
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN 

KEDISIPLINAN KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

PERUSAHAAN KAYU LAPIS PT SABDA ALAM PRIMA NUSA 

KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

oleh 

Yuga Utama 

3201408078 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:  

Hari  : Selasa 

Tanggal  : 30 Juli 2013 

 

 

 

Dosen Pembimbing I     Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Drs. Sriyono, M.Si.     Drs. Hariyanto, M.Si. 

NIP. 19631217 1988031 002    NIP. 19620315 1989011 001 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Geografi 

 

 

 

 

 

Drs. Apik Budi Santoso, M.Si. 

NIP. 19620904 1989011 001 

 

 

 

 

ii 



PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  :  

Tanggal  :  

 

Penguji Utama 

 

 

 

 

Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc. 

NIP. 19780613 2005012 005 

 

 

 

 

 

Penguji I      Penguji II 

 

 

 

 

Drs. Sriyono, M.Si.     Drs. Hariyanto, M.Si. 

NIP. 19631217 1988031 002    NIP. 19620315 1989011 001 

 

 

Mengetahui: 

Dekan, 

  

 

 

 

 

Dr. Subagyo, M.Pd. 

NIP: 19510808 1980031 003 

 

iii 



PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis ini benar-benar hasil karya sendiri, 

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang,   Juli 2013 

 

Yuga Utama 

NIM. 3201408078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO 

 

 Jangan meremehkan kesempatan kecil yang muncul dihadapan kita. Ingat, 

seringkali kesempatan kecil merupakan awal dari kesuksesan yang besar. 

 Berhati-hatilah dengan ambisi yang terobsesi karena bisa membutakan hati. 

 Jangan pernah melupakan peran orang lain dalam kehidupanmu, sekecil 

apapun perannya. 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

1. Ayah dan ibuku tercinta, Sufirman dan 

Iis Asmaniati yang tiada henti 

memberikan doa, kasih sayang, 

dukungan dalam belajar dan aktivitas 

lainnya. 

2. Kakakku Adam Bahtiar dan Nirmala 

Dewi serta adikku tercinta Nur Fadlillah, 

terimakasih atas doa, semangat yang 

diberikan selama ini, dan canda tawa 

kalian. 

3. Almamaterku, UNNES 

 

 

 

 

 

 

v v 



 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya 

sehingga skripsi dengan judul ”Hubungan Tingkat Pendidikan dengan 

Kedisiplinan Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan Kayu Lapis PT. Sabda 

Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap” dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih 

gelar Sarjana Pendidikan. Berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di 

UNNES. 

2. Dr. Subagyo M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNNES, yang telah 

memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian. 

3. Drs. Apik Budi Santoso, M.Si, Ketua Jurusan Geografi FIS UNNES, yang 

telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi. 

4. Drs. Sriyono, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan dengan tulus selama penyusunan skripsi. 

5. Drs. Hariyanto, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dengan tulus selama penyusunan skripsi. 

6. Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc, Dosen Penguji yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dengan tulus selama penyusunan skripsi. 

vi 



7. Bapak Iwan Rahardi, Direktur Utama PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan ijin dalam 

penelitian ini. 

8. Bapak Roid Afianto, Manajer Personalia PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, yang telah membantu dalam 

penelitian ini. 

9. Karyawan bagian produksi yang telah berpartisipasi dan membantu penulis 

dalam penelitian ini. 

10. Sahabat-sahabat terdekatku dan teman-teman seperjuanganku mahasiswa 

pendidikan geografi angkatan 2008 yang telah memberikan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

 

 

Semarang,  Juli 2013 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

vii 



SARI 

Utama, Yuga. 2013. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kedisiplinan Kerja 

Karyawan Bagian Produksi Perusahaan Kayu Lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sriyono, M.Si. 

Pembimbing II: Drs. Hariyanto, M.Si 

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Kedisiplinan Kerja Karyawan 

Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang cukup erat dengan 

kedisiplinan kerja karyawan karena dengan adanya tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi maka seseorang akan lebih mudah menerima segala perkembangan yang 

ada disekitarnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana variasi 

dan rerata tingkat pendidikan karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis 

PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap? (2) 

Adakah hubungan tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bagian 

produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan 

Majenang Kabupaten Cilacap? Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Mengetahui 

variasi dan rerata tingkat pendidikan karyawan bagian produksi perusahaan kayu 

lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa  Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. (2) 

Mengetahui apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja 

karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi 

PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Sampel 

dalam penelitian ini diambil secara stratified proportional random sampling dan 

diperoleh 78 responden. Analisis data meliputi deskriptif persentase dan uji 

analisis korelasi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 65% karyawan memiliki 

tingkat pendidikan SLTA, 14% memiliki tingkat pendidikan SLTP, dan 21% 

memiliki tingkat pendidikan SD. Hasil uji r yang dilakukan diperoleh nilai 

rhitung=0,449> rtabel=0,226 dan sig=0,000<5%, jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel 

tingkat pendidikan secara statistik memiliki hubungan dengan variabel 

kedisiplinan kerja. 

Simpulan yang diperoleh adalah: (1) Mayoritas tingkat pendidikan 

karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap adalah SLTA (65%). (2) Ada hubungan 

tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam rekrutmen yang 

akan datang sebaiknya mengambil calon karyawan yang pendidikannya cukup 

tinggi. (2) Untuk menyempurnakan penelitian ini, diharapkan dilakukan penelitian 

selanjutnya yang mengkaji faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan kerja 

karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap perusahaan, sumber daya manusia manusia memiliki peranan 

yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan elemen dasar yang 

menggerakkan seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Siagian (2005), bahwa manusia merupakan unsur terpenting 

dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan 

berbagai sasarannya serta kemampuan menghadapi tantangan, baik yang sifatnya 

internal maupun eksternal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber 

daya manusia setepat-tepatnya. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

sebuah organisasi disamping unsur-unsur yang lainnya. Tidak ada suatu organisasi 

yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa unsur manusia dengan kemampuan 

manajerial dan moralitas kerja yang memadai, seperti yang dikemukakan oleh 

Hasibuan (2007), bahwa karyawan adalah kekayaan utama suatu perusahaan, 

karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. 

Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan 

yang ingin dicapai. Tanpa adanya unsur manusia dalam perusahaan, tidak 

mungkin perusahaan tersebut dapat bergerak dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan sangat ditentukan 

oleh kinerja karyawannya. Seperti yang diungkapkan oleh Veithzal (2004), bahwa 
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kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Ironisnya, masih banyak perusahaan atau organisasi yang memiliki 

anggapan bahwa manusia hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memenuhi 

tujuan yang telah ditetapkan. Padahal manusia di dalam suatu perusahaan 

merupakan aset yang sangat berharga dan berhak untuk dikelola dengan sebaik 

mungkin layaknya aset-aset lainnya. Sebenarnya, pengelolaan sumber daya 

manusia memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan pengelolan 

unit lain dalam sebuah perusahaan, karena menyangkut faktor manusiawi yang di 

dalamnya terdapat kemampuan/skill, emosi, motivasi, mental yang berbeda-beda 

dari setiap individu. 

Kinerja perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi karyawan 

sebagai unsur manusia di dalamnya. Untuk menunjang peranan karyawan di 

perusahaan, maka dalam melaksanakan aktivitas kerjanya karyawan senantiasa 

dituntut untuk memiliki disiplin yang tinggi dalam bekerja. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan yang disiplin dan tertib 

menaati semua norma-norma dan peraturan dalam organisasi akan mampu 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerjanya, sedangkan organisasi yang 

mempunyai karyawan yang tidak disiplin akan sulit untuk meningkatkan 

kinerjanya secara optimal. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kapatuhan, 
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kesetiaan, ketenteraman, keteraturan, dan ketertiban. (Prijodarminto, 1993). 

Menurut Siswanto dalam Kuniawan (2011:27), disiplin kerja sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya 

dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya. 

Dalam melaksanakan kegiatannya suatu perusahaan seringkali 

menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Salah 

satu permasalahan dari dalam perusahaan adalah masalah disiplin kerja karyawan 

yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan 

karyawan. Salah satu usaha konkrit agar karyawan memiliki disiplin kerja yang 

tinggi adalah melalui pendidikan karena dengan pendidikan yang tinggi maka 

karyawan akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diembannya. 

