
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Disiplin

Istilah kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu "dicipline" yang berarti

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat.

Beberapa persepsi memberikan pengertian masing-masing tentang disiplin.

Disiplin merupakan pelatihan, khususnya pelatihan fikiran untuk mentaati

peraturan yang berlaku (Saydam, 2000:208).

Lebih singkat lagi Tohari berpendapat bahwa disiplin merupakan perilaku

seseorang yang sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku (Tohari, 2002:393).

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan kedisiplinan adalah suatu

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap

dan perilaku pegawai tersebut secara suka rela berusaha bekerja secara kooperatif

dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerja (Siagian,

2005:305).

Hasibuan (2006:193) mengatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan

kesediaan seseorang menaati semua peraturan pada perusahaaan dan norma-

norma yang berlaku. Artinya kesadaran seorang pegawai terhadap suatu peraturan

yang berlaku baik dalam suatu instansi swasta ataupun pemerintah.

Kesadaran adalah sikap sesorang yang sukarela menaati semua peraturan

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.
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Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang

sesuai dengan peraturan perusahaan atau pemerintah baik yang tertulis maupun

tidak tertulis.

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun

tidak tertulis, yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap aturan tertulis sudah cukup

jelas, karena semua aturan tertulis pada dasarnya adalah terbuka agar diketahui

oleh semua orang yang berkepentingan. Berlainan dengan hal aturan tidak tertulis

misalnya, kebiasaaan, adat istiadat dan norma.

Gordon S. Dalam bukunya Moenir (2010:94) disiplin dalam pengertian

yang utuh adalah suatu kondisi dan sikap yang ada pada semua anggota organisasi

yang tunduk dan taat pada aturan organisasi. Disiplin menurut Moenir adalah

suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang

telah ditetapkan (Moenir, 2010:94). Moenir berpendapat bahwa :

"Dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan disiplin terdiri atas dua jenis
disiplin, yaitu disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Kedua jenis disiplin tersebut
merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan Serta saling mempengaruhi.
Disiplin waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada artinya, dengan kata lain
tidak ada hasil sesuai dengan ketentuan organisasi. Sebaliknya disiplin kerja tanpa
didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu usaha
pendisiplinan tidak dapat dilakukan separuh-separuh melainkan harus serentak
kedua-duanya" (Moenir, 2010:95-96).

Salah satu syarat agar dapat ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja

ialah adanya pembagian kerja yang tuntas sampai kepada pegawai yang paling

bawah, sehingga setiap orang tahu dengan radar apa tugasnya, bagaimana

melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan selesai, seperti apa kerja yang

disyaratkan, dan kepada siapa ia mempertanggungiawabkan hasil pekerjaan itu.



Mangkunegara (2001:129) mengatakan disiplin kerja adalah pelaksanaan

manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Disiplin

merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan suatu pekerjaan terutama bagi

Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur. Karena melalui disiplin adalah salah satu

cara agar tercapai suatu hasil kerja yang, baik dan harmonis. Dalam rangka

pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang

masalah, bahwa diperlukan adanya kecintaan pegawai negeri tersebut dalam

melaksanakan pekerjaan seperti, penuh kecintaan pada pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, serta Peraturan Pemerintah RI 53 Tahun 2010.

Membina Pegawai Negeri Sipil diperlukan adanya peraturan disiplin yang

memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi-sanksi. Dalam Peraturan

Pemerintah diatur dengan jelas kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar

oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka membina pegawai diperlukan

seorang pemimpin yang tegas dalam menegakkan peraturan disiplin yang telah

ditetapkan. Semakin tinggi tingkat absensi, maka semakin tinggi tingkat kerugian

yang diderita suatu organisasi. Kerugian tersebut timbul karena jadwal kerja

terpaksa tertunda dan pada akhirnya harus melakukan kerja lembur, sedangkan

jaminan-jaminan atau tunjangan pada pegawai terus diberikan.

