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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1.Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

kepemimpinan adalah sikap dan prilaku untuk mempengaruhi para

bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja

yang harmonis agar tercapai efisiensi dan efektifitas guna mencapai tingkat

produktifitas sesuai dengan yang telah ditetapkanMenurut (Siswanto, 2005 : 169).

Kepemimpinan adalah kemampuan mendorong sejumlah orang agar

bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan

bersama menurut(Nawawi, 2006 : 9). Kepemimpinan kadang kala diartikan

sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yaang

mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang

konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.

Lebih jauh lagi George R Terry merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah

aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan

organisasi (Thoha,2004 :5).

2.1.2Hubungan Antara Kepemimpinan dan Kedisiplinan

Gaya kepemimpinanmempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

kedisiplinan, karena pemimpin merupakan sorotan dan panutan oleh

bawahan.(Panjojo, 2006:20)

Peranan pemimpin dalam rangka mempengaruhi karyawannya agar mau

melaksanakan disiplin dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan
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sangat penting sekali.Sifat-sifat kepemimpinan yang baik dapat di pelajari dan

diterapkan oleh seorang pemimpin, tetapi bakat dan sifat kepemimpinan yang ada

dalam dirinya sendiri sangat membantu (bersifat konduksif) terhadap kegiatan

pelaksanann kepemimpinannya.

Dalam hal ini kedisiplinan itu dapat di golngkan menjadi dua jenis, yaitu

(Martoyo, 2003:187).

1. Kedisiplinan yang dipaksakan sendiri (self improfed discripline)

Disiplin yang berasal dari diri sendiri, seseorang yang pada

hakekatnya merupakan satu tanggapan terhadap seorang pemimpin

yang cakap dan merupakan dorongan pada diri sendiri.

2. Kedisiplinan yang diperintahkan (command discipline)

Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang di akui yang

menggunakan cara-cara yang menakutkan untuk memperoleh

pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan dan dinyatakan

dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

Dengan demikian bila suatu perusahaan ingin menegakan kedisiplinan

maka hendaknya agar pimpinan dapat menjadi teladan, selanjutnya agar karyawan

dapat lebih disiplin dan bukan hanya sekedar takut akan tetapi karena kesadaran

yang tinggi dan segan terhadap pemimpin.

2.1.3 Fungsi kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, membimbing,

membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin

jaringan-jaringan komunikasi yang baik: memberikan supervise/pengawasan yang
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efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai

dengan ketentuan waktu dan perencanaan.(Kartono,2008:81)

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti (Rivai,2003 : 53)

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan

(Direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.

2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (Support) atau

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas

pokok kelompok/organisasi.

Berdasarkan kedua dimensi tersebut, selanjutnya secara operasional,

kepemimpinan dapat dibedakan ke dalam lima fungsi kepemimpinan, yaitu :

1. Fungsi intruksi

Fungsi ini bersifat komunuikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan dimana perintah

itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Fungsi konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk

memperoleh umpan balik guna memperbaiki dan menyempurnakan

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi partisipatif

Dalam menjalankan fungsi iini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaannya mengambil

keputusan maupun pelaksanaannya.

4. Fungsi delegatif
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Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang

membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun

tanpa persetujuan dari pemimpin.

5. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian dimaksudkan bahwa kepemimpinan yang sukses atau

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam

kondisi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan secara

maksimal.

2.1.4 Teori-teori kepemimpinan

Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasiansatu seri perilaku

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar

belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi

pemimpin, sifat-sifat utama kepeminpinan, tugas pokok dan fungsinya, serta etika

profesi kepemimpinan. (Kartono, 2004:27).

Dari sejumlah literatur tentang kepemimpinan, ada sejumlah teori

kepemimpinan, diantaranya : (Sopiah,2008:120).

1. Teori sifat

Teori sifat ini mempertanyakan sifat-sifat apakah yang membuat seseorang

menjadi pemimpin. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin

adalah dilahirkan.
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2. Teori kelompok

Menurut group theory ini, agar kelompok-kelompok dalam organisasi bisa

mencapai tujuannya maka harus ada pertukaran positif antara pemimpin

dan pengikut atau bawahannya.