PT. Sabda Alam Prima Nusa adalah sebuah perusahaan yang terletak di 

Jalan Cigobang No. 28 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Perusahaan 

tersebut bergerak pada bidang pengolahan kayu lapis yang lebih dikenal dengan 

istilah bare core. Bare core merupakan susunan kayu (albazia/sengon) yang 

dipadatkan sehingga menghasilkan bentuk serupa dengan papan. Produk papan ini 

bisa digunakan sebagai panel dinding. Saat ini produk tersebut telah di ekspor ke 

Taiwan dan Cina. 

PT. SAPN mengharapkan tercapainya disiplin kerja yang tinggi dari 

karyawannya sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai secara 
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optimal. Namun, terlihat nyata bahwa disiplin kerja karyawan masih rendah. 

Permasalahan yang terjadi  berkaitan dengan pelanggaran disiplin kerja karyawan 

salah satunya adalah tingkat kehadiran karyawan, sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. Tingkat Kehadiran Karyawan Periode November 2011-April 2012 

Sumber: Data Primer yang diolah dari PT. SAPN 

Pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui persentase tingkat kehadiran 

karyawan yang fluktuatif pada periode November 2011-April 2012. Persentase 

tingkat kehadiran yang fluktuatif akan berdampak pada kinerja operasional PT. 

SAPN yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. 

Berikut disajikan pula data rekapitulasi jumlah karyawan yang tidak hadir 

dalam pekerjaan tanpa keterangan pada PT. SAPN dari bulan November 2011 

sampai dengan April 2012. 

Tabel 1.2. Absensi Karyawan Periode November 2011-April 2012 
No. Bulan Absensi Karyawan 

1. November 5,853 % 

2. Desember 5,507 % 

3. Januari 6,66 % 

4. Februari 7,057 % 

5. Maret 5,199 % 

6. April 4,812 % 

Sumber: Data Primer yang diolah dari PT. SAPN 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat persentase absensi karyawan tanpa alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan tiap bulannya. 

No. Bulan Tingkat Kehadiran 

1. November 89,632 % 

2. Desember 89,968 % 

3. Januari 89,564 % 

4. Februari 89,053 % 

5. Maret 90,239 % 

6. April 90,533 % 
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Tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh karyawan juga mempunyai 

pengaruh besar terhadap pendapatan karyawan. Karena dengan adanya pendidikan 

yang lebih tinggi, maka seseorang akan lebih mudah menerima segala 

perkembangan yang ada di perusahaan. Sebaliknya jika tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh karyawan rendah maka kemungkinan untuk menerima suatu 

perkembangan yang ada di perusahaan akan sedikit mengalami kesulitan. Jadi 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatannya. 

Hasibuan (2003), mengatakan bahwa pada dasarnya banyak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan dalam suatu organisasi, diantaranya 

adalah: 1) Tujuan dan kemampuan, 2) Teladan pimpinan, 3) Balas jasa, 4) 

Keadilan, 5) Pengawasan melekat, 6) Sanksi hukuman, 7) Ketegasan dan 8) 

Hubungan kemanusiaan.  

Karyawan bagian produksi PT. SAPN memiliki latar belakang tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda, dari pendidikan formal yaitu: SD, SMP/Sederajat, 

SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi, dan pendidikan non formal lainnya. 

Pendidikan diyakini sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku dan 

sikap seseorang. Karyawan yang berpendidikan tinggi seringkali dianggap 

memiliki kedisiplinan kerja dan pendapatan yang tinggi pula. Mengingat bahwa 

tenaga kerja yang disiplin sangat diperlukan agar kegiatan utama perusahaan 

dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kedisiplinan 
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Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan Kayu Lapis PT. Sabda Alam Prima 

Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana variasi dan rerata tingkat pendidikan karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap? 

(2) Adakah hubungan antara tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja 

karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui variasi dan rerata tingkat pendidikan karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa  Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. 

(2) Mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda 

Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Tentunya di dalam sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang 

jelas, sehingga penelitian tersebut bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, 
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penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis maupun 

manfaat teoritis, yaitu: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

informasi/masukan bagi pemerintah atau perusahaan dalam pengambilan 

keputusan yang terkait dengan manajemen kepegawaian/karyawan. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kedisiplinan 

kerja karyawan. 

1.5. Penegasan Istilah 

Tujuan penegasan istilah adalah untuk memberikan batasan ruang 

lingkup/pengertian-pengertian dari istilah-istilah dalam judul agar mudah 

dipahami serta untuk menghindarkan salah persepsi terhadap judul ini. Ada 

beberapa istilah yang perlu ditegaskan yaitu: 

1.5.1. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Pendidikan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal 

dan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah dan swasta terikat oleh kurikulum yang telah ada dari tingkat 

pendidikan dasar SD dan SMP, pendidikan menengah SMA, tingkat pendidikan 

tinggi Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non formal lebih bebas dalam 

artian kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan, misalnya kursus dan pelatihan. 

Dari pengertian diatas, maka yang di maksud tingkat pendidikan dalam 

penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh dan 

diperoleh oleh karyawan bagian produksi PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

1.5.2. Kedisiplinan Kerja 

Menurut Siswanto dalam Kurniawan (2011:27), disiplin kerja sebagai 

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Siswanto dalam 

Kurniawan (2011:33), berpendapat bahwa indikator dari disiplin kerja itu ada 5 

yaitu: 

(1) Frekuensi Kehadiran, salah satu tolak ukur kedisiplinan pegawai. Semakin 

tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya kemangkiran maka pegawai 

tersebut telah memiliki disiplin kerja yang tinggi. Dalam penelitian ini, 

karyawan dikatakan memiliki kedisiplinan yang tinggi apabila frekuensi 

kehadirannya tinggi. 
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(2) Tingkat Kewaspadaan, pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaanya selalu 

penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi 

terhadap dirinya maupun pekerjaannya. Jadi yang dimaksud dengan tingkat 

kewaspadaan dalam penelitian ini adalah karyawan tidak melakukan hal 

ceroboh yang dapat membahayakan dirinya maupun pekerjaanya. 

(3) Ketaatan pada Standar Kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai 

diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat 

dihindari. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan pada standar kerja dalam 

penelitian ini adalah tingkat pertanggungjawaban karyawan dalam bekerja, 

tingkat kesesuaian fungsi dan tugas karyawan dalam bekerja, tingkat 

kesesuaian waktu kerja. 

(4) Ketaatan pada Peraturan Kerja, dimaksudkan demi kenyamanan dan 

kelancaran dalam bekerja. Peraturan kerja perusahaan adalah peraturan yang 

dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat dan tata tertib 

perusahaan. 

Adapun peraturan yang berkaitan dengan kedisiplinan kerja antara lain adalah: 

a. peraturan jam masuk, istirahat, dan pulang kerja 

b. mematuhi setiap petunjuk/instruksi yang diberikan oleh perusahaan atau 

yang berwenang 

c. memeriksa alat kerja masing-masing sebelum memulai atau meninggalkan 

pekerjaan 
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(5) Etika Kerja, diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 

agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai antar sesama pegawai.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pendidikan 

Pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pengertian 

pendidikan, ruang lingkup pendidikan, dan tingkat atau jenjang pendidikan. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

2.1.1. Pengertian Pendidikan 

Pada saat ini, pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh 

sesorang untuk dapat memasuki dunia kerja. Pendidikan yang diperoleh dari 

sekolah maupun luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan 

keterampilan bagi seseorang yang telah menempuhnya. Pendidikan diyakini 

sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku, dan sikap seseorang. 

Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Untuk memahami konsep pendidikan, salah satu diantaranya adalah 

dengan cara memahami berbagai pengertian tentang pendidikan yang diutarakan 

oleh beberapa pakar diantaranya oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan 

bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk menunjukkan tumbuhnya 
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budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tumbuh anak. 

Menurut John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menyebutkan 

bahwa pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan 

paksaan, yang terjadi antara interksi dengan masyarakat. (Munib, 2004). 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat11 tentang 

pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun UU 

RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang jenjang pendidikan yaitu tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang 

pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Penjelasan mengenai pendidikan dasar terdapat dalam UU RI No.20 tahun 

2003 pasal 17 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: 

1). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. 

2). Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

Penjelasan mengenai pendidikan menengah terdapat dalam UU RI No. 20 

tahun 2003 pasal 18 ayat 2 dan 3 sebagai berikut: 
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2). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. 

3). Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

Penjelasan mengenai pendidikan tinggi terdapat dalam UU RI No. 20 

tahun 2003 pasal 19 ayat 1 sebagai berikut (1) Pendidikan tinggi merupakan 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi. 

Tim MKDK IKIP Semarang memberikan batasan pengertian pendidikan 

sebagai berikut. 

(1) Pendidikan yaitu aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani 

(pikiran, karsa, citra, budi pekerti, dan nurani) dan jasmani (panca indera serta 

ketrampilan- ketrampilan). 

(2) Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-

cita (tujuan) pendidikan, isi sistem dan organisasi pendidikan, lembaga ini 

meliputi keruangan, masyarakat, dan sekolah. 

(3) Pendidikan berarti pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan 

manusia atas usaha-usaha lembaga tersebut dalam mencapai tujuan (Tim 

MKDK, 1991). 
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2.1.2. Ruang Lingkup Pendidikan 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur 

hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Oleh karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, 

masyarakat dan pemerintah. Pendidikan menurut pelaksanaannya dibagi menjadi 

pendidikan formal/sekolah dan pendidikan non formal/luar sekolah. 

 Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang mengemukakan tentang 

pembagian pendidikan tersebut sebagai berikut : 

(6) Pendidikan informal, ialah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah 

dalam lingkungan keluarga. 

(7) Pendidikan formal, ialah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi 

tertentu. 

(8) Pendidikan non formal. (1991) 

Menurut Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 2 tahun 1989 pasal10) 

mengemukakan bahwa pendidikan terbagi atas: 

1. Pendidikan persekolahan yang mencakup berbagai jenjang pendidikan dari 

tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi. 

2. Pendidikan Luar Sekolah terbagi atas : 

a. Pendidikan non formal. Mencakup lembaga pendidikan di luar sekolah, 

misalnya kursus, seminar, kejar paket A. 

b. Pendidikan informal. Mencakup pendidikan keluarga, masyarakat dan 

program-program sekolah, misalnya ceramah diradio atau televisi dan 

informasi yang mendidik dalam surat kabar atau majalah. 
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Dari jenis pendidikan di atas, pendidikan informal merupakan pendidikan 

yang paling dahulu dikenal dan paling penting peranannya. Hal ini disebabkan 

dalam masyarakat sederhana satu-satunya bentuk pendidikan yang dikenal adalah 

pendidikan informal. 

2.1.3. Tingkat atau Jenjang Pendidikan 

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1). 

Tingkat pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur 

pendidikan yang ada di Indonesia menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 13 

adalah jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Tingkat pendidikan 

merupakan tahapan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik  tingkat pelajaran, dan cara penyajian bahan ajar. 

(TIM MKDK, 1991). 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Penjelasan mengenai jenjang pendidikan sebagai berikut: 

a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

b. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

c. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat 

berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mengubah sikap dan 

cara berpikir ke arah yang lebih baik. Dengan bekal tingkat pendidikan yang 

memadai diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kerja dan pendapatan 

seseorang. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

formal yang pernah ditempuh dan diperoleh oleh karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap. 

2.2. Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja dalam penelitian ini terdiri dari enam sub bab yaitu 

pengertian kedisiplinan kerja, macam-macam disiplin kerja, maksud dan sasaran 

pendisiplinan, pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin kerja, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan karyawan, dan indikator kedisiplinan karyawan. 

Penjelasannya sebagai berikut ini. 
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2.2.1. Pengertian Kedisiplinan Kerja 

Menurut Sinungan (2009), disiplin mempunyai pengertian yang berbeda-

beda dan dari berbagai pengertian itu dapat disarikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Kata disiplin (terminologi) berasal dari kata latin: diciplina yang berarti 

pengajaran, latihan dan sebagainya (berawal dari kata discipulus yaitu 

seseorang yang belajar). Jadi secara epitomologis ada hubungan pengertian 

antara disciplin dengan disciple (Inggris) yang berarti murid, pengikut yang 

setia, ajaran atau aliran. 

b. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak atau ketertiban dan 

efisiensi. 

c. Kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap ketentuan dan peraturan 

pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

d. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk 

mencapai perilaku yang dikendalikann (controlled behaviour). 

Dengan rumusan-rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 

disiplin adalah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah 

laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (obedience) terhadap 

peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atu etik, norma 

dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin dapat 

pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan falsafah dan moral Pancasila. (Sinungan, 2009). 
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Menurut Handoko (2011), disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasional. Sedangkan menurut Davis dalam 

Mangkunegara (2011), mengemukakan bahwa dicipline is management action to 

enforce organization standards. Berdasarkan pendapat Davis, disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi. 

Kedisiplinan karyawan menurut Mangkuprawira (2011), adalah sifat 

seorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi 

tertentu. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. 

Kedisiplinan sepatutnya dipandang sebagai bentuk latihan bagi karyawan dalam 

melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Sedangkan menurut Nitisemito dalam 

Anggriani (2008:59), mengemukakan pengertian kedisiplinan, yakni dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit dikatakan bahwa kedisiplinan 

adalah bilamana karyawan tersebut jarang absen dan datang serta pulang tepat 

pada waktunya. Sedangkan dalam arti luas kedisiplinan diartikan sebagai suatu 

sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan 

baik yang tertulis atau tidak. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kapatuhan, 

kesetiaan, ketenteraman, keteraturan, dan ketertiban. (Prijodarminto, 1993). 

Sedangkan Menurut Siswanto dalam Kurniawan (2011:27), disiplin kerja sebagai 

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 
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menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

2.2.2. Macam-macam Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (2011), ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin 

preventip dan disiplin korektip. 

a. Disiplin Preventip 

Disiplin preventip adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, 

sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya 

adalah untuk mendorong disiplin diri diantara para karyawan. Dengan cara ini 

para karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena 

dipaksa manajemen. 

b. Disiplin Korektip 

Disiplin korektip adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektip sering berupa suatu bentuk 

hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan (disciplinary action). Sebagai 

contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. 

Penelitian ini hanya menggunakan bentuk disiplin kerja preventif 

karena meneliti tingkat kedisiplinan sebelum karyawan mendapakan skorsing 

dari perusahaan. Indikatornya adalah frekuensi kehadiran, tingkat 

kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, dan 

etika kerja.  
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2.2.3. Maksud dan Sasaran Pendisiplinan 

Handoko (2011), berpendapat bahwa maksud pendisiplinan adalah untuk 

memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang bukan menghukum kegiatan di 

masa lalu. Sedangkan sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positip, bersifat 

mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negatip yang menjatuhkan karyawan 

berbuat salah. Pendekatan negatip yang bersifat menghukum biasanya mempunyai 

berbagai pengaruh sampingan yang merugikan, seperti hubungan emosional 

terganggu, absensi meningkat, apati atau kelesuan, dan ketakutan pada penyelia. 

Berbagai sasaran tindakan pendisiplinan, secara ringkas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memperbaiki pelanggar 

2. Untuk menghalangi para karyawan yang lain melakukan kegiatan-kegiatan 

yang serupa 

3. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektip. 

(Handoko, 2011). 

Menurut Saydam dalam Anggriani (2008:57), penerapan disiplin itu dalam 

kehidupan organisasi ditujukan agar semua pegawai yang ada dalam organisasi 

bersedia dengan sukarela mematuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib 

yang berlaku dalam organisasi tanpa paksaan. Mematuhi peraturan berarti 

memberi dukungan positif pada organisasi dalam melaksanakan program-program 

yang telah ditetapkan. 

Disiplin yang efektif menghukum kegiatan karyawan yang salah, bukan 

menyalahkan karyawan sebagai orang. Para manajer hendaknya 
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mempertimbangkan perasaan karyawan dalam tindakan pendisiplinan, yaitu 

melalui pelaksanaan disiplin secara pribadi, bukan di depan orang banyak atau 

para karyawan lain. 

2.2.4. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2011), pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin 

dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan impersonal. 

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 dilakukannya. 

b. Pemberian sanksi harus tegas 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai 

dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar pegawai yang 

bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan. 

Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Disamping 

itu, memberi peluang pelangar untuk mengabaikan disiplin perusahaan 

c. Pemberian sanksi harus konsisten 

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini 

bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang 

berlaku pada perusahaan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat 

mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya 

sanksi, dan pengabaian disiplin. 

d. Pemberian sanksi harus impersonal 
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Pemberian sanksi pelangaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai, 

tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku 

untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di perusahaan. 