2.2. Macam-macam Disiplin

Moenir (2000:94) menyebutkan bahwa "Disiplin kerja ditujukan terhadap

aturan yang menyangkut disiplin waktu dan disiplin terhadap perbuatan dan

tingkah laku sesuai dengan tata kerja.



Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi

atau perusahaan dan mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Hal ini

disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi

tinggi. Dalam disiplin ada tiga aspek, dimana ketiga hal tersebut sebagai berikut:

1. Disiplin waktu

Disiplin waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dikontrol dan

dilihat baik oleh manjemen yang bersangkutan maupun oleh masyarakat.

Misalnya mengenal disiplin terhadap jam kerja, absensi, dan apel.

2. Disiplin kerja/pelaksanaan tugas

Isi dalam, pekerjaan terdiri dari metode pengedaan, prosedur kerja,

waktu dan jumlah unit yang telah ditetapkan, dan mutu yang telah dibakukan.

Keempat hal tersebut adalah aturan yang harus diikuti secara ketat dan tepat.

3. Disiplin terhadap perbuatan atau tingkah laku

Artinya keharusan seseoran- untuk mengikuti dengan ketat perbuatan

atau langkah tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan dengan standar.

Dalam hal ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan, dalam arti dapat sesuai dengan ketepatan dengan

penyelesaian pekerjaan mengikuti tata cara kerja yang berlaku dan

sebagainya.

Dalam usaha mendisiplin kerja ada beberapa faktor yang perlu

diperhatikan:

a. Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui

dengan radar oleh para pekerja.



b. Adanya petunjuk kerja yang singkat

c. Kesadaran terhadap tugas yang menjadi tanggungjawab.

d. Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajemen

e. Adanya keinsyafan pada pekerjaan bahwa akibat kecerobohan atau

kelalaian dapat merugikan organisasi.

Siagian (2005:305)juga membagi kedisiplinan menjadi 2 tipe yaitu:

1. Pendisiplinan preventif

Yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada

berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling sedikit tiga hal perlu

mendapat perhatian manajemen :

a. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memihki

organisasi.

b. Para pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang

wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi.

c. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri

dalam kerangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh

anggota organisasi.

2. Pendisiplinan Korektif

Jika ada pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran atas

ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagat memenuhi standar yang telah

ditetapkan kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Pengenaan sanksi korektif

diterapkan dengan memperhatikan paling sedikit tiga hal :



a. Pegawai yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau

kesalahan apa yang telah diperbuatnya.

b. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

c. Dalam hal mengenai sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan

"wawancara keluar" yang menjelaskan antara lain, mengapa manajemen

melaksankan atau mengambil tindaan sekeras itu.

2.3. Tujuan Pendisiplinan

Wirawan (2009:138) berpendapat bahwa disiplin adalah sikap dan

perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan

norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu

produk dan melayani konsumen organisasi. Jika pegawai melanggar disiplin,

maka orang akan mendisiplinkannya.

Tujuan dari pendisiplinan pegawai adalah:

a. Memotivasi pegawai untuk mamatuhi standar kinerja instansi.

b. Mempertahankan hubungan saling menghormati terhadap bawahan pada

atasannya atau sebaliknya.

c. Meningkatkan kinerja pegawai.

d. Meningkatkan moril, semangat kerja, etos kerja, Serta efektifitas dan

efisiensi kerja.

e. Meningkatkan kerjamaian industrial dan kewargaan organisasi.

f. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia

yang paling utama karena tanpa itu sulit sekali bagi perusahaan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan (Suwatno, 2001:203, dikutip dari Aulia.

