12

 

Handoko dalam manajemen sumber daya manusia  

mengemukakan bahwa pengembangan karir seharusnya tidak hanya 

tergantung pada usaha-usaha individu saja, karena hal itu tidak selalu 

sesuai dengan kepentingan organisasi. Sebagai contoh, karyawan 

                                                             
11

Ardana, dkk, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia (yogyakarta : Graha Ilmu, 

2012), h. 77 
12

Donni Juni Priansa, 2014,perencanaan & pengembangan SDM (Bandung :ALFABETA, 

), h. 161 
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mungkin meminta berhenti dan pindah keperusahaan lain. Atau, 

karyawa tidak acuh terhadap kesempatan-kesempatan karir mereka 

dan kebutuhan-kebutuhan staffing organisasi.
13

 

Andrew J. Dubrin dalam manajemen sumber daya manusia 

mengemukakan bahwa pengembangan karir adalah aktivitas 

kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir 

masa depan mereka di perusahaan/kantor agar perusahaan dan 

pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara 

maksimum.  

Definisi yang semakna bahwa pengembangan karir adalah 

suatu langkah yang ditempuh perusahaan untuk menghadapi tuntutan 

tugas prgawai dan untuk menjawab tantangan masa depan dalam 

mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan yang 

merupakan suatu keharusan dan mutlak diperlukan. 

Pengembangan karir juga dapat didefinisikan sebagai 

pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa 

orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia 

pada saat dibutuhkan, karena perencanaan dan pengembangan karir 

menguntungkan individu dan organisasi.Pengembangan karier sangat 

penting bagi suatu organisasi, karena karirmerupakan kebutuhan yang 

                                                             
13

Sutrisno, M.SI, 2012manajemen sumber daya manusia (Jakarta : Kencana), h, 164 
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harus terus dikembangkan dalam diri seorangpegawai sehingga 

mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.
14

 

Pengembangan karir meliputi setiap aktivitas untuk 

mempersiapkan seseorang untuk menempuh jalur karir tertentu. Suatu 

rencana karir yang telah dibuat oleh seseorang pekerja harus disertai 

oleh suatu tujuan karir yang realistis karena perdefinisi perencanaan, 

termasuk perencanaan karir. 

Menurut Sunyoto dalam perencanaan dan pengembangan karir 

perencanaan karir adalah proses yang dilalui oleh individu karyawan 

untuk mengindetifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan kariernya. Dengan demikian seorang pegawai perlu 

mengambil langkah-langkah tertentu guna mewujudkan rencana 

tersebut.Berbagai langkah yang perlu ditempuh itu dapat diambil atas 

prakarsa pekerja sendiri, tetapi dapat pula berupa kegiatan yang 

disponsori oleh organisasi atau gabungan dari keduanya.Hal ini 

merupakan salah satu prinsip pengembangan karir yang sangat 

fundamental sifatnya. 

Flippodalam perencanaan dan pengembangan karir 

menyatakan bahwa “Karier dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

kegiatan pekerjaan yang terpisahkan dan memberikan kedudukan dan 

arti dalam riwayat hidup seseorang.
15

 

                                                             
14

Melayu Sp, Hasibuan, 1994, manajemen sumber daya manusia (Jakarta : cv. Haji 

masagung), h. 91 
15

Donni Juni Priansa, 2014,perencanaan & pengembangan SDM (Bandung 

:ALFABETA), h. 161 



 

 

19 

Marwansyahdalam penilaian pelaksanaan dan pengembangan 

pegawai menyatakan pengembangan karir adalah kegiatan-kegiatan 

pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan 

rencana karir pribadinya sedangkan menurut Sunyoto, pengembangan 

karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Dari beberapa 

pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus pengembangan 

karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi yang terjadi 

seiring penamabahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan 

mental pegawai telah berlansung selama seseorangmenjadi pekerja 

pada sebuah organisasi yang terwudut melalui pekerjaan yang menjadi 

tugas pokok dan fungsinya.
16

 

Henry Simamora dalam konseling karir  adalah proses 

bekelanjutan daripenyiapan, penerapan dan pemantauan rencana karir 

yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau seiring dengan sistem 

karier organisasi.
17

 

b.  Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir pegawai, 

antara lain. 

