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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Disiplin Kerja

1. Pengertian Disiplin Kerja

Menurut kamus psikologi Chaplin (2002) dijelaskan disiplin adalah satu

cabang ilmu pengetahuan, kontrol terhadap bawahan, hukuman, kontrol

penguasaan diri dengan tujuan menahan impuls yang tidak diinginkan, atau untuk

mengecek kebiasaan. Helmi (1996) menyatakan sikap dan perilaku dalam disiplin

kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, kemauan, dan kehendak, untuk mentaati dan

menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan organisasi.

Hasibuan (2013) menyebutkan kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam

dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif

manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin

pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Menurut Nitisemito (1996) disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu

sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan di organisasi baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan menurut Viethzal (2003),

disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi

dengan karena karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku serta

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang
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mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, dan

bertanggung  jawab atas tugas yang di amanahkan kepadanya.

Ma’arif dan Kartika (2012) mengungkapkan, disiplin adalah kepatuhan pada

aturan atau perintah yang ditetapkan oleh organisasi. Disiplin merpakan sebuah

proses yang digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja dimana proses ini

melibatkan pimpinan (kepala sekolah) dalam mengidentifikasi dan

mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja para karyawan (guru). Menurut

Hasibuan (2013), hakikat disiplin kerja adalah kemampuan seseorang untuk

secara teratur, tekun, terus menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Anoraga (2002) menjelaskan disiplin menjadi beberapa pengertian:

a. Latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya

selalu mentaati tata tertib.

b. Ketaatan pada aturan dan tata tertib.

Berdasarkan dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin

kerja merupakan suatu keadaan tertib dan teratur, dimana orang–orang yang

bergabung dalam suatu wadah organisasi melaksanakan tugas-tugas dan tanggung

jawabnya secara tertib, teratur, dan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku

atau ditetapkan dalam organisasi tersebut, sehingga tidak ada yang melakukan

pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut dan bertanggung

jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya.
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2. Aspek-aspek Disiplin Kerja

Menurut Moekijat (dalam Rahmadani, 2012) pembagian disiplin ada dua

jenis yaitu:

a. Self imposed dicipline. Disiplin yang berasal dari diri seseorang yang

pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan

yang cakap dan merupakan dorongan pada diri sendiri artinya suatu

keinginan dan kemauan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan

keinginan kelompok.

b. Command dicipline. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang

diakui dan menggunakan cara-cara yang menakutkan untuk memperoleh

pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan.

Pelaksanaan disiplin sebenarnya bukan karena takut adanya sanksi atau

hukuman, melainkan karena sadar diri akan adanya tanggung jawab. Jika disiplin

telah melekat pada diri pegawai, maka pelaksanaannya tidak lagi dirasakan

sebagai beban.

Menurut Saydam (dalam Rini, 2008) bahwa disiplin mempunyai tiga aspek,

yaitu:

a. Sikap mental yang merupakan sikap taat tertib sebagai hasil dari latihan,

pengendalian pikiran dan watak.

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem atau perilaku dan norma serta

standar sehingga menumbuhkan kesadaran sebagai syarat mutlak untuk

mencapai keberhasilan.
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c. Sikap dan kelakuan yang menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati

segala hal yang cermat dan tertib.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa aspek disiplin kerja

ditandai oleh keberadaan peraturan dan tata tertib, pemberian hukuman dan

sanksi, adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh orang yang

memegang kekuasaan, perubahan sikap mental dan perilaku.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja

Disiplin kerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Malayu Hasibuan

(1995) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan

timbulnya disiplin, yaitu;

a. Kesedian pegawai

b. Kompensasi /gaji yang diterima oleh pegawai

c. Hubungan antara pegawai

d. Peraturan Undang-undang

e. Keteladanan seorang pegawai

f. Ketegasan pimpinan

g. Pengawasan melekat

h. Pengahargaan hasil kerja pegawai

Selanjutnya Hasibuan (2012) meyebutkan pada dasarnya banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai atau guru dalam sebuah lembaga

pendidikan, di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a. Tujuan dan kemampuan. Tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada guru

harus sesuai dengan kemampuan guru bersangkutan, agar dia bekerja

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Teladan pimpinan. Kepala sekolah harus memberi contoh yang baik,

berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatannya.