2004:13. Jurnal Universitas Sumatera Utara).



g. Kedisiplinan diartikan apabila para karyawan/pegawai selalu datang dan

pulang sesuai dengan peraturan, mematuhi peraturan yang berlaku dalam

perusahaan, mampu bekerja dengan baik, dan menghargai norma sosial

yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. Dengan pembinaan

kedisiplinan yang baik, maka moral kerja, semangat kerja, efesiensi dan

efektivitas kerja pegawai akan meningkat, hal ini akan mempermudah

perusahaan, pegawai ataupun masyarakat dalam mencapai tujuannya.

2.4. Mengatur dan Mengelolah Disiplin

Setiap harus dapat memastikan bahwa pegawai dalam menjalankan tugas.

Dalam kontek disiplin, maka keadilan harus dirawat dengan konsisten. Untuk

mengolah disiplin yang baik diperjukan adanya standar disiplin yang digunakan

untuk menentukan bahwa pegawai telah diperlukan secara wajar. (Rivai,

2004:451).

1. Standar disiplin

Beberapa standar dasar disiplin berlaku bagi semua pelanggaran aturan,

apakah besar atau kecil. Semua tindakan disipliner perlu mengikuti prosedur

minimum, aturan komunikasi, dan ukuran pencapaian. Tiap pegawai perlu

memahami kebijakan kantor serta mengikuti prosedur secara penuh. Sebagai

model bagaimana tindakan disipliner harus.diatur adalah :

a. Apabila pegawai melakukan suatu kesalahan, maka pegawai harus

konsekuen terhadap aturan pelanggaran.

b. Apabila tidak dilakukan secara konsekuen berarti pegawai tersebut telah

melecehkan peraturan yang telah ditetapkan.



c. Kedua hal tersebut akan berakibat pemutusan hubungan kerja dan pegawai

harus menerima hukuman tersebut.

2. Penegakan standar disiplin

Jika pencatatan tidak adil/sah menurut undang-undang yang berlaku.

Untuk itu pengadilan, memerlukan pembuktian dari pimpinan sebelum

pegawai ditindak. Standar kerja dituliskan pada peraturan mengenai

pekerjaan.

Dalam mengatur tata kerja pegawai untuk membentuk kedisiplinan

pegawai pemerintah berusaha melakukan pembinaan. Pemerintah mengeluarkan

peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang harus dilakukan dan

dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Peraturan Pemerintah No

53 Tahun 2010. Tujuan nya adalah untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang

setia dan penuh tanggung jawab.

2.5. Pelaksanaan Sanksi Disiplin Kerja

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin memberikan peringatan,

harus segera, konsisten, dan impersonal (Rivai 2004: 453).

a. Pemberian peringatan, pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu

diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian

peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran

yang telah dilakukan. Disamping itu, surat peringatan tersebut dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite

pegawai.



b. Pemberian sanksi harus segera, pegawai yang melanggar disiplin harus

segera, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.

Tujuannya agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi

pelanggaran yang berlaku di instansi terkait kelalaian dalam pemberian

sanksi akan memperlemah disiplin yang ada, dan memberi peluang

pelanggar mengabaikan disiplin di instansi terkait.

c. Pemberian sanksi harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai radar

dan menghargai peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian

sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminatif

pegawai.

d. Pemberian sanksi harus impersonal. Pemberian sanksi tidak membedakan

pegawai, tua-muda, pria-wanita tetap berlaku sama sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa

disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai.

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Disiplin Kerja

Disiplin merupakan fungsi operatif dalam manajemen sumber daya

manusia. Semakin tinggi tingkat disiplin pegawai dalam suatu organisasi maka

semakin tinggin pula prestasi yang akan didapat. Untuk memelihara dan

meningkatkan disiplin kerja pegawai mungkin sangat sulit sekali, karena banyak

faktor-faktor yang, mempengaruhi disiplin kerja pegawai tersebut.