3. Teori situasional dan model kontijensi

Studi kepemimpinan ini berangkat dari anggapan bahwa kepemimpinan

seseorang ditentukan oleh berbagai faktor situasional dan saling

ketergantungan satu sama lainnya.

4. Teori situasional Hersey dan Blanchard

Suatu teori kemungkinan yangmemusatkan perhatian kepada para pengikut

kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan

yang tepat yang tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para

pengikutnya.

5. Teori pertukaran pemimpin-anggota

Para pemimpin menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar.

Bawahan dengan status kelompokdalam mempunyai penilaian kinerja

lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan lebih rendah dan kepuasan yang

lebih besar bersama atasan mereka.

6. Teori jalur tujuan

Hakikat dari teori ini adalah bahwa tugas pemimpin adalah membantu

pengikutnya mencapai tujuan dan untuk memberikan pengarahan atau

dukungan yang perlu guna memastikan tujuan mereka sesuai dengan

sasaran keseluruhan dari kelompok atau organisasi.
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7. Teori sumber daya kognitif

Suatu teori yang menyatakan bahwa seorang pemimpin memperoleh

kinarja kelompok yang efektif dengan pertama-tama membuat rencana

keputusan dan strategis yang efektif dan kemudian

mengkomunikasikannya lewat perilaku pengaruh.

8. Teori neokharismatik

Teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme daya tarik emosional

dan komitmen pengikut yang luas biasa.

9. Teori kepemimpinan kharismatik

Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuata atribut dari

kemampuan kepemimpinan yang haeroic bila mereka mengamati perilaku-

perilaku tertentu.

2.1.5 Tipe Kepemimpinan dalam Organisasi

G.R. Terry (2003:85) sebagai salah seorang pengembang ilmu

manajemen mengemukakan tipe kepemimpinan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Pribadi (Personal Leadership)

Seorang manajer dalam melaksanakan tindakannya selalu dilakukan

dengan cara kontak pribadi. Intruksi disampaikan secara oral ataupun

langsung pribadi disampaikan oleh seorang manajer yang bersangkutan.

Tipe kepemimpinan ini sering dianut oleh perusahaan kecil karena

kompleksitas bawahan maupun kegiatannya sangatlah kecil. Akibatnya,

pelaksanaannya selain mudah juga sangat efektif dan memang biasa

dilakukan tanpa mengalami prosedural yang berbelit.
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2. Kepemimpinan Nonpribadi (Nonpersonal Leadership)

Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan melalui

bawahannya atau menggunakan media nonpribadi, baik rencana, intruksi,

maupun program penyeliannya.

3. Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian Leadership)

Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh,

teliti, dan cermat. Manejer bekerja menurut peraturan dan kebijakan yang

berlaku dengan ketat. Meskipun agak kaku dan segala intruksinya harus

dipatuhi oleh para bawahannya, para bawahan tidak berhak

mengomentarinya.

4. Kepemimpinan Demokratis (Democrative Leadership)

Pada kepemimpinan yang demokratis, manejer beranggapan bahwa ia

merupakan bagian integral yang sama sebagai elemen perusahaan dan

secara bersamaan seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap

perusahaan.

5. Kepemimpinan Paternalistik (Paternalistic Leadership)

Kepemimpinan yang paternalistik dicirikan oleh suatu pengaruh yang

bersiat kebapakan dalam hubungan antara manejer dengan

perusahaan.Tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan arah,

tindakan, dan perilaku ibarat peran seorang bapak kepada anaknya.
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6. Kepemimpinan Menurut Bakat (Indigenous Leadership)

Tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari kelompok

informal yang didapat dari pelatihan meskipun tidak langsung.Dengan

adanya sistem persaingan, dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang

seru dari kelompok yang bersangkutan. Biasanya akan muncul pemimpin

yang memiliki kelemahan diantara mereka yang ada dalam kelompok

tersebut menurut keahliaanya dimana ia terlibat didalamnya. Pada situasi

ini peran bakat sangat menonjol, sebagai dampak pembawaan sejak lahir

dan mungkin disebabkan adanya faktor keturunan.