1. Kinerja dan produktivitas Kerja.  

Pegawai yang memiliki kinerja dan produktivitas kerja 

paling tinggi biasanya akan memperoleh jenjang karir yang relatif 

                                                                                                                                                                       

 
16

Jhon suprianto, 2002, pelaksanaan dan pengembangankaryawan (Jakarta : BPFE), h. 7 
17

Robert Nathan & Linda Hiil, 2012,Konseling Karier (Yogyakarta:Penerbit Pustaka 

Pelajar), h. 257 
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lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pegawai yang 

memiliki kinerja dan produktivitas kerja yang rendah. Saat ini 

organisasi membutuhkan individu-individu yang memiliki kinerja 

dan produktivitas tinggi dalam rangka mendukung pengembangan 

organisasi. 

2. Pengalaman.  

Pegawai berpengalaman tentu saja akan diperioritaskan 

untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi karena pengalaman 

yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi organisasi. 

organisasi tentu saja akan lebih terbuka kepada pegawai-pegawai 

yang memiliki pengalaman yang lebih tinggi.  

3. Kompetensi dan profesionalisme.  

Kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh 

pegawai sangat mempengaruhi jenjang karir pegawai. Pegawai 

dengan kompetensi dan profesionalisme yang baik akan sangat 

dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka mengembangkan 

organisasi menuju kompetisi yang lebih tinggi sehingga 

organisasi akan memberikan jabatan yang pantas untuk pegawai 

tersebut.  

4. Pendidikan.  

Pendidikan yang dimiliki oleh pegawai akan 

memudahkannya untuk mengembangkan organisasi. untuk itu, 

dalam level jabatan yang lebih tinggi didalam organisasi, maka 
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level pendidikan pun dibutuhkan semakin tinggi. Dewasa ini 

banyak organisasi yang memiliki direktur dengan level 

pendidikan doktor.  

5. Prestasi.  

Pegawai yang memiliki prestasi yang mengagumkan tentu 

saja akan diperioritaskan untuk menduduki level jabatan yang 

lebih strategis karena ia telah membuktikan diri bahwa ia 

merupakan pribadi dengan kinerja yang unggul sehingga 

organisasi layak memberikan jabatan yang sepadan dengan 

prestasi tersebut.  

6. Pimpinan.  

Pimpinan sangat mempengaruhi karir pegawai karena 

pimpinan tersebut yang akan mengangkat pegawai kejenjang karir 

yang lebih tinggi. Agar karir yang dimiliki cepat meningkat maka 

kedekatan dan hubungan baik dengan pimpinan perlu dipelihara. 

7. Rekan kerja 

Rekan kerja tentu saja sangat mempengaruhi jenjang karir 

pegawai. Pegawai yang memiliki rekan kerja yang mampu 

bekerja dengan solid akan memudahkan dalam melaksanakan 

pekerjaam sehingga target-target yang dimiliki oleh organisasi 

akan mampu dicapai dengan optimal.  

8. Pegawai dengan posisi lebih rendah 

Pegawai dengan posisi yang rendah sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan karir atasannya. Pegawai tersebut jika 
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mampu dengan optimal dan mampu mengwujudkan target-target 

yang dimiliki organisasi dengan baik tentu saja akan mendorong 

atasannya untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi.  

9. Jaringan kerja.  

Jaringan kerja yang ada didalam organisasi mampun yang 

ada diluar organisasi akan memudahkan pegawai untuk mencapai 

jenjang karir tertentu. Misalnya alumni perguruang tinggi A akan 

diperioritaskan menduduki jabatan yang lebih tinggi karena 

pimpinannya berasal dari perguruang tinggi yang sama.  

10. Nasib. 

Nasib baik juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan karir pegawai.Banyak pegawai 

yang bernasib baik yang mampu meraih karir gemilang.Namun 

demikian, faktor nasib ini tentu saja di luar kemampuan 

manusia.
18

 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Rahmi Putra tahun 2014, 

mahasiswaFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala sekolah Terhadap disiplin Kerja Guru di SMA N 1 

                                                             
18

Donni Juni Priansa, 2014,perencanaan&pengembangan SDM (Bandung: ALFABETA), 

h.163-165 
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Kampar Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala sekolah Terhadap disiplin Kerja Guru. 

  Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa  kepemimpinan tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhap disiplin kerja guru di SMA 

N 1 Kampar Timur.
19

 

   Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

tentang Disiplin Kerja Pegawai. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji 

tentang Pengembangan Karir Pegawai, sedangkan peneliti sebelumnya 

meneliti tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Megita Atma Negara tahun 2014, 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja Indonesia, dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Pos Indonesia (Persero)”.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tentangPengaruh Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja Pegawai. 

   Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa  

Pengembangan Karir memberikan pengaruh yang signifikan terhap 

Kinerja Pegawai Pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

   Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

tentang Pengembangan Karir Pegawai. Perbedaannya adalah peneliti 

mengkaji tentang Disiplin Kerja terhadap  Pengembangan Karir Pegawai, 

                                                             
19

Adi Rahmi Putra, 2014, Pengaruh Kepemimpinan Kepala sekolah Terhadap Disiplin 

Kerja Guru di SMA Negeri 1 Kampar Timur, (Pekanbaru : Skripsi), h. 17 
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sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang pengaruh Pengembangan 

Karir terhadap Kinerja Pegawai.
20

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1.  Konsepsional  

Konsep Operasiaonal adalah konsep yang di gunakan untuk 

menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Selain itu konsep 

operasional juga berguna juga untuk mempermudah mencari data-data di 

lapangan. 

Tabel 2.1: KOnsepsional variable X dan Y 

Variable 

Penelitian 

Konsepsional 

 

 

 

 

 

Disiplin Kerja 

X 

kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian 

seseorang mentaati 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 

seseorang yang sesuai dengan peraturan kantor baik 

yang tertulis maupun tidak
21

 

Pengembangan 

karir Y 

pengembangan karir adalah proses peningkatan 

kemampuan kerja individu yang dicapai dalam 

rangka mencapai karir yang diinginkan
22

 

 

Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesedian seseorang mentaati semua peraturan kantor dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap sesorang yang secara 
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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 seseorang yang sesuai dengan peraturan kantor baik yang 

tertulis maupun tidak.
23

 

Rivai dan Sagala menyatakan bahwa pengembangan karir adalah 

proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam 

rangka mencapai karir yang diinginkan.
24

 

2. Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan penjelsan dari masing- masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdapat indikator-indikator 

yang membentuknya. Dalam operasional variabel Pengaruh Disiplin 

Kerja Terhadap Pengembangan Karir Pegawai di Kantor DinasBadan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten 

Pelalawan Provisi Riau di dapatkan indikator-indikator sebagai tolok 

ukur dalam penelitian lapangan : 

Tabel 2.2: Operasional variable X dan Y 

Variabel Penelitian Indikator 

 

 

 

Disiplin Kerja (X) 

a. Tujuan dan Kemampuan 

b. Teladan Pimpinan 

c. Balas Jasa 

d. Keadilan 

e. Waksat 

f. Sanksi Hukuman 
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g. Ketegasan 

h. Hubungan Kemanusiaan
25

 

 

 

 

 

Pengembangan Karir (Y) 

a. Kinerja dan Produktifitas Kerja 

b. Pengalaman 

c.  Kompetensi dan Profesionalisme 

d. Pendidikan 

e. Prestasi 

f. Pimpinan 

g. Rekan Kerja 

h. Pegawai dengan posisi lebih rendah 

i. Jaringan Kerja 

j. Nasib
26

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau dengan kata lain pendapat 

seseorang peneliti yang sedang melakukan penelitian yang masih perlu diuji 

kebenarannya dalam penalaman. Hipotesa dibagi menjadi dua yaitu hipotesa 

alternative dengan diberikan symbol (Ha) dan hipotesa nihil (Ho). Adapun 

hipotesa alternative dan hipotesa nol (nihil) dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha (Hipotesa Alternatif): pengaruh positif yang signifikanantara disiplin 

kerja dengan pengembangan karir. 

2. Ho (Hipotesa Nihil) : tidak terdapatpengaruh positif yang signifikanantar 

disiplin kerja dan pengembangan karir 
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