Hasibuan (2006:194) ada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat

kedisiplinan pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi, diantaranya adalah:



a. Tujuan dan kemampuan

b. Teladan pimpinan

c. Balas jasa

d. Keadilan

e. WASKAT (Pengwasan melekat)

f. Sanksi Hukuman

g. Ketegasan

h. Hubungan kemanusiaan

Faktor-faktor yang dalam penunjang pembinaan disiplin kerja antara lain

(Martoyo 2000:152):

a. Motivasi

b. Kepemimpinan

c. Pendidikan dan pelatihan

d. Penegakan disiplin lewat hukum

e. Penghargaan

f. Dalam meningkatkan pembinaan disiplin Pegawai yang paling pokok

adalah kepemimpinan dan pemberian sanksi hukum.

1. Kepemimpinan

Pemimpin sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya. Pimpinan

harus memberi contoh yang baik, pendisiplinan yang baik, jujur, adil, dan

sesuai kata dengan perbuatan. Definisi pemimpin menurut Fairchild yang

dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan



(2003:33), menyatakan pemimpin itu adalah " Seseorang yang memimpin,

dengan cara memprakarsai tingkah laku sosial, dengan mengatur,

mengorganisir, mengontrol atas upaya/usaha orang lain atau melalui kekuasaan

atau posisi."

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang

pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukan

kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan

yang telah ditetapkan.

Menurut Susilo Martoyo (2000:81) dalam bukunya Sumber Daya

Manusia bahwa "Gaya Kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku

orang lain".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah

usaha seseorang yang diserahi tugas sebagai pimpinan, untuk mengatur,

mempersatukan dan menggerakan bawahannya secara bersama untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya kepemimpinan merupakan

berasal dari pribadi pemimpin itu agar bisa mempengaruhi orang lain. Dengan

mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin berharap bawahannya bisa

bergerak dalam suatu ikatan tertentu, aktivitas terarah, sadar dan bekerjasama

dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya tersebut.

Adapun gaya kepemimpinan menurut G.R Terry yang dikutip oleh

Kartini Kartono dalam bukunya "Pemimpin dan Kepemimpinan " (2003:75)

adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi



perilaku orang lain dalam hal ini adalah bawahannya. Dalam setiap

organisasi/perusahaan seorang pemimpin mempunyai gaya yang berbeda

dalam kepemimpinannya sesuai kemampuannya masing-masing.

Menurut Thoha (2006:61) gaya kepemimpinan terbagi beberapa gaya,

diantaranya :

1. Gaya Kepemimpinan Direktif Otokratif

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada

pemimpin dalam otoritasnya, sedangkan kebebasan bawahan sangat

dibatasi. Pemimpin merupakan pusat komando dan perintah terhadap

bawahan/karyawan.

2. Gaya Kepemimpinan Persuasif

Pemimpin melaksanakan kekuasaanya terutama dalam pengambilan

keputusan dan pemecahan masalah. Masukan-masukan dari bawahan

ditampung, bawahan mempunyai kebebasan untuk mengemukakan

pendapatnya. Bawahan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam

diskusi walaupun suaranya sangat minim.

3. Gaya Kepemimpinan Konsultatif

Dalam gaya ini bawahan diberi kebebasan yang luas dalam

mengemukakan pendapatnya. Pemimpin hanya mengemukakan rancangan

yang bersifat sementara, dan kemudian ditawarkan kepada bawahan, yang

memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan usulan bawahan. Melalui

cara ini pemimpin bisa menilai keefektifan bawahan dalam memberikan ide-

ide/gagasannya yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah keputusan

manajemen perusahaan.



4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Dalam gaya kepemimpinan ini bawahan diberi kebebasan yang

seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini pemimpin

dan bawahan merupakan sebuah team yang harus bekerjasama. Pemimpin

tidak turun langsung tapi mendelegasikan kepada staff seniornya. Pemimpin

memberikan kebebasan bertindak tetapi dalam batas tertentu, meski

bawahan sangat dominan tapi tanggung jawab tetap berada ditangan

pemimpin.