2.1.6 Indikator kepemimpinan

Pemimpin besar yang berhasil bukanlah orang yang tidak memiliki

kelemahan, melainkan orang yang mampu membangun kekuatan diri untuk

menampilkan keberhasilan dan keunggulannya. Ada sejumlah indikator yang

menunjukkan keberhasilan pemimpin yaitu ( Tjuju dan Siswanto,2009 :169)

1. Memiliki akuntabilitas tinggi untuk memelopori perubahan organisaional

sehingga bisa membuat perbedaan yang berarti.

2. Terbuka menerima ide inovatif untuk membangun komunikasi

interpersonal yang positif.

3. Membangun kekuatan tanpa mengabaikan sisi kelemahan.

4. Berani menghadapi tantangan.

5. Proaktif menyambut peluang.

6. Belajar dari pengalaman, stabil memperbaiki kesalahan.

7. Mengembangkan dan memotivasi peningkatan kemampuan SDM.
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8. Mengoptimalkan penguasaan kompetensi sebagai pemimpin profesional.

9. Memanfaatkan hallo effect untuk membangun networking.

Agar kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif, maka pemimpin harus

mempunyai aspek-aspek kepribadian sebagai berikut: (Nawawi,2004:56)

1. Mencintai kebenaran dan beriman kepada tuhan yang maha esa

2. Dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain.

3. Mampu bekerja sama dengan orang lain.

4. Ahli dibidangnya dan berpandangan luas didasari oleh kecrdasan yang

memadai.

5. Senang bergaul, ranah, suka menolong dan terbuka terhadap kritikan orang

lain.

6. Memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yang tinggi

serta kreatif dan penuh inovatif.

7. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, konsekuen, berdisiplin

dan bijaksana.

8. Aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

2.1.7 Pengaruh Kepemimpinan

Menurut(French dan Raven, dalam siswanto, 2011:162), Salah satu

teori pengaruh kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan berdasarkan paksaan( coersive power)

Artinya pemimpin memerintah orang-orang yang dipmpinnya didasarkan

pada kekuatan dan selalu menggunakan ancaman hukuman jikamereka

tidakmengikuti perintah.
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2. Kekuatan penghargaan (reward power)

Kekuatan seorang pemimpin dalam memberikan penghargaan kepada

orang-orang yang dipimpinnya yang memiliki prestasi dalam menjalankan

tugas pekerjaannya.

3. Kekuatan keahlian (expert power)

Artinya , pemimpin dengan pola pengaruh semacam ini biasanya dapat

ditemukan dalam organisasi yang menekankan pada profesionalisme.

4. Kekuatan resmi (legitimasi power)

Kekuasaan atas wewenang berkenaan dengan posisi pemimpin dalam

organisasi yang dipimpinnya.

5. Kekuatan referensi (referensi power)

Pola pengaruh salah satu ini agaknya merupakan akumulasi dari beberapa

pengaruh yang mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin.sebab, konsep

kewibawaan hanya dapat dipahami dalam konteks timbal-balik antara

pemimpin dan bawahan.

2.2 Komitmen

2.2.1 Pengertian Komitmen

Menurut (Angle dan Perry 2003 : 81) komitmen adalah sebagai

multidimensional pendekatan yang menyertakan kesediaan untuk menggunakan

usaha atas nama organisasi dan keinginan untuk memelihara kenggotaan didalam

organisasi/institusi.

Menurut(Siagian, 2004: 93) mengatakan komitmen karyawan adalah

peraturan dalam permainan yang harus ditaati dan berlaku bagi semua orang yang
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ada dalam suatu organisasi. Salah satu segi peraturan permainan yang harus

diketahui oleh pegawai adalah sanksi disiplin dalam hal anggota organisasi

melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang normatif. Artinya

pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang positif dimana bukan kewajiban

pegawai yang dikemukakan, tetapi yang menjadi hak pegawai tersebut.

komitmen sebagai kekuatan relatif individual terhadap suatu organisasi

dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu, yang dicirikan oleh tiga faktor

psikologis,( Ghozali, 2005: 58 )

a. Keinginan yang kuat unutuk tetap menjadi anggota organisasi/instansi

tertentu.

b. Keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi.

c. Kepercayaan yang pasti dan penerimaaan terhadap nilai-nilai dan

tujuan organisasi.