c. Balas jasa. Untuk mewujudkan kedisiplinan karyawan yang baik,

perusahaa harus memberikan jasa yang relatif besar. Guru tidak mungkin

bekerja dengan baik bila balas jasa yang mereka terima kurang

memuaskan untuk kebutuhan hidupnya.

d. Keadilan. Kepala sekolah yang cakap dalam memimpin selalu berusaha

bersikap adil terhadap semua bawahannya.

e. Waskat; atau pengawasan melekat. Dengan waskat berarti kepala sekolah

harus aktif dan langsung mengawasi perilaku moral, sikap, gairah kerja,

dan prestasi kerja tenaga pendidik.

f. Sanksi hukuman. Sanksi hukuman seharusnya tidak selalu ringan ataupun

berat supaya hukuman itu mendidik guru untuk mengubah perilakunya.

g. Ketegasan. Kepala sekolah harus berani dan tegas, bertindak untuk

menghukum setiap guru yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman

yang telah ditetapkan.

h. Hubungan kemanusiaan. Jika tercipta hubungan kemanusiaan yan gbaik

dan harmonis, diharapkan akan terus terwujud lingkungan dan suasana

kerja yang nyaman. Kepala sekolah harus berusaha menciptakan suasana
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hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun

horizontal di antara semua tenaga pendidik.

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku. Pembentukan perlaku

jika dilihat dari formula Kurn Lewin (dalam Helmi, 1996) adalah interaksi antara

faktor kepribadian dan faktor lingkungan (situasional).

a. Faktor kepribadian. Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang

adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai dalam hal ini yang berkaitan

langsung dengan disiplin. Nilai-nilai yang menjunjung disiplin yang

diajarkan atau ditanamkan orangtua, guru, dan masyarakat akan

digunakan sebagai kerangka acuan bagi penerapan disiplin di tempat

kerja. Sistem nilai akan terlihat dari sikap seseorang. Sikap yang

diharapkan akan tercermin dalam perilaku.

b. Faktor lingkungan. Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja

tetapi merupakan suatu proses belajar yang terus-menerus. Proses

pembelajaran agar dapat efektif maka pemimpin yang merupakan agen

pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisten, adil bersikap

positif, dan terbuka.

Ma’arif dan Kartika (2012) menyebutkan sejumlah faktor penting yang

harus diperhatikan dalam disiplin kerja antara lain:

a. Kejernihan dan kewajaran peraturan-peraturan yang dilanggar.

b. Apakah bukti yang disajikan adalah tidak langsung atau demostratif.

c. Kredibilitas karakteristik dan status orang yang memberikan pengakuan

pelanggaran.
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d. Kredibilitas karakteristik dan status orang yang melakukan pelanggaran

e. Karaktersitik kepribadian dari pimpinan/kepala sekolah yang mengambil

keputusan.

f. Kemungkinan konsekuensi-konsekuensi keputusan.

Beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan disiplin kerja ditentukan

oleh keberadaan aturan yang mendukung tercapainya tujuan lembaga yang

dijalankan oleh semua individu mulai dari pimpinan hingga bawahan, serta

merencanakan pelaksanaan kerja yang disusun secara matang agar semua anggota

lebih siap menjalankan perannya.

4. Indikator Disiplin Kerja

Martoyo (dalam Yulianto, 2011) mengatakan disiplin kerja erat

hubungannya dengan sikap pegawai, baik itu ketentuan tugas yang menjadi

kewibaaan mereka. Sedangkan indikator disiplin kerja adalah:

a. Penggunaan waktu kerja. Adalah suatu usaha atau kegiatan yang

dilakukan berdasarkan jam kerja yang sudah ditentukan, meliputi kapan

waktu suatu pekerjaan (jam kerja), kapan pekerjaan itu selesai (jam pulang

kerja), dan kapan pekerjaan memerlukan waktu tertentu.

b. Perbuatan tingkah laku. Adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap

kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan serta kepatuhan terhadap

perintah.

c. Ketertiban dalam melaksanakan tugas. Suatu usaha dalam

melaksanakan tugas dengan mendahulukan penyelesaian tugas yang lebih

dulu, agar tercipta ketertiban dalam suatu pekerjaan.
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d. Rencana harian tugas. Adalah pedoman yang dibuat sedemikian rupa

untuk aktivitas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan setiap hari sesuai

dengan tugas dan fungsi berdasarkan kepada disiplin kerja.