Adapun indikator dari Gaya Kepemimpinan menurut Hersey & Blachaerd

dikutif oleh Miftah Thoha adalah:

1. Perilaku Tugas

2. Perilaku Hubungan

2. Sanksi Hukuman

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan

perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53

Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja

harus mendapatkan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk

memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum

menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri

Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau

perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik di dalam



maupun di luar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila

dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti

melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan PP No. 53 Tahun

2010. Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan

dithadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat ceramah,

diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.

Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis

baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan

lain-lain yang serupa dengan itu perbuatan itu sendiri adalah setiap tingkah laku,

sikap, atau tindakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010,

hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil

karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi aparatur pemerintahan disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan,

kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban,

dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan

negara dan masyarakat. Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999

dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran

pelaksanaan tugas. diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur

mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau

larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri



Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS diatur ketentuan-

ketentuan mengenai:

1. Kewajiban

2. Larangan

3. Hukuman disiplin

4. Pejabat yang berwenang menghukum

5. Penjatuhan hukuman disiplin

6. Keberatan atas hukuman disiplin

7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin.

2.7. Tingkat dan Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin disebut juga HUKDIS, hukuman yang dijatuhkan pada

pegawai yang jelas-jelas melanggar peraturan disiplin. Hukuman disiplin ini dapat

disebabkan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sebagai seorang

pegawai. Terdapat tiga tingkatan hukuman disiplin yaitu ringan, sedang, dan

berat. Dalam PP Pasal 6 dan 7 No 53 Tahun 2010

1. Sanksi hukuman ringan

a. Teguran lisan

b. Tertulis

c. Pernyataan tidak puss secara tertulis

2. Sanksi hukuman sedang

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah direncanakan

sebagaomana pegawai lainnya.



b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala 1 tahun.

c. Penundaan kenaikan pangkat selam 1 tahun.

3. Sanksi hukuman disiplin berat

a. Penurunan pangkat setingkat maksimum 1 tahun

b. Pembebasan dari jabatan.

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

d. Pemberhentian tidak hormat.

Fungsi dari hukuman diatas adalah:

1. Untuk membatasi. Hukuman akan menghalangi pengulangan perilaku

yang tidak diinginkan.

2. Untuk mendidik agar pelaku kembali disiplin.

3. Sebagai pembangkit motivasi untuk menghindari perilaku indisipliner.

2.8. Disiplin dalam Pandangan Islam

Dalam kitab suci Al qur'an sangat banyak membahas tentang yang

berhubungan dengan shalat. Dimana Allah mewajibkan kepada setiap yang sudah

baliq dan berakal sehat untuk mengerjakan dengan khusuk, dan dengan taat shalat

itu sesorang dapat melatih dirinya untuk disiplin, tepat waktu dalam melaksanakan

shalat.

Dalam Al qur'an juga temukan avat tentang prinsip-prinsip disiplin,

khususnya disiplin pada pemerintah. Firman Alla dalam Surah An Nisa. ayat 59:














Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari surrah An Nisa ayat 59 menjelaskan bahwasanya kedisiplinan perlu

diterapkan dan dari sini juga kita harus taat pada pimpinan atau atasan kita dalam

melaksanakan pekerjaan. Ini dapat kita contohkan dalam sebuah organisasi, dalam

sebuah istansi terdapat seorang pemimpin yang bertugas mengkoordinir para

bawahannya yang harus ditaati oleh bawahannya. Pimpinan juga berhak untuk

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melangkar aturan yang ada.

Firman Allah dalam surah An Nisaa' ayat 61:








Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada

hukum yang Allah Telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat

orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari

(mendekati) kamu.

Dari penjelasan ayat diatas dapat juga kita ambil kesimpulan bahwasanya

kita umat manusia haruslah taat dan patuh pada hukum Allah yang telah



diturunkan kepada rasul agar kita terbebas dari segala marabahaya. Dan begitu

juga terhadap aturan ulil amri, agar kita tidak mendapatkan sanksi yang telah

ditetapkannya.