Komitmen karyawan menurut (Robbins, 2003 : 69) yaitu sebagai suatu

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu

dengan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaannya dalam

organisai itu. Maka dari itu, Indikator dari komitmen ialah :

1. Loyalitas pegawai

2. Pemahaman pegawai tentang tempat kerja

3. Keterlibatan pegawai

4. Posisi pegawai

5. Pencapaian tujuan
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Komitmen yaitu sebagai keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan

keanggotaanya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi demi

pencapaian organisasi menurut(Bashaw dalam Sopiah,2008 : 156) .

Dengan indikasi : kemauan pegawai, kesetiaan pegawai dan kebanggaan pegawai

pada organisasi.

2.2.2 Faktor dimensi komitmen

Menurut (Kuhn dan Geis, 2004: 76), dimensi-dimensi komitmen ialah:

1. Komitmen karyawan

Komitmen seseorang dalam organisasi sangat erat kaitannya dengan

keberadaan misi organisasi dan pemahamannya oleh individu yang bersangkutan.

Kuhn dan geis menganalogika misi organisasi sebagai agama orang-orang yang

berada diorganisasi tersebut. Sedikitnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi

komitmen karyawan :

a. Good structure, yaitu mencakup keberadaan, struktur dan kejelasan

penjabaran misi organisasi dampai levelbawah.

b. Permeability, yaitu keserasian antara nilai-nilai dalam anggota kelompok

organisasidengan nilai atau norma sosialdimana organisasi tersebut berada.

c. Leadership, yaitu karakteristik dalam pola kerja pimpinan.

d. Progessiveness, yaitu tingkat kecekatan organisasi dalam merespon suatu

momentum atau tindakan.
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2. Komitmen sosial

Teori ini mengacu pada proses interaksi antara individu anggota organisasi

dengan organisasinya, pengalaman interaksi ini dalam proses selanjutnya akan

mengembangkan hubungan antara individu den membentuk kelompok sosial.

Terdapat lima faktor yang membentuk komitmen sosial :

a. Uniqueness, yaitu sesuatu yang membedakan kelompok dengan yang

lainnya.

b. Support, yaitu keberadaan interaksi yang saling membantu.

c. Reality congruence, yaitu saling kepercayaan yang sesuai dalam

kehidupan nyata dan yang sebenarnya.

d. Status, yaitu pemberian kepercayaan posisi kepada masing-masing

anggotanya.

e. Task identification, yaitu kesukaan terhadap tugas atau tantangan yang

dihadapi kelompok.

3. Komitmen individu

Teori ini lebih berbasis pada sistem nilai yang dianut individu. Faktor yang

mempengaruhi komitmen individu dipisahkan dengan faktor yang mempengaruhi

komitmen karyawan sebagai dua kutub yang berlawanan. Lima faktor yang

mempengaruhi komitmen individu adalah :

a. Transcendence, yaitu ketertarikan individu pada hal-hal yang menjadi

tujuan akhir yang hendak dicapainya.

b. Autonomi, yaitu tingkat ketrgantungan dan penguasaan atau atasan yang

memerintahnya.
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c. Achiement, dorongan untuk menyelesaikan tugas dengan bijak.

d. Esteem, yaitu harga diri individu

e. Power, yaitu kepastian untuk mempengaruhi orang lain.