Malayu Hasibuan (2012) mengemukakan bahwa kedisiplinan diartikan jika

pegawai selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan

dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma yang

berlaku. Beberapa poin tersebut dalam penelitian ini akan dijadikan indikator

penelitian. Penjelasan dari ketiga poin tersebut, akan penulis uraikan di bawah ini.

a. Selalu datang dan pulang tepat pada waktunya. Ketepatan datang dan

pulang sesuai dengan aturan dapat dijadikan ukuran disiplin kerja.

Datang dan pulang tepat dengan waktunya, atau sudah sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan maka dapat mengindikasikan baik tidaknya

tingkat kedisiplinan dalam organisasi tersebut.

b. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. Mengerjakan semua

pekerjaan dengan baik menjadi salah satu indikator kedisiplinan dengan

hasil pekerjaan yang baik dapat menunjukkan kedisiplinan guru pada

lembaga pendidikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

c. Mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma yang

berlaku. Mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma yang

berlaku merupakan salah satu sikap disiplin guru sehingga apabila guru

tersebut tidak mematuhi aturan dan melanggar norma-norma yang

berlaku maka itu menunjukkan adanya sikap tidak disiplin.
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Sementara itu berdasarkan faktor yang menentukan efektivitas disiplin kerja

dari Mathis dan Jackson (dalam Darmawan, 2013), pengukuran disiplin kerja

dapat dipandu sebagai berikut:

a. Organisasi telah menyampaikan informasi tentang konsekwensi berupa

tindakan disiplin dari setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai

b. Pimpinan telah memahami tentang peraturan kerja di organisasi

c. Pimpinan bersikap tegas terhadap setiap pegawai yang melakukan

pelanggaran atau kesalahan kerja

d. Pimpinan secara konsisten memberikan tindakan disiplin ke setiap

pegawai yang melakukan pelanggaran kerja

e. Tindakan disiplin secara langsung segera dilakukan ke setiap pegawai

yang melakukan pelanggaran kerja

f. Penyampaian tindakan disiplin kepada setiap pegawai yang melakukan

pelanggaran kerja telah dilakukan secara benar dan tidak menyinggung

perasaan pegawai.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas maka indikator yang

dapat digunakan untuk mengukur disiplin kerja guru adalah indikator disiplin

kerja yang dikemukakan Hasibuan (2012) yaitu pegawai selalu datang dan pulang

tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua

peraturan organisasi dan norma-norma yang berlaku.
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B. Komitmen Organisasi

1. Pengertian Komitmen Organisasi

Menurut Mowday dalam Sopiah (2008) komitmen kerja sebagai istilah lain

dari komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan dimensi

perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan

untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasional merupakan

identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi.

Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras

bagi pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sikap, komitmen organisasi

didefenisikan sebagai keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi,

keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan keyakinan dan

penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Mowday, Porter & Steers dalam Luthans,

2006).

Komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam

suatu organisasi tertentu (Porter, dkk dalam Panggabean, 2004). Menurut

Buchanan (dalam Palupiningdyah & Handoko, 2003) komitmen dijabarkan

sebagai keterikatan afektif yang berpihak kepada sasaran dan nilai organisasi.

Keterlibatan psikologis ini akan tercermin pada tingkat aktivitas seseorang demi

kepentingan organisasi (Sutrisno, 2010).

Menurut Robbins (2002) komitmen organisasi adalah sejauhmana

keberpihakan seseorang memihak kepada tujuan organisasi, serta berniat

memelihara keanggotaannya. Komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan



22

dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan

untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut (Mathis & Jacson, 2000). Menurut

Luthans (2006) sikap itu merupakan hasil dari ekspresi loyalitas karyawan dan

proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Jadi, komitmen organisasi adalah keterlibatan guru terhadap tujuan dan nilai

sekolah, ditandai dengan keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota

organisasi, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan

keyakinan dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

2. Indikator Komitmen Organisasi

Menurut Mowday (dalam Sopiah, 2008) indikator komitmen organisasi

yaitu:

a. Penerimaan terhadap tujuan organisasi.

b. Keinginan untuk bekerja keras.

c. Hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Menurut Mowday, dkk (dalam Sopiah, 2008) komitmen organisasi memiliki

bentuk yang berbeda bagi karyawan (guru) yang baru bekerja (mengajar), setelah

menjalani masa kerja (mengajar) yang cukup lama, serta bagi karyawan (guru)

yang bekerja dalam tahapan yang lama yang menganggap perusahaan (sekolah)

tersebut sudah menjadi bagian dalam hidupnya.