Dalam pendisiplinan waktu Allah juga berfirman dalam surah Al Ashr

yang artinya "Demi masa, sesungguhnya manusia itu bener-benar dalam

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan sehat

menasehati supaya menaati kebenaran, nasehat dan menasehati supaya menetani

kebenaran"

Dalam hal di atas terkandung makna bahwa waktu sangatlah penting dan

berharga sangatlah merugi bagi kita yang melalaikan waktu. Kita dituntun untuk

disiplin akan waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam

beraktifitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.9. Pengertian Pegawai

Pegawai Negeri terhadap Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian adalah setiap warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Negara

yang diserahi tugas oleh Negara dan digaji berdasarkan peraturan perundangan

yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No 43 Tahun

1999 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pegawai adalah

seorang yang diangkat oleh pemerintah dimana sebelumnya telah melalui proses

penyeleksian oleh pemerintah dalam tes kemudian diangkat oleh pemerintah dan

diberi tugas dan tanggung jawab.



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pegawai diberikan

pelatihan dan pendidikan untuk menunjang tugas pokok mereka. Adapun tujuan

pengaturan pendidikan serta pengaturan penyelenggaraan pelatihan jabatan bagi

pegawai negeri sipil adalah agar terjamin adanya keserasian pembinaan Pegawai

Negeri Sipil. pengaturan penyelenggaraan pelatihan sebuah jabatan meliputi

kegiatan perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi,

penilaian dan pengawasan.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai hubungan Pegawai

Negeri Sipil dengan Negara dan Pemerintah serta mengenai loyalitas kepada

Pancasila, Undang Undang Dasar 1945. Didasari bahwa kedudukan Pegawai

Negeri Sipil pada khususnya Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu penentu

kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional.

2.10. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralisir

kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk

mengoperasionalkan konsep-konsep dari keseluruhan teori yang digunakan.

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun

tidak tertulis yang telah ditetapkan.

Pegawai adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dimana

sebelumnya telah melalui proses penyeleksian dan diberi tugas dan tanggung

jawab.

2.11. Konsep Operasional



2.11.1. Kedisiplinan pegawai

1. Disiplin waktu yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan waktu.

Adapun item penilaiannya antara lain:

a. Masuk dan pulang tepat waktu

b. Mengikuti apel pagi

c. Ketertiban pada jam kerja

d. Ketepatan masuk setelah Jam istirahat

e. Pemanfaatan waktu kerja dengan baik

Pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut :

Sangat baik : Apabila seluruh pegawai mematuhi ketentuan di atas.

Baik : Apabila seluruh pegawai mematuhi ketentuan jam kerja,

masuk dan pulang pada waktunya. Mengikuti apel pagi,

ketepatan masuk setelah am istirahat, dan memanfaatkan

waktu dengan baik.

Cukup baik : Apabila seluruh pegawai hanya mematuhi ketentuan waktu

masuk dan pulang mengikui apel pagi dan memanfaatkan

waktu dengan baik.

Kurang baik : Apabila seluruh pegawai hanya masuk dan pulang tepat

waktu dan mengikuti apel pagi saja.

Tidak baik : Apabila pegawai tidak mematuhi ketentuan yang ada di

atas.

2. Disiplin tugas yaitu ketaatan dalam pelaksanaan tugas dengan baik.

Adapun item penilaiannya antara lain:



a. Melaksanakan tugas dengan baik.

b. Kesiapan dan keseriusan dalam bekerja

c. Kesadaran terhadap, tugas yang menjadi tanggung jawab.

d. Penyelesaian tugas sesuai dengan waktu

e. Dapat bekerja sama dengan baik.

Pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut:

Sangat baik : Apabila seluruh pegawai melaksanakan hal-hal di atas.