2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Karyawan 

Menurut Hasibuan (2003), faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan suatu organisasi, diantaranya: 

(1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang  bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan (pekerjaan) 

yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan 

yang berangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

(2) Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata 

dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan 

bawahanpun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang 

berdisiplin), para bawahanpun akan kurang disiplin. 

(3) Balas jasa 
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Balas jasa (gaji atau kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan 

karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan atau pekerjaanya. Jika kecintaan karyawan semakin baik 

terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 

(4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan 

sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama 

dengan manusia lainnya. 

(5) Pengawasan melekat (waskat) 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan karyawan dalam perusahaan. Dengan waskat berarti 

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

dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu/hadir di 

tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberi petunjuk, jika ada 

bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

(6) Sanksi hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner 

karyawan akan berkurang. 

(7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak 
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untuk menghukum setiap karyawan indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. 

(8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Manajer harus 

berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta 

mengikat, vertikal maupun horizontal di antara semua karyawannya. 

Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik 

pada perusahaan. Jadi kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

2.2.6. Indikator Kedisiplinan Karyawan 

Menurut Siswanto dalam Kurniawan (2011:33), berpendapat bahwa 

indikator dari disiplin kerja itu ada 5 yaitu: 

(1) Frekuensi Kehadiran, salah satu tolak ukur kedisiplinan pegawai. Semakin 

tinggi frekuensi kehadirannya atau rendahnya kemangkiran maka pegawai 

tersebut telah memiliki disiplin kerja yang tinggi. Dalam penelitian ini, 

karyawan dikatakan memiliki kedisiplinan yang tinggi apabila frekuensi 

kehadirannya tinggi. 

(2) Tingkat Kewaspadaan, pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaanya 

selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang 

tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya. Jadi yang dimaksud dengan 
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tingkat kewaspadaan dalam penelitian ini adalah karyawan tidak melakukan 

hal ceroboh yang dapat membahayakan dirinya maupun pekerjaanya. 

(3) Ketaatan pada Standar Kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai 

diharuskan menaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat 

dihindari. Jadi yang dimaksud dengan ketaatan pada standar kerja dalam 

penelitian ini adalah tingkat pertanggungjawaban karyawan dalam bekerja, 

tingkat kesesuaian fungsi dan tugas karyawan dalam bekerja, tingkat 

kesesuaian waktu kerja. 

(4) Ketaatan pada Peraturan Kerja, dimaksudkan demi kenyamanan dan 

kelancaran dalam bekerja. Peraturan kerja perusahaan adalah peraturan yang 

dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat dan tata 

tertib perusahaan. 

Adapun peraturan yang berkaitan dengan kedisiplinan kerja antara lain adalah: 

a. peraturan jam masuk, istirahat, dan pulang kerja 

b. mematuhi setiap petunjuk/instruksi yang diberikan oleh perusahaan atau 

yang berwenang 

c. memeriksa alat kerja masing-masing sebelum memulai atau meninggalkan 

pekerjaan 

(5) Etika Kerja, diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai antar 

sesama pegawai. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti mengacu 

pada beberapa penelitian terdahulu, karena terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

Pengaruh gaji dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Gaji dan 

kepemimpinan secara bersama-sama mempengaruhi disiplin kerja karyawan di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang sebesar 

56,4% dan sisanya 43,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. (Luthfiatul Fadhillah, 2009). 

Pengaruh kompensasi, budaya organisasi, kepemimpinan, komunikasi, dan 

kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kompensasi, budaya organisasi, 

kepemimpinan, komunikasi, dan kepuasan kerja bersama-sama mempengaruhi 

disiplin kerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 58,1%. (Amin Kuspita, 2011). 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) 

Majalaya. Kepuasan kerja mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) 

Majalaya sebesar 22,24%. (Budi Kurniawan, 2011). 
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Teknik analisis ketiga penelitian yang diteliti oleh Luthfiatul Fadhillah, 

(2009), Amin Kuspita, (2011), dan Budi Kurniawan (2011) menggunakan analisis 

regresi. Perbedaannya, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi. 

2.4. Kerangka Berpikir 

Unsur manusia dalam suatu organisasi merupakan  salah satu unsur yang 

paling kompleks. Hal ini dikarenakan bahwa setiap individu karyawan memiliki 

pikiran, emosi dan tujuan masing-masing dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien 

tergantung dari disiplin kerja karyawannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

hal tersebut adalah tingkat pendidikan. 

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk 

dapat memasuki dunia kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun 

dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga 

akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi 

pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi permasalahan yang timbul 

khususnya dalam masalah pekerjaan. 

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah adanya asumsi 

bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh dalam menciptakan kedisiplinan 

kerja dan meningkatkan pendapatan karyawan. Karyawan yang berpendidikan 

tinggi seringkali dianggap memiliki kedisiplinan kerja dan pendapatan yang tinggi 

pula,begitu pula sebaliknya. Dengan demikian penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

 

2.5. Hipotesis 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2010), hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. 

Berdasarkan pendapat dari definisi hipotesis diatas dan berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian adalah: 

(Ho): Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kedisiplinan 

kerja karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam 

Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. 

(Ha): Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja 

karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima 

Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”. 

Tingkat Pendidikan (X) 

Pendidikan Formal 

 Perguruan 

Tinggi/Akademi 

 Pendidikan SLTA 

 Pendidikan SLTP 

 Pendidikan SD 

Kedisiplinan Kerja (Y) 

1. Frekuensi kehadiran 

2. Tingkat kewaspadaan 

3. Ketaatan pada standar kerja 

4. Ketaatan pada peraturan 

kerja 

5. Etika kerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap sebanyak 103  orang. 

Tabel 3.1. Populasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Populasi 

1. SD 21 

2. SLTP 14 

3. SLTA 68 

Jumlah 103 

Sumber: Data Primer yang diolah dari PT. SAPN 

 

3.1.2. Sampel 

Menurut Arikunto (2010), sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sedangkan jika 

subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Sedangkan untuk populasi dalam penelitian ini jumlahnya lebih dari 100 maka 

besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan 75% dari jumlah populasi yang 

ada. Maka dari itu sampel yang digunakan sebanyak 78 responden. 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi perusahaan 

kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

Pengambilan sampel dihitung dengan menggunakan teknik stratified proportional 
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random sampling. Stratified proportional random sampling adalah pengambilan 

sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara sebanding, 

dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). 

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara membuat lapisan-lapisan (strata), 

kemudian dari setiap lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek 

dari setiap lapisan (strata) adalah sampel penelitian, sehingga diperoleh sampel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2.  Pengambilan Sampel secara Stratified Proportional Random 

Sampling 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Populasi 
Jumlah Sampel 

(75%) 

1. SD 21 16 

2. SLTP 14 11 

3. SLTA 68 51 

Jumlah 103 78 

Sumber: Data Primer yang diolah dari PT. SAPN 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010), variabel adalah objek penelitian, atau apa yang 

menjadi perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab timbulnya 

atau berubahnya variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang 

mempengaruhi (Sugiyono, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas (X) adalah tingkat pendidikan, indikatornya sebagai berikut: 

Pendidikan formal (X): 

(1) Perguruan Tinggi/Akademi 

(2) Pendidikan SLTA 
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(3) Pendidikan SLTP 

(4) Pendidikan SD/Sederajat 

3.2.2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel respon atau konsekuen. Sedangkan 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah 

kedisiplinan kerja, indikatornya sebagai berikut: 

Kedisiplinan kerja (Y): 

1. Frekuensi kehadiran 

2. Tingkat kewaspadaan 

3. Ketaatan pada standar kerja 

4. Ketaatan pada peraturan kerja 

5. Etika kerja 

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Data 

Menurut Arikunto (2010), sumber data dalam penelitian adalah  subjek 

darimana data diperoleh. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ada dua macam yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku 

langsung atau terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

tertentu. Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan sumber umum (buku teks, 

ensiklopedi, internet, majalah, surat kabar dan sebagainya) 



32 

 

Sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh 

responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari perusahaan tentang administrasi berupa 

presensi dan data karyawan. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.2.1.Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan dengan mengumpulkan data 

dimana peneliti langsung mengadakan tanya jawab dengan responden. 