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, dimaksud dengan komitmen adalah

keinginan pegawai untuk tetap mempertahankan keanggotaan dirinya dalam

organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan

organisasi. Konsep ini diambil dari pendapat (Bashaw dalam Sopiah, 2008:158)

yang meliputi : kemauan pegawai, kesetiaan pegawai dan kebanggaan pegawai

terhadap organisasi.

a. Kemauan pegawai

Kemauan pegawai untuk bekerja demi tercapainya tujuan organisasi

mencerminkan tingginya komitmen pegawai. Kemauan menunjuk pada

keinginan pegawai untuk berbuat dan melaksanakan sesuatu dengan

sungguh-sungguh. Dengan adanya kemauan pegawai paling tidak dapat

digunakan untuk memprediksi perilakunya, mereka akan menyelesaikan

pekerjaan dengan sebaik-baiknya tepat pada waktunya dan berani

menanggung resiko dari keputusan yang di ambil.

b. Kesetiaan pegawai

Secara kesetiaan menunjuk kepada tekad dan kesanggupan mentaati,

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh

kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai yang mempunyai tingkat

kesetiaan yang tinggi dapat pula dilihat dari seberapa jauh pegawai
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tersebut mampu mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, tingkat

kehadiran, serta tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi.

c. Kebanggaan pegawai

Pegawai yang memiliki komitmen pada organisasi tentu akan merasa

bangga dapat bergabung dalam perusahaan. Kebanggaan pegawai kepada

organisasi desebabkan karena pegawai merasa organisasi mampu

memenuhi kebutuhan dan menyediakan sarana yang diperlukan serta

mempunyai citra yang baik di masyarakat.

2.2.3 Kedisiplinan

Disiplin berasal dari kata latin Disciplus, yang berarti “siswa atau murid”

.Kedisiplianan adalah untuk menciptakan keadaan disuatu lingkungan kerja yang

tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang

tepat.(Moenir, 2005: 96).

Pengertian lain dari disiplin yaitu: prosedur yang mengoreksi atau

menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur (Simamora,

2004:610). Disiplin kerja juga diartikan sebagai suatu sikap menghormati,

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik secara

tertulis  atau tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak

untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang

diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo, 2003 : 291).

Kedisiplinan adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia

yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya

disiplin, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal (Sedarmayanti,
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2006:10). Disiplin merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan kantor dinas,

maka pembinaan disiplin merupakan bagian dari pimpinan yang sangat penting.

Pimpinan apa saja, dalam pelaksanaannya memerlukan disiplin dari segenap

anggota organisasi kantor dinas. Disiplin juga merupakan cara untuk melatih dan

mendidik individu agar patuh terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggung

jawab atas semua tindakannya sehingga semua dapat berjalan dengan tertib dan

teratur dalam organisasi.

Tujuan utama pendisiplinan adalah untuk mendorong pegawai berperilaku

sepantasnya di tempat kerja, dimana perilaku yang sepantasnya ditetapkan sebagai

kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Di dalam organisasi kantor dinas

pada dasarnya peraturan dan prosedur berfungsi sama dengan peraturan

perundang-undangan di masyarakat. Proses pendisiplinan yang pantas dan adil

didasarkan atas tiga syarat: 1). Peraturan dan prosedur yang jelas; 2). Sistem

hukum progresif; 3). Proses bandingmenurut(Gasper, 2003: 109).

Ada beberapa konsep seputar pelaksanaan tindakan disipliner telah

dikembangkan. Ada tiga konsep pendekatan dalam pelaksanaan tindakan

disipliner diantaranya yaitu (Simamora, 2004 : 617-619):

1. Aturan Tungku Panas

Ketentuan ini menarik sebuah analogi antara menyentuh sebuah tungku

panas dan menerima disiplin yang memiliki karakteristik:

a) Membakar dengan segera (Disiplin Harus Segera), jikalau

tindakan disipliner hendak diambil, tindakan itu harus terjadi

dengan segera sehingga individu memahami alasan tindakan
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tersebut. Begitu pemimpin mengetahui ada pegawai yang

melanggar sebuah aturan, disiplin harus segera dijatuhkan.

b) Memberi peringatan, ada peringatan sebelumnya dalam bentuk

terpaan hawa panas yang berasal dari tungku yang menyadarkan

orang akan bahaya terbakar bila menyentuhnya. Penting untuk

memperingatkan sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuti

perilaku yang tidak dapat diterima. Organisasi harus membuat

peraturannya jelas dan para pegawai harus mengetahui apa sanksi

terhadap pelanggaran peraturan.

c) Disiplin harus konsisten, tindakan disipliner harus juga konsisten,

setiap orang yang melakukan tindakan yang sama akan dihukum

dengan hukum yang berlaku. Seperti pada tungku panas, setiap

orang yang menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang sama dan

pada periode waktu yang sama, akan terbakar dengan intensitas

yang sama pula.

d) Kebakaran tidak pandang bulu (Disiplin Tidak Pandang Bulu),

siapapun yang menyentuh tungku panas akan terbakar. Tindakan

disipliner tidak boleh membeda-bedakan setiap orang yang

melanggar peraturan.