Baik : Apabila seluruh pegawai melaksanakan tugas dengan

baik, adanya keserisan dalam bekerja, tugas selesai tepat

waktu sadar akan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Cukup baik : Apabila seluruh pegawai hanya melaksanakan tugas

dengan baik, tugas dapat selesai pada waktunya, dan

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Kurang baik : Apabila seluruh pegawai hanya melaksanakan tugas dan

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak baik : Apabila pegawai tidak melaksanakan kriteria yang ada di

atas.

3. Disiplin perilaku yaitu keharusan seseorang untuk mengikuti dengan ketat

perbuatan atau langkah tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan

dengan standar. Adapun item penilaiannya antana lain :

a. Mengikuti aturan berpakaian yang ditentukan instansi

b. Menerapkan Korp kode etik pegawai

c. Menerapkan perilaku sopan santun seorang pegawai



d. Adanya hubungan yang harmonis dalam kantor

e. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor.

Pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut:

Sangat baik : Apabila seluruh pegawai melaksanakan semua kriteria di

atas.

Baik : Apabila seluruh pegawai mengikuti aturan berpakaian yang

ditentukan instansi, menerapkan Korp kode etik pegawai,

menerapkan perilaku sopan santun seorang pegawai dan

adanya hubungan yang harmonis dalam kantor.

Cukup baik : Apabila seluruh pegawai mengikuti aturan berpakaian yang

ditentukan instansi, menerapkan Korp kode etik pegawai,

menerapkan perilaku sopan santun seorang pegawai.

Kurang baik : Apabila seluruh pegawai hanya mengikuti aturan

berpakaian yang ditentukan instansi, menerapkan Korp

kode etik pegawai.

Tidak baik : Apabila pegawai tidak melaksanakan, semua kriteria yang

ada di atas.

2.11.2. Upaya dalam Peningkatan Disiplin

1. Kepemimpinan yaitu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam

mempengaruhi perilaku orang lain dalam hal ini adalah bawahannya.

Adapun item penilaiannya antara lain :

a. Perilaku tugas yaitu mengatur dan merumuskan peranan-peranan tugas



terlhadap bawahan.

b. Perilaku hubungan yaitu memelihara hubungan pribadi dengan

pegawai dengan keterbukaan komunikasi.

c. Adanya keteladanan dari seorang pemimpin yang bisa ditiru oleh

bawahannya

d. Adanya pengawasan yang terkendali dari atasan

e. Adanya ketegasan dalam bertindak dan tidak membeda-bedakan

terhadap semua pegawai (Adil).

Pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut:

Sangat baik : Apabila pemimpin melaksanakan semua hal-hal di atas.

Baik : Apabila pemimpin melaksanakan perilaku tugas yaitu

mengatur dan merumuskan peranan-peranan tugas terhadap

bawahan, perilaku hubungan yaitu memelihara hubungan

pribadi dengan pegawai dengan keterbukaan komunikasi,

adanya pengawasan yang terkendali dari atasan, dan adanya

ketegasan dalam bertindak dan tidak membeda-bedakan

terhadap semua pegawai (Adil).

Cukup baik : Apabila pemimpin melaksanakan perilaku tugas yaitu

mengatur dan merumuskan peranan-peranan tugas terhadap

bawahan, adanya pengawasan yang terkendali dari atasan,

dan adanya ketegasan dalam bertindak dan tidak membeda-

bedakan terhadap semua pegawai (Adil).

Kurang baik : Apabila pemimpin melaksanakan Perilaku tugas yaitu



mengatur dan merumuskan peranan-peranan tugas terhadap

bawahan, perilaku hubungan yaitu memelihara hubungan

pribadi dengan pegawai dengan keterbukaan komunikasi.

Tidak baik : Apabila pegawai tidak melaksanakan semua kriteria yang

ada di atas.