Penggunaan wawancara ini digunakan untuk mengungkap data tentang tingkat 

pendidikan dan disiplin kerja karyawan serta untuk membantu peneliti dalam 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian disamping 

menggunakan angket karena tingkat pemahaman karyawan yang masih beragam. 

3.3.2.2.Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam laporan tentang  pribadinya, atau 

hal-hal yang ingin diketahui (Arikunto, 2010). Penggunaan angket ini digunakan 

untuk mengungkap data tentang tingkat pendidikan dan disiplin kerja karyawan. 
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Teknik pengumpulan data yang dominan digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara karena tingkat pemahaman karyawan yang masih beragam, 

sehingga perlu di dampingi penulis agar jawaban yang di peroleh dapat 

menggambarkan kondisi yang benar-benar nyata. 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tig sub bab, yaitu 

pembuatan instrumen penelitian, validitas instrumen, dan reliabilitas instrumen. 

Penjelasan mengenai instrumen penelitian sebagai berikut ini. 

3.4.1.  Pembuatan Instrumen Penelitian 

Sebuah instrumen yang valid apabila mampu mengukur tujuan yang 

diinginkan (Arikunto, 2007). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi redahnya tingkat 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Suatu tes dikatakan reliabel 

artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan.  Reliabilitas menunjuk pada 

instrumen yang cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu tes yang sudah baik biasanya reliabel. 

(Arikunto, 2007). 

Langkah-langkah dalam menyusun instrumen adalah sebagai berikut. 

(a) Menentukan tujuan. 

Tujuan dari penggunaan angket pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. 

Sabda Alam Prima Nusa berdasarkan tingkat pendidikan 
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(b) Menentukan ruang lingkup angket. 

Ruang lingkup angket ini berupa tingkat pendidikan dan kedisiplinan kerja 

karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima 

Nusa 

(c) Membuat kisi-kisi angket. 

(d) Membuat soal pada angket berdasarkan kisi-kisi. 

(e) Melaksanakan penelitian 

(f) Tahap skoring, yaitu untuk item angket dengan 4 alternatif jawaban: 

a. Skor 4 untuk jawaban sangat tinggi 

b. Skor 3 untuk jawaban tinggi 

c. Skor 2 untuk jawaban sedang 

d. Skor 1 untuk jawaban rendah 

3.4.2. Validitas Instumen 

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan 

mempunyai varians kesalahan yang kecil sehingga kita dapat percaya bahwa 

angka yang dihasilkan merupakan angka yang sebenarnya. 

Validitas suatu instrumen tidaklah berlaku umum untuk semua tujuan 

ukur. Sebuah tes biasanya hanya menghasilkan ukuran yang valid satu tujuan ukur 

tertentu. Oleh karena itu pernyataan valid harus diiringi oleh keterangan yang 

menunjuk kepada tujuan, yaitu valid untuk mengukur apa, lebih lanjut bagi siapa. 

Untuk menguji validitas instrumen yang berupa tes digunakan rumus Pearson 

Product Moment Corelation. 
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dengan  

    : koefisien korelasi skor item dan skor total 

n : banyaknya subyek 

∑  : jumlah skor item 

∑  : jumlah skor total 

∑   : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑      : jumlah kuadrat skor item  

∑   
: jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan rtabel dengan taraf kesalahan 

5%. Jika rxy > rtabel maka instrumen tersebut dikatakan valid. 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) Mengadakan uji coba kepada responden yang telah ditentukan. 

(2) Mengelompokkan item-item dari jawaban ke dalam butir dan jumlah skor 

total yang diperoleh dari masing-masing responden. 

(3) Dari skor yang diperoleh, kemudian dibuat perhitungan validitas. 

(4) Mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total dengan menggunakan 

rumus product moment. 

(5) Mengkonsultasikan hasil tersebut ke dalam tabel r dari product moment. 
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Berdasarkan hasil uji coba validitas angket penelitian yang diuji cobakan 

kepada 20 responden diperoleh hasil sebagai berikut: 

(a). Variabel Kedisiplinan Kerja 

Tabel 3.3. Hasil Uji Coba Validitas Angket Kedisiplinan Kerja 

No. rhitung rtabel Kriteria 

1 0,738 0,444 Valid 

2 0,395 0,444 Tidak 

3 0,544 0,444 Valid 

4 0,461 0,444 Valid 

5 0,540 0,444 Valid 

6 0,486 0,444 Valid 

7 0,707 0,444 Valid 

8 0,237 0,444 Tidak 

9 0,597 0,444 Valid 

10 0,780 0,444 Valid 

11 0,506 0,444 Valid 

12 0,511 0,444 Valid 

13 0,677 0,444 Valid 

14 0,587 0,444 Valid 

15 0,693 0,444 Valid 

16 0,677 0,444 Valid 

17 0,619 0,444 Valid 

Sumber: Data Penelitian 

 

Diketahui bahwa hasil uji coba validitas angket kepada 20 responden 

diperoleh hasil bahwa angket kedisiplinan kerja karyawan tersebut memiliki harga 

rxy > rtabel = 0,444 untuk α = 5% dengan n = 20. Dengan demikian seluruh butir 

angket yang tidak valid sebanyak 2 item instrumen sedangkan yang valid 15 soal 

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

3.4.3. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability  yang 

artinya  dapat dipercaya. Suatu instrumen dikatakan dapat dipercaya jika 
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memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Atau dengan kata lain 

sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan 

ketetapan. 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, maka digunakan rumus sebagai 

berikut (Arikunto, 2006). 

     {
 

   
} {  

∑   

∑   
} 

Keterangan: 

r11 =  reliabilitas instrumen 

b


jumlah varians butir 

k = jumlah butir angket`1 

t
2
 = varians skor total 

Untuk memperoleh variasi butir dicari terlebih dahulu setiap butir 

kemudian dijumlahkan rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah:  

 

Keterangan: 

                  

               

                    

Hasil perhitungan     dibandingkan dengan rtabel dengan taraf kesalahan 

5%. Jika     > rtabel maka item soal tersebut dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil 

uji reliabilitas menggunakan rumus di atas diperoleh koefisien reliabilitas untuk 

angket kedisiplinan kerja sebesar 0,872. Pada taraf kesalahan 5% dengan n = 20 

( )

N

N

U
-U
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diperoleh harga  rtabel = 0,444. Karena kedua koefisien reliabilitas tersebut lebih 

besar dari nilai rtabel maka dapat dinyatakan bahwa kedua instrumen tersebut 

reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu uji 

normalitas, analisis deskriptif persentase, dan analisis korelasi. 

3.5.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan  untuk mengetahui kenormalan distribusi data 

variabel terikat. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis yaitu: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan SPSS untuk 

memudahkan dalam memperoleh hasil akhir. Kriteria dalam penggunaan SPSS ini 

adalah jika nilai signifikansi   0,05 ( ), maka HO diterima dan jika nilai 

signifikansi   0,05 ( ), maka HO ditolak.  

3.5.2. Deskriptif Persentase 

Deskriptif persentase digunakan untuk memberikan deskriptif atau 

pembahasan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menggunakan teknik analisis ini, yaitu:  

a) Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y. 

b) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 
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c) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d) Langkah yang selanjutnya adalah menentukan skor tersebut kedalam rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

DP  = Deskriptif persentase  

n  = Nilai yang diperoleh  

N  = Jumlah seluruh nilai yang diharapkan  

e) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria 

persentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah pembuatan kriteria 

persentase adalah sebagai berikut: 

1) Mencari persentase maksimal 

 
            

            
 x 100% 

2) Mencari persentase minimal 

           

           
 x 100% 

3) Menghitung rentang persentase 

= 100% - 25% 

= 75% 

4) Menghitung rentang kriteria 

= 
   

 
 x 75% 

= 18,75 % 

DP = 𝑛
𝑁

 x100 % 

 



40 

 

5) Menentukan banyaknya kriteria. Adapun kriterianya adalah sangat tinggi, 

tinggi, sedang, dan rendah. 