Sedangkan menurut Luthans (2006) komitmen terhadap organisasi

dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu;
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a. Variabel personal. Variabel individu meliputi: usia, masa jabatan dalam

organisasi dan disposisi individu seperti afektivitas positif atau negatif.

b. Variabel organisasi. Variabel organisasi meliputi: rancangan tugas

pekerjaan dan gaya kepemimpinan.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi

di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen

organisasi adalah: karakteristik individu, karakteristik organisasi, karakteristik

pekerjaan, dan masa kerja.

C. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam mengkaji dan membahas persoalan

dalam penelitian ini adalah teori komitmen organisasi dari Mowday (dalam

Sopiah, 2008), disiplin kerja oleh Hasibuan (2013).

Disiplin kerja merupakan satu dari berbagai hal yang penting dalam suatu

organisasi. Pencapaian segala tujuan suatu organisasi tentunya dibutuhkan rasa

kepedulian yang tinggi dari setiap pegawai yang bekerja terhadap pencapaian

tujuan instansi. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak mudah melainkan

dibutuhkan inisiatif dan semangat kerja para pegawainya. Juga rasa tanggung

jawab untuk melaksanakan segala kewajiban yang diemban oleh setiap pegawai

sangat dibutuhkan. Tentunya kerja sama yang baik diantara para pegawai turut

mendukung terlaksananya program-program yang telah disepakati sebagai tujuan

organisasi. Semua itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas

kerja para pegawai guna tercapainya segala sesuatu yang menjadi tujuan

organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2013) yang mengatakan
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bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja,

semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Hasibuan (2013) menyatakan disiplin yang baik mencerminkan besarnya

rasa tanggung jawab guru terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jadi,

seorang guru akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-

tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Kedisiplinan diartikan

jika guru selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua

pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma

sosial yang berlaku.

Selain disiplin kerja diatas komitmen terhadap organisasi juga sangat perlu

untuk ditanamkan pada setiap pegawai agar para guru dapat melaksanakan

tanggung jawabnya kepada organisasi dimana tempat ia bekerja. Memiliki

komitmen terhadap organisasi diharapkan para guru dapat mengenal dan terikat

untuk tetap menjadi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Juga

dengan memiliki komitmen terhadap organisasi para guru diharapkan dapat

memiliki kebanggaan, rasa memiliki dan kesetiaan terhadap instansi dimana ia

bekerja.

Helmi (1996) meyebutkan individu yang disiplin memiliki komitmen dan

loyal pada organisasi yang tercermin dari bagaimana sikap dalam bekerja. Apakah

pegawai serius atau tidak loyal atau tidak? apakah pegawai dalam bekerja tidak

pernah mengeluh, tidak berpura-pura sakit, tidak manja dan bekerja dengan

semangat tinggi? Sebaliknya, perilaku yang sering menunjukkan ketidak-
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disiplinan atau melanggar peraturan terlihat dari tingkat absensi yang tinggi,

penyalahgunaan waktu istirahat dan makan siang, meninggalkan pekerjaan tanpa

izin, membangkang, tidak jujur, berjudi, berkelahi, berpura-pura sakit, sikap

manja berlebihan merokok pada waktu terlarang dan perilaku yang menunjukkan

semangat kerja yang rendah.

Menurut Robbins (2002), komitmen yang tinggi membentuk identifikasi,

loyalitas dan keterlibatan yang diekspresikan oleh guru terhadap sekolah. Melalui

komitmen organisasi seseorang guru bekerja mengidentifikasi diri dengan

organisasi dan tujuan-tujuanya dan keinginan untuk memelihara keangotaanya

dalam organisasi sehingga guru dengan senang hati menjalankan segala tugas-

tugas yang diberikan pada mereka. Sebaliknya, apabila para guru memiliki

komitmen yang kurang baik pada organisasi, guru merasa melakukan tugas-

tugasnya dengan keterpaksaan.