2. Sanksi hukum yaitu suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada pegawai

yang melanggar aturan. Adapun item penilaiannya antara lain:

a. Pemberian sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan

b. Sanksi yang diberikan bersifat mendidik pegawai kearah yang lebih

baik

c. Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh pegawai maupun

pimpinan

d. Adanya keinsyafan pada pekerjaan bahwa akibat kecerobohan atau

kelalaian dapat merugikan organisasi.

e. Sebagai pembangkit motivasi untuk menghindari perilaku indisipliner.

Pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut:

Sangat baik : Apabila semua kriteria diatas dapat dilaksanakan.

Baik : Apabila sanksi diberikan kepada pegawai yang melanggar

peraturan, sanksi yang diberikan bersifat mendidik pegawai

kearah yang lebih baik, perlakuan adil terhadap setiap

penyimpangan oieh pegawai maupun pimpinan, adanya

keinsyafan pada pekerjaan bahwa akibat kecerobohan atau

kelalaian dapat merugikan organisasi.

Cukup baik : Apabila sanksi diberikan terhadap pegawai yang melanggar



peraturan, sanksi yang diberikan bersifat mendidik pegawai

kearah yang lebih baik, perlakuan adil terhadap setiap

penyimpangan oleh pegawai maupun pimpinan.

Kurang baik : Apabila sanksi hanya diberikan terhadap pegawai yang

melanggar peraturan dan mendidik kearah yang lebih baik,

tetapi pemberian sanksi tidak adil, tidak adanya keinsyafan,

dan tidak memberikan motivasi pada pegawai.

Tidak baik : Apabila semua hal di atas tidak dilaksanakan.

Adapun secara umum dalam menganalisis indikator-indikator di atas

diberikan skor pada setiap jawaban. Dalam pengukuran dapat dilakukan dengan

Skala likert yaitu sangat baik diberikan skor 5, baik diberikan skor 4, cukup baik

diberikan skor 3, kurang baik diberikan skor 2, dan tidak baik diberikan skor 1.

Kemudian setiap jawaban yang diberikan akan dianalisa.

Dari konsep tersebut yang dijadikan pedoman dalam penelitian dapat

diukur dengan pemberian skor pada jawaban yang telah diolah mengenai

pelaksanaan kedisiplinan tersebut Sugiyono (2011:95) sebagai berikut :

%100
N.5

F
P x

Keterangan :

P = Presentase rata-rata

F = Total frekuensi skor

N = Jumlah Sampel

5 = Nilai skor tertinggi

Kemudian pengukurannya dapat dilakukan sebagai berikut



a. Tinggi/sangat baik = 80– 100%

b. Baik = 61 – 80%

c. Cukup sesuai/cukup baik = 41 – 60%

d. Tidak sesuai/tidak baik = 21 – 40%

e. Sangat tidak sesuai/sangat tidak baik = 0 – 20%

2.12. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan konsep pemikiran

tentang batasan-batasan tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun konsep pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

K
edisiplinan

Waktu

a. Masuk dan pulang tepat waktu
b. Mengikuti apel pagi
c. Ketertiban pada jam kerja
d. Ketepatan masuk setelah jam istirahat
e. Pemanfaatan waktu kerja dengan baik

a. Melaksanakan tugas dengan baik.
b. Kesiapan dan keseriusan dalam bekerja
c. Kesadaran terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab.
d. Penyelesaian tugas sesuai dengan waktu
e. Dapat bekerja sama dengan baik

Tugas

Perilaku

a. Mengikuti aturan berpakaian yang ditentukan instansi
b. Menerapkan Korp kode etik pegawai
c. Menerapkan perilaku sopan santun seorang pegawai seorang
d. Adanya hubungan yang harmonis dalam kantor
e. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor



2.13. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menekankan pada disiplin Pegawai Negeri

Sipil, dimana dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang akan diteliti yaitu

sebagai berikut :

a. Disiplin waktu

b. Disiplin tugas

c. Disiplin perilaku

d. Kepemimpinan

e. Sanksi hokum