6) Membuat tabel persentase 

Tabel 3.4. Perhitungan Deskriptif Persentase 

No Persentase Kriteria 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 

3 43,76% - 62,50% Sedang 

4 25% - 43,75% Rendah 

Sumber: Arikunto (2006) 

3.5.3. Analisis Korelasi 

Penelitian ini menggunakan uji statistik bivariat menggunakan analisis 

korelasi Spearman. Uji koefisien Spearman digunakan untuk melihat kekuatan 

hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal, yaitu melihat kekuatan 

hubungan antara variabel bebas (tingkat pendidikan) dan variabel terikat 

(kedisiplinan kerja karyawan).  

Tabel 3.5. Interval Nilai Koefisien dan Kekuatan Hubungan 

Nilai Koefisien Korelasi Kekuatan Hubungan 

0,00 Tidak ada 

0,10-0,20 Sangat rendah/lemah sekali 

0,21-0,40 Rendah/lemah tapi pasti 

0,41-0,70 Cukup berarti/sedang 

0,71-0,90 Tinggi/kuat 

0,91-1,00 Sangat tinggi/kuat sekali 

Sumber: Hasan (2004) 

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas (X yaitu tingkat pendidikan) dengan variabel terikat (Y yaitu kedisiplinan 
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kerja karyawan). Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

Rank Spearman. Analisis ini bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

         
 ∑  

  (     )
 

Keterangan: 

     = Koefisien korelasi tata jenjang 

D      = Difference (beda antara jenjang setiap subjek) 

N      = Banyaknya subjek. (Arikunto, 2010)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum PT. Sabda Alam Prima Nusa 

Hasil penelitian ini diawali dengan menggambarkan kondisi umum lokasi 

penelitian. Gambaran umum mengenai lokasi penelitian diungkapkan untuk 

memberikan deskripsi yang jelas mengenai keadaan lokasi penelitian dan obyek 

penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu hubungan tingkat 

pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi perusahaan kayu 

lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

Dalam gambaran umum lokasi penelitian akan diungkapkan mengenai kondisi 

lokasi penelitian. 

PT. Sabda Alam Prima Nusa merupakan sebuah perusahaan swasta nasional 

yang bergerak di bidang pengolahan kayu yang terletak di Jalan Cigobang No. 28 

Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, didirikan pada tanggal 13 

November 2003 berdasarkan akta notaris No. 34 yang dibuat dihadapan Endang 

Soerdarwati, SH., notaris di Cilacap. Akta pendirian perusahaan telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan Nomor AHU-57326.AH.01.02.TH2003. Perusahaan tersebut  

berdiri di atas lahan seluas 25.557 m
2
 dengan luas bangunan 17.500 m

2
. Letaknya 

cukup strategis karena berada kurang lebih 100 meter dari jalur selatan Jawa 

Tengah. Berdasarkan letak astronomis, lokasi pabrik terletak pada lintang 
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7°17’56’’ LS pada bujur 108°45’19’’ BT. Perusahaan memiliki karyawan 

sebanyak 146 orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jumlah Karyawan PT. Sabda Alam Prima Nusa 

No. Jabatan 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
S1 D3 SLTA SLTP SD 

1. Direktur Utama 1 - - - - 1 

2. Wakil Dirut 1 - - - - 1 

3. Kepala Divisi 1 1 1 - - 3 

4. Administrasi 2 3 1 - - 6 

5. Supervisor 2 3 2 - - 7 

6. Grader 1 1 1 - - 3 

7. Mekanik 1 4 3 - - 8 

8. Bahan Baku - - 3 2 1 6 

9. Satpam - - 4 - - 4 

10. Sopir - - 2 1 1 4 

11. Karyawan Produksi - - 68 14 21 103 

Jumlah Total 9 12 85 17 23 146 

Karyawan bagian produksi terdiri dari lima bagian, yaitu ripsaw, planner, 

sortir, press, dan packing. Karyawan bagian ripsaw mempunyai tugas membelah 

papan berukuran besar menjadi papan yang berukuran lebih kecil. Bagian planner 

mempunyai tugas menghaluskan keempat sisi kayu setelah proses penggergajian. 

Bagian sortir bertugas memilah dan menata bahan baku yang sesuai standar 

sebelum proses pengeleman. Bagian press mempunyai tugas melakukan 

pengeleman dan menekan kayu menggunakan mesin press. Bagian packing 

bertugas memindahkan produk barecore yang sudah jadi ke tempat 

penampungan/gudang sebelum diekspor. 

Sistem pengupahan karyawan bagian produksi dihitung berdasarkan 

banyaknya barecore yang dihasilkan (Rp. 5600,00/lembar). Dalam satu hari 

biasanya karyawan dapat menghasilkan 551-600 lembar. Jadi, dalam satu hari 
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bekerja karyawan memperoleh upah Rp. 30.000,00-Rp. 32.500,00 diluar upah 

lembur. 

Produk utama PT. Sabda Alam Prima Nusa adalah barecore yaitu susunan 

kayu (albazia/sengon) yang dipadatkan sehingga menghasilkan bentuk serupa 

dengan papan. Produk papan ini bisa digunakan sebagai panel dinding. Saat ini 

produk tersebut telah di ekspor ke Taiwan dan Cina. 

Dalam upaya memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen, PT. Sabda 

Alam Prima Nusa selalu berupaya menjaga mutu produk sesuai dengan standar 

mutu yang berlaku bagi standar nasional maupun internasional yaitu dengan 

menggunakan bahan baku dan proses produksi yang berkualitas. 

4.2. Deskripsi Wilayah Kecamatan Majenang 

4.2.1. Letak dan Batas 

Kecamatan Majenang secara administratif terletak di kabupaten Cilacap 

Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari Ibukota Kabupaten sekitar 80 km. Luas 

Kecamatan Majenang adalah 138,56 km
2 

dengan ketinggian 38 mdpl. Batas 

wilayah Kecamatan Majenang sebagai berikut: 

Sebelah Utara   : Kecamatan Salem (Kabupaten Brebes) 

Sebelah Timur  : Kecamatan Cimanggu 

Sebelah Selatan : Kecamatan Cipari 

Seblah Barat   : Kecamatan Wanareja 
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4.2.2. Kependudukan 

4.2.2.4. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Kecamatan Majenang berdasarkan registrasi tahun 

2010 sebanyak 124.519 jiwa. Desa yang paling banyak jumlah penduduknya 

adalah Desa Jenang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Majenang Tahun 2010 

No. Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Persentase (%) 

1. Pahonjean 13.039 10,5 

2. Mulyadadi 4.534 3,6 

3. Mulyasari 10.220 8,2 

4. Padangsari 8.037 6,5 

5. Cilopadang 6.700 5,4 

6. Padangjaya 10.141 8,1 

7. Sindangsari 8.749 7,0 

8. Jenang 15.492 12,4 

9. Salebu 11.446 9,2 

10. Cibeunying 8.278 6,6 

11. Sepatnunggal 2.519 2,0 

12. Bener 5.182 4,2 

13. Boja 6.263 5,0 

14. Ujungbarang 3.951 3,2 

15. Pangadegan 2.982 2,4 

16. Sadabumi 4.213 3,4 

17. Sadahayu 2.773 2,2 

Jumlah 124.519 100 

Sumber: Monografi Kecamatan Majenang 

4.2.2.5. Jumlah Penduduk Menurut Umur 

Jumlah penduduk menurut umur di Kecamatan Majenang paling banyak 

terdapat pada umur 15-19, sedangkan yang paling sedikit mendominasi adalah 

pada umur 60-64. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan 

Majenang Tahun 2010 

No. Kelompok Umur Jumlah Penduduk Pesentase (%) 

1. 0-4  6.652 5,3 

2. 5-9 9.407 7,6 

3. 10-14 11.157 9,0 

4. 15-19 12.298 9,9 

5. 20-24 12.147 9,8 

6. 25-29 10.593 8,5 

7. 30-34 9.745 7,8 

8. 35-39 9.476 7,6 

9. 40-44 9.459 7,6 

10. 45-49 8.108 6,5 

11. 50-54 6.596 5,3 

12. 55-59 4.780 3,8 

13. 60-64 3.868 3,1 

14. 65 + 10.223 8,2 

Jumlah 124.519 100 

Sumber: Monografi Kecamatan Majenang 

4.2.2.6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

 Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan 

terbanyak di Kecamatan Majenang adalah SD sebanyak 46.728 orang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas di  

Kecamatan Majenang Tahun 2010 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Persentase (%) 

1. Tidak/belum sekolah 10.092 8,6 

2. Belum tamat SD 16.812 14,3 

3. Tidak tamat SD 18.188 15,4 

4. SD 46.728 39,6 

4. SMP 14.424 12,2 

5. SMA 9.810 8,3 

6. Akademi/PT 1.813 1,5 

Jumlah 117.867 100 

Sumber: Monografi Kecamatan Majenang 
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Persentase terbanyak jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat 

pendidikan terdapat pada tingkat SD yaitu dengan 39,6%, sedangkan untuk 

persentase terendah pada tingkat Akademi/Perguruan Tinggi yaitu dengan 1,5%. 