Sejalan dengan itu, Mowday, dkk (dalam Luthans, 2006) sebagai sikap,

komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk menetap

sebagai anggota organisasi, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan

organisasi, dan keyakinan dengan penerimaan terhadap nilai-nilai yang ditetapkan

organisasi dan tujuan organisasi.

Komitmen adalah kuatnya pengenalan seorang guru terhadap sekolah.

Komitmen organisasi adalah keterikatan secara psikologis dan identifikasi

terhadap organisasi, yang ditandai dengan tingkat seberapa jauh guru mengenal

dan terlibat dalam sekolah, persepsi guru terhadap biaya bila keluar dari sekolah,
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dan tingkat seberapa jauh guru terikat secara psikologis terhadap sekolah yang

didasarkan kepada perasaan.

Menurut Allen & Meyer (1990) komitmen organisasi itu bersifat

multidimensi, yaitu; komitmen afektif, continiunce dan normatif. Komitmen

afektif adalah keterikatan secara emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan

dalam organisasi; komitmen continiuance adalah komitmen berdasarkan biaya

yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi; komitmen

normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena

memang harus begitu.

Menurut Panggabean (2004), komitmen organisasi adalah kuatnya

pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Komitmen

juga digambarkan sebagai kecendrungan untuk terikat dalam garis kegiatan yang

konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan yang lain (berhenti

bekerja). Karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan akan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pengurangan biaya,

dan peningkatan kualitas, keunggulan bersaing yang sangat sulit untuk diperoleh

sekaligus. Selain itu karyawan yang memiliki komitmen bisa beradaptasi dengan

mudah terhadap visi dan misi perusahaan serta berbagai perubahan, sehingga

membantu menciptakan prestasi kerja dalam perusahaan.

Tingginya komitmen pegawai dapat mempengaruhi usaha suatu organisasi

secara positif. Komitmen pegawai ini diperlukan oleh organisasi dan merupakan

faktor penting bagi organisasi dalam rangka mempertahankan kinerja organisasi.
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Sedangkan bagi pegawai, komitmen dapat mendukung disiplin pegawai yang akan

mempengaruhi prestasi kerja pegawai.

Rendahnya komitmen organisasi guru dalam melaksanakan pekerjaan

terlihat dengan masih adanya guru yang datang terlambat ke kantor/sekolah,

mangkir kerja dan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan, masih dijumpai

guru yang memiliki disiplin kerja rendah terutama dalam melaksanakan tugas

baru yang menjadi tanggung jawab pekerjaan karena yang dirasakan saat ini

dengan semakin banyak tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam

waktu terbatas. Setiap pegawai harus mempunyai komitmen organisasi dan

disiplin yang tinggi untuk menghasilkan kinerja secara maksimal (Setyarti &

Mulyanto, 2013).

Jadi, komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada

organisasi yang mempekerjakannya (Robbins, 2002). Karena itu sangat penting

menanamkan suatu komitmen terhadap organisasi agar tercipta disiplin kerja

pegawai sehingga segala tujuan yang ingin dicapai oleh instansi dapat tercapai.

Dari dasar pemikiran di atas dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai

berikut:

Gambar. 1
Komitmen organisasi dengan disiplin kerja pada guru

Komitmen Organisasi (X):
a. Penerimaan terhadap tujuan

organisasi
b. Berusaha bekerja keras sesuai

keinginan organisasi
c. Memiliki kekuatan untuk

tetap bertahan sebagai bagian
atau anggota organisasi

Disiplin Kerja (Y):
a. Datang dan pulang tepat waktunya
b. Mengerjakan tugas mengajar dan

kewajiban terhadap organisasi
dengan baik

c. Mematuhi tata-tertib organisasi dan
norma norma yang berlaku
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D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan komitmen organisasi

dengan disiplin kerja pada guru MTS Negeri Bukit Raya, dimana semakin tinggi

komitmen organisasi guru maka disiplin kerja akan semakin tinggi. Sebaliknya

bila komitmen organisasi kerja guru rendah maka semakin rendah disiplin kerja

guru MTS Negeri Bukit Raya.