2.2.4 Tindakan Disipliner Progresif

Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa

pelanggaran mendapat hukuman yang setimpal.Tujuan ancangan ini adalah untuk

membentuk program disiplin yang berkembang mulai dari hukuman yang ringan
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hingga yang sangat keras.Disiplin progresif dirancang untuk memotivasi pegawai

agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela.Pada dasarnya, hukuman haruslah

tepat dalam menetapkan kerasnya pelanggaran, tidak berlebihan.

2.2.5 Tindakan Disipliner Positif

Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi pegawai untuk

mengubah suatu perilaku.Namun hukuman hanya mengajar seseorang agar takut

atau membenci kepada alokator hukuman yakni penyelia.Penekanan pada

hukuman dapat mendorong pegawai untuk menipu penyelia ketimbang

mengoreksi tindakannya.Tindakan disipliner positif ditujukan untuk mendorong

para pegawai memantau perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung jawab

atas konsekuensi tindakan mereka.Disiplin positif berpijak pada konsep bahwa

pegawai harus mengemban tanggung jawab atas tingkah laku pribadi mereka dan

persyaratan pekerjaan.

2.2.6 Pembinaan disiplin kerja

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin

merupakan sarana penting untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau

perusahaan.maka pembinaan disiplin merupakan bagian dari manajemen yang

penting.manajemen apa saja dalam pelaksanaannya membutuhkan disiplin dari

segenap organisasi.

Disiplin dimaksudkan sebagai saran untuk melatih dan mendidik orang-

orang terhadap peraturan-peraturan agar ada kepatuhan dan supaya dapat berjalan

dengan tertib dan teratur dalam organisasi.
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Untuk melaksanakan pembinaan kedisiplinan kerja karyawan, terlebih

dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat

kedisiplinan karyawan itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan dalam

suatu organisasi diantaranya adalah (Hasibuan,2004:214):

1 .Tujuan dan kemampuan

2. Teladan pimpinan

3. Balas jasa

4. keadilan

5. pengawasan

6. sanksi hukum

7. ketegasan

8. Hubungan kemanusiaan

Menurut Martoyo ada beberapa faktor yang dapat menunjang pembinaan

disiplin,yaitu(Martoyo,2003:152):

1. Motivasi

2. Pendidikan dan pelatihan

3. Kepemimpinan

4. Kesejahteraan

5. Penegakan disiplin lewat hukum (law enforcement)

Dari kelima faktor diatas, kepemimpinan serta penegakan disiplin

merupakan hal yang paling utama perlu diperhatikan dalam pembinaan

kedisiplinan. Dalam hal ini pimpinan mempunyai hak untuk memberikan sanksi
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kepada karyawannya yang melakukan pelanggaran sesuai tingkat pelanggaran

yang dilakukan.

Adapun yang dijadikan indikasi rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan

adalah sebagai berikut:(Nitisemito, 2003:42)

1. Turunnya tingkat produktifitas kerja

2. Tingkat absensi yang tinggi

3. Adanya kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan

4. Tingkat kecerobohan atau kecelakaan kerja yang tinggi

5. Seringnya pencurian bahan-bahan pekerjaan

6. Seringnya konflik atau perselisihan antar karyawan

2.2.7 Kriteria Pemimpin dalam Pandangan Islam

Seorang pemimpin, dengan sendirinya, perlu memiliki syarat-syarat

kepemimpinan yang kuat. Secara umum, seorang pemimpin, harus memiliki 4

sifat, yaitu: (1), memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Pemimpin

tidak boleh bodoh. (QS. Al-Baqarah [2]: 269). (2), memiliki akhlak yang mulia

dan keluhuran budi pekerti, (QS. Al-Qalam [68]: 4), karena pemimpin adalah

teladan atau Role Model (QS. Al-Ahzab [33]: 21). (3), memiliki tanggung jawab

dan tanggung gugat (responsible dan accountable, amanah). (QS. Al-Nisa [4]:

58), dan (4), dapat mengkomunikasikan ide dan gagasan besarnya serta mampu

mewujudkannya dalam kenyataan (QS.Al-Sya`ara’ [26]: 84).
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Bila merujuk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad saw, seorang

pemimpin harus memiliki 3 semangat dasar (mental kepemimpinan) seperti

disebut oleh Allah SWT dalam ayat ini:









Artinya: Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan
dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-
orang mukmin. (QS.At-Taubah ayat 128) .

Dalam kaitan ini, penulis mengajak agar memahami dan melakukan 3 hal

seperti berikut ini.

Pertama, sebagai muslim kita perlu bersikap positif dan pro aktif, serta

ikut serta mengambil bagian dalam proses pembangunan bangsa, termasuk dalam

menentukan dan memilih pemimpin. Dalam pandangan Islam, memilih pemimpin

merupakan bagian dari tanggung jawab social Islam (al-mas’uliyah al-ijtima`iyah

al-Islamiyah) serta merupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban amar makruf

dan nahi munkar.Kita tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab ini demi

terciptanya masyarakat adil dan makmur yang menjadi harapan dan ciata-cita

bersama.

Kedua, selanjutnya, sebagai Muslim, kita tentu harus memilih pemimpin

yang sesuai dengan criteria dan petunjuk yang diajarkan oleh agama Islam.
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Perhatikan firman Allah ini:












Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang
mukmin. Inginkah kamu mengadakan alas an yang nyata bagi Allah (untuk
menyiksamu)(Q.S. An-Nisa ayat 144).

Perhatikan juga ayat ini:












Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah
pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil
mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
mereka. Sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang
zalim.(Q.S.Al-Maidahayat 51
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2.2.8 Kriteria Komitmen Dalam Pandangan Islam





































Artinya : ”hai manusia,bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah pada suatu
hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan
seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun.sesungguhnya janji
Allah adalah benar, maka janganlah sekai-kali kehidupan dunia memperdayakan
kamu, dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati)
Allah”(Qs. Lukman 31:33)

2.2.9 Kriteria Disiplin Dalam Pandangan Islam
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taat lah kamu kepada Allah dan taatlah
kepada Rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) kamu”(An-nisa: 59)”

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian

adalah sebagai berikut :

1.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo pada tahun 2006 dengan

judul Analisis Kepemimpinan dan Budaya KerjaTerhadap Kedisiplinan kerja

Pegawai di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, hasil regresi linear

berganda menunjukkan koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,385 bahwa

39,5% variable pemimpin dan Budaya kerja mampu menjelaskan variable yang

tertinggi dalam mempengaruhi disiplin kerja pegawai dan sisanya 64,5%

merupakan variable budaya kerja.
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2.Sedangkan hasil penelitian Marsudi pada tahun 2006 dengan judul Pengaruh

Kepemimpinan  dan Komitmen Kerja Terhadap Kedisiplinan kerja Guru SMP

Negeri di Kecamatan Sukarame Kota Palembang, alat hitung T komparasi

dengan t sebesar 0,889 dan nilai t table untuk nilai signifikan 94%  dan alfa 6%

adalah sebesar 2,046. Sehingga nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t table

( 0,889 < 2,046 ). Berdasarkan hasil tersebut  disimpulkan bahwa

kepemimpinan dan  Komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap

kedisiplinan kerja guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sukarame,

Kota Pelembang, Sumatera Selatan.

3. Herman wicaksonono, 2008, “Hubungan Komitmen Karyawan Dengan

Kepatuhan Karyawan Terhadap Peraturan Perusahaan Pada PT. Gema Hadi

Perkasa Surabaya”. Penelitian dilakukan terhadap 42 orang yang dipilih

berdasarkan metode sensus kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan

yang positif antara komitmen karyawan dengan kepatuhan karyawan terhadap

peraturan perusahaan.