Rendahnya minat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi disebabkan kesadaran 

masyarakat untuk mengenyam pendidikan masih rendah dan biaya pendidikan 

yang relatif mahal. 

4.2.3. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Majenang adalah 

SD/sederajat sebanyak 84 buah, SMP/sederajat sebanyak 19 buah, dan 

SMA/sederajat sebanyak 10 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.5. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Majenang 

Tahun 2010 

No. Jenis Pendidikan Negeri Swasta Jumlah 

1. SD/sederajat 62 22 84 

2. SMP/sederajat 8 11 19 

3. SMA/sederajat 2 8 10 

Jumlah 72 35 113 

Sumber: Monografi Kecamatan Majenang 

 

4.3. Gambaran Karakteristik Karyawan Bagian Produksi 

4.3.1. Umur 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 78 responden dapat diketahui 

rincian usia responden seperti pada tabel 4.6. dan 4.7. 
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Tabel 4.6. Karakteristik Usia Karyawan Bagian Produksi 

No. Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1. <31 35 45 

2. 31-40 28 36 

3. >40 15 19 

Jumlah 78 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.6. sekitar 45% karyawan berusia <31 tahun, 36% 

karyawan berusia 31-40 tahun, dan 19% karyawan berusia >40 tahun. 

Tabel 4.7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Karyawan Bagian Produksi   

Berdasarkan Usia 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

<31 31-40 >40 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

1. SD 0 0 3 10,7 13 86,7 

2. SLTP 3 8,6 6 21,4 2 13,3 

3. SLTA 32 91,4 19 67,9 0 0 

Jumlah 35 100 28 100 15 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.7. karyawan berpendidikan SD yang berusia 31-40 

tahun sebanyak 3 responden (10,7%) dan yang berusia >40 tahun sebanyak 13 

responden (86,7), karyawan berpendidikan SLTP yang berusia <31 tahun 

sebanyak 3 reponden (8,6%) dan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 6 responden 

(21,4%), yang berusia >40 tahun sebanyak 2 responden (13,3%), karyawan 

berpendidikan SLTA yang berusia <31 tahun sebanyak 32 responden (91,4%) dan 

yang berusia 31-40 tahun sebanyak 19 responden (67,9%). 

4.3.2. Masa Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 78 responden dapat diketahui 

rincian usia responden seperti pada tabel 4.8. dan 4.9. 
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Tabel 4.8. Karakteristik Masa Kerja Karyawan Bagian Produksi 

No. Masa Kerja (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1. <3 24 31 

2. 3-4 26 33 

3. >4 28 36 

Jumlah 78 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.8. sekitar 31% karyawan telah bekerja  selama <3 

tahun, 33% karyawan telah bekerja selama 3-4 tahun, dan 36% karayawan telah 

bekerja selama >4 tahun. 

Tabel 4.9. Karakteristik Tingkat Pendidikan Karyawan Bagian Produksi 

Berdasarkan Masa Kerja 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

<3 3-4 >4 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

1. SD 0 0 2 7,7 14 50 

2. SLTP 3 12,5 2 7,7 6 21,4 

3. SLTA 21 87,5 22 84,6 8 28,6 

Jumlah 24 100 26 100 28 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.9. karyawan berpendidikan SD yang bekerja 3-4 tahun 

sebanyak 2 responden (7,7%) dan yang bekerja >4 tahun sebanyak 14 responden 

(50%), karyawan berpendidikan SLTP yang bekerja <3 tahun sebanyak 3 

responden (12,5%) dan yang bekerja 3-4 tahun sebanyak 2 responden (7,7%) yang 

bekerja >4 tahun sebanyak 6 responden (21,4%), karyawan berpendidikan SLTA 

yang berkerja <3 tahun sebanyak 21 responden (87,5%), yang bekerja 3-4 tahun 

sebanyak 22 responden (84,6%), dan yang bekerja >4 tahun sebanyak 8 responden 

(28,6%). 
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4.4. Hasil Penelitian 

4.4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bagian 

perusahaan kayu lapis produksi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, maka 

data yang diperoleh dari pengisian angket dianalisis secara deskriptif dan analisis 

korelasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-

masing variabel penelitian dan hubungan variabel bebas tingkat pendidikan (X) 

dengan variabel terikat kedisiplinan kerja (Y). 

4.4.1.1. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan SLTA mendominasi karyawan yaitu dengan 

persentase 65%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.10. Tingkat Pendidikan 

Kriteria Frekuensi Persentase 

PT 0 0% 

SLTA 51 65% 

SLTP 11 14% 

SD 16 21% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat pendidikan karyawan sebagai berikut: 51 karyawan 

(65%) memiliki tingkat pendidikan SLTA, 11 karyawan (14%) memiliki tingkat 

pendidikan SLTP, dan 16 responden (21%) memiliki tingkat pendidikan SD. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran tentang tingkat 

pendidikan. 
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Gambar 4.1. Diagram Lingkaran Tingkat Pendidikan 

4.4.1.2. Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja karyawan pada umumnya termasuk ke dalam kriteria 

sedang, yaitu dengan persentase 58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.11. dan 4.12.  

Tabel 4.11. Tingkat Kedisiplinan Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 33 42% 

Sedang 45 58% 

Rendah 0 0% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat pendidikan karyawan sebagai berikut: 33 karyawan 

(42%) memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria tinggi, 45 karyawan (58%) 

memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria sedang. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram lingkaran tentang kedisiplinan kerja. 
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Gambar 4.2. Diagram Lingkaran Kedisiplinan Kerja 

Tabel 4.12. Kedisiplinan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 0 0 1 3 15 33,3 0 0 

SLTP 0 0 4 12,1 7 15,6 0 0 

SLTA 0 0 28 84,9 23 51,1 0 0 

Jumlah 0 0 33 100 45 100 0 0 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.12. karyawan berpendidikan SD yang memiliki 

kedisiplinan kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 1 responden (3%) dan yang 

memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria sedang sebanyak 15 responden 

(33,3%), karyawan berpendidikan SLTP yang memiliki kedisiplinan kerja dengan 

kriteria tinggi sebanyak 4 responden (12,1%) dan yang memiliki kedisiplinan 

kerja dengan kriteria sedang sebanyak 7 responden (15,6%), karyawan 

berpendidikan SLTA yang memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria tinggi 
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sebanyak 28 responden (84,9%) dan yang memiliki kedisiplinan kerja dengan 

kriteria sedang sebanyak 23 responden (51,1%). 

4.4.1.2.1. Frekuensi Kehadiran 

Frekuensi kehadiran karyawan pada umumnya termasuk ke dalam kriteria 

sedang, yaitu dengan persentase 38%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.13. Frekuensi Kehadiran 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 11 14% 

Tinggi 26 33% 

Sedang 30 38% 

Rendah 11 14% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.13. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang frekuensi kehadiran mereka sangat tinggi yaitu sebanyak 11 

responden (14%), 26 responden (33%) mengatakan bahwa frekuensi kehadiran 

mereka tinggi, 30 responden (38%) mengatakan bahwa frekuensi kehadiran 

mereka sedang, 11 responden (14%) mengatakan bahwa frekuensi kehadiran 

mereka rendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran tentang 

frekuensi kehadiran. 
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Gambar 4.3. Diagram Lingkaran Frekunsi Kehadiran 

Tabel 4.14. Frekuensi Kehadiran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 1 9,1 2 7,7 9 30 4 36,4 

SLTP 2 18,2 2 7,7 6 20 1 9,1 

SLTA 8 17,7 22 84,6 15 50 6 54,5 

Jumlah 11 100 26 100 30 100 11 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.14. karyawan berpendidikan SD yang memiliki 

frekuensi kehadiran dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 responden (9,1%), 

yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria tinggi sebanyak 2 responden 

(7,7%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria sedang sebanyak 9 

responden (30%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria rendah 

sebanyak 4 responden (36,4%); karyawan berpendidikan SLTP yang memiliki 

frekuensi kehadiran dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 2 responden (18,2%), 

yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria tinggi sebanyak 2 responden 
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(7,7%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria sedang sebanyak 6 

responden (20%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria rendah 

sebanyak 1 responden (9,1%); karyawan berpendidikan SLTA yang memiliki 

frekuensi kehadiran dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 8 responden (17,7%), 

yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria tinggi sebanyak 22 responden 

(84,6%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria sedang sebanyak 15 

responden (50%), yang memiliki frekuensi kehadiran dengan kriteria rendah 

sebanyak 6 responden (54,%). 