4. Gatiningsih, 2009, skripsi berjudul “ Hubungan Antara Komitmen Organisasi

Dengan Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Daya Manunggal Tekstil Salatiga”.

Dari hasil penelitiannya menyimpilkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan

positif antara komitmen organisasi dengan disiplin kerja karyawan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan adalah kemampuan mendorong sejumlah orang agar

bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan

bersama. (Nawawi, 2006 : 9)
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Komitmen yaitu sebagai keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan

keanggotaanya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi demi

pencapaian organisasi.(Bashaw dalam Sopiah,2008 : 156)

Kedisiplianan adalah untuk menciptakan keadaan disuatu lingkungan kerja

yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang

tepat.(Moenir, 2005:96).

Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan untuk pedoman yang dianjurkan

untuk tindakan displiner  yang akan membutuhkan suatu peringatan lisan,

peringatan tertulis dan determinan (Rivai, 2009: 829)

Dengan kepemimpinan yang baik seorang pemimpin dapat berbuat banyak

untuk menciptakan iklim kerja yang memungkinkan penegakan disiplin sebagai

proses yang wajar, karena para pegawai akan menerima serta mematuhi peraturan-

peraturan dan kebijakan-kebijakan sebagai pelindung bagi keberhasilan pekerjaan

dan kesejahteraan pribadi mereka. (Mas’ud, 2004: 98)

Penelitian ini memaparkan bahwa pengaruh yang kurang dari  pimpinan dan

Komitmen kerja memang memberikan dampak yang buruk terhadap kedisiplinan

kerja seorang pegawai yang semakin menurun.

Untuk itu dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :

Kepemimpinan(X1)

Kedisiplinan (Y)

Komitmen (X2)
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Gambar 3.1: Kerangka Pemikiran
Pengaruh Kepemimpinan (X1) dan Komitmen (X2)

Terhadap Kedisiplinan (Y): (Mas’ud 2004: 98)

2.5 Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dihadapi, maka dapat

dirumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara yaitu:

1. H1: Diduga kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap  disiplin kerja

pegawai pada Kantor Camat Sungai Apit.

2. H2: Diduga komitmen berpengaruh secara parsial terhadap disiplin kerja

pegawai pada Kantor Camat Sungai Apit.

3.H3: Diduga kepemimpinan dan komitmen berpengaruh secara simultan

terhadap  disiplin kerja pegawai pada Kantor Camat Sungai Apit.

2.6 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2.6: Defenisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala
Kedisiplinan (Y)
Kedisiplianan adalah untuk
menciptakan keadaan disuatu
lingkungan kerja yang tertib,
berdaya guna dan berhasil guna
melalui suatu sistem pengaturan
yang tepat. (Moenir, 2005: 96).

1. Produktivitas
2. Penggunaan fasilitas kantor
3. Kehadiran
4. Penyelesaian pekerjaan
5. Konflik

(Nitisemito, 2003: 42)

Likert

Kepemimpinan (X1)
kepemimpinan adalah kemampuan
mendorong sejumlah orang agar
bekerja sama dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang terarah
pada tujuan bersama.
(Nawawi, 2006 : 9)

1. Dapat dipercaya dan
mempercayai orang lain

2. Mampu bekerja sama
3. Ahli dibidangnya
4. Memiliki semangat untuk

maju
5. Bertanggung jawab dalam

menggambil keputusan
Likert
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(Nawawi, 2006 : 56)

Komitmen  (X2).
Komitmen yaitu sebagai keinginan
karyawan untuk tetap
mempertahankan keanggotaanya
dalam organisasi dan bersedia
melakukan usaha yang tinggi demi
pencapaian organisasi.(Bashaw
dalam Sopiah, 2008 : 156)

1. Kemauan pegawai
2. Kesetiaan pegawai
3. Kebanggaan pegawai pada

organisasi
4. Posisi pegawai
5. Pencapaian tujuan

(Bashaw dalam Sopiah, 2008 :
156)

Likert