4.4.1.2.2. Tingkat Kewaspadaan 

Tingkat kewaspadaan karyawan pada umumnya termasuk ke dalam 

kriteria sedang, yaitu dengan persentase 49%. Hal ini dapat dilihat dari deskriptif 

pada tabel berikut.  

Tabel 4.15. Tingkat Kewaspadaan 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 17 22% 

Tinggi 9 12% 

Sedang 38 49% 

Rendah 14 18% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.15. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang tingkat kewaspadaan  mereka sangat tinggi yaitu sebanyak 17 

responden (22%), 9 responden (12%) mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan  

mereka tinggi, 38 responden (49%) mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan  

mereka sedang, 14 responden (18%) mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan  
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mereka rendah. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran tentang 

tingkat kewaspadaan. 

 

Gambar 4.4. Diagram Lingkaran Tingkat Kewaspadaan 

Tabel 4.16. Tingkat Kewaspadaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 1 5,9 0 0 10 26,3 5 35,7 

SLTP 1 5,9 2 22,2 6 15,8 2 14,3 

SLTA 15 8,2 7 77,8 22 57,9 7 50 

Jumlah 17 100 9 100 38 100 14 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.16. karyawan berpendidikan SD yang memiliki 

tingkat kewaspadaan dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 responden (5,9%), 

yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria sedang sebanyak 10 

responden (26,3%), yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria rendah 

sebanyak 5 responden (35,7%); karyawan berpendidikan SLTP yang memiliki 

tingkat kewaspadaan dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 responden (5,9%), 
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yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria tinggi sebanyak 2 responden 

(22,2%), yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria sedang sebanyak 6 

responden (15,8%), yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria rendah 

sebanyak 2 responden (14,3%); karyawan berpendidikan SLTA yang memiliki 

tingkat kewaspadaan dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 15 responden (8,2%), 

yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria tinggi sebanyak 7 responden 

(77,8%), yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria sedang sebanyak 22 

responden (57,9%), yang memiliki tingkat kewaspadaan dengan kriteria rendah 

sebanyak 7 responden (50%). 

4.4.1.2.3. Ketaatan pada Standar Kerja 

Ketaatan pada standar kerja pada umumnya termasuk ke dalam kriteria 

sedang, yaitu dengan persentase 49%. Hal ini dapat dilihat dari deskriptif pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.17. Ketaatan pada Standar Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 4 5% 

Tinggi 21 27% 

Sedang 38 49% 

Rendah 15 19% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.17. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang ketaatan pada standar kerja mereka sangat tinggi yaitu 

sebanyak 4 responden (5%), 21 responden (27%) mengatakan bahwa ketaatan 

pada standar kerja mereka tinggi, 38 responden (49%) mengatakan bahwa 



58 

 

ketaatan pada standar kerja mereka sedang, 15 responden (19%) mengatakan 

bahwa ketaatan pada standar kerja mereka rendah. 

 

Gambar 4.5. Diagram Lingkaran Ketaatan pada Standar Kerja 

Tabel 4.18. Ketaatan pada Standar Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 0 0 1 4,8 10 26,3 5 33,3 

SLTP 0 0 3 14,3 5 13,2 3 20 

SLTA 4 100 17 80,9 23 60,5 7 46,7 

Jumlah 4 100 21 100 38 100 15 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.18. karyawan berpendidikan SD yang memiliki 

ketaatan pada standar kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 1 responden (4,8%), 

yang memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria sedang sebanyak 10 

responden (26,3%), yang memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria 

rendah sebanyak 5 responden (33,3%); karyawan berpendidikan SLTP yang 

memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 3 responden 
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(14,3%), yang memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria sedang 

sebanyak 5 responden (13,2%), yang memiliki ketaatan pada standar kerja dengan 

kriteria rendah sebanyak 3 responden (20%); karyawan berpendidikan SLTA yang 

memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 4 

responden (100%), yang memiliki ketaatan pada standar kerja dengan kriteria 

tinggi sebanyak 17 responden (80,9%), yang memiliki ketaatan pada standar kerja 

dengan kriteria sedang sebanyak 23 responden (60,5%), yang memiliki ketaatan 

pada standar kerja dengan kriteria rendah sebanyak 7 responden (46,7%).  

4.4.1.2.4. Ketaatan pada Peraturan Kerja 

Ketaatan pada peraturan kerja karyawan pada umumnya termasuk ke 

dalam kriteria sedang, yaitu dengan persentase 50%. Hal ini dapat dilihat dari 

deskriptif pada tabel berikut. 

Tabel 4.19. Ketaatan pada Peraturan Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 2 3% 

Tinggi 32 41% 

Sedang 39 50% 

Rendah 5 6% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.19. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang ketaatan pada peraturan kerja mereka sangat tinggi yaitu 

sebanyak 2 responden (3%), 32 responden (41%) mengatakan bahwa ketaatan 

pada peraturan kerja mereka tinggi, 39 responden (50%) mengatakan bahwa 

ketaatan pada peraturan kerja mereka sedang, 5 responden (6%) mengatakan 
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bahwa ketaatan pada peraturan kerja mereka rendah. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram lingkaran tentang ketaatan pada peraturan kerja. 

 

Gambar 4.6. Diagram Lingkaran Ketaatan pada Peraturan Kerja 

Tabel 4.20. Ketaatan pada Peraturan Kerja Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 0 0 3 9,4 13 31 0 0 

SLTP 1 50 4 12,5 5 11,9 1 50 

SLTA 1 50 25 78,1 24 57,1 1 50 

Jumlah 2 100 32 100 42 100 2 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.20. karyawan berpendidikan SD yang memiliki 

ketaatan pada peraturan kerja dengan tinggi sebanyak 3 responden (9,4%), yang 

memiliki ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria sedang sebanyak 13 

responden (31%); karyawan berpendidikan SLTP yang memiliki ketaatan pada 

peraturan kerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 responden (50%), yang 

memiliki ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 4 
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responden (12,5%), yang memiliki ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria 

sedang sebanyak 5 responden (11,9%), yang memiliki ketaatan pada peraturan 

kerja dengan kriteria rendah sebanyak 1 responden (50%); karyawan 

berpendidikan SLTA yang memiliki ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria 

sangat tinggi sebanyak 1 responden (50%), yang memiliki ketaatan pada peraturan 

kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 25 responden (78,1%), yang memiliki 

ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria sedang sebanyak 21 responden 

(57,1%), yang memiliki ketaatan pada peraturan kerja dengan kriteria rendah 

sebanyak 4 responden (50%).  

4.4.1.2.5. Etika Kerja 

Etika kerja karyawan pada umumnya termasuk ke dalam kriteria tinggi. 

yaitu dengan persentase 49%. Hal ini dapat dilihat dari deskriptif pada tabel 

berikut. 

4.21. Etika Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 9 12% 

Tinggi 38 49% 

Sedang 21 27% 

Rendah 10 13% 

Jumlah 78 100% 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.21. dapat diketahui dari 78 responden diperoleh 

keterangan tentang etika kerja mereka sangat tinggi yaitu sebanyak 9 responden 

(12%), 38 responden (49%) mengatakan bahwa etika kerja mereka tinggi, 21 

responden (27%) mengatakan bahwa etika kerja mereka sedang, 10 responden 
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(13%) mengatakan bahwa etika mereka rendah. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram lingkaran tentang etika kerja. 

 

Gambar 4.7. Diagram Lingkaran Etika Kerja 

Tabel 4.22. Etika Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Kriteria 

ST T S R 

Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%) 

SD 1 11,1 8 21 5 23,8 2 20 

SLTP 1 11,1 5 13,2 2 9,5 3 30 

SLTA 7 77,8 25 65,8 14 66,7 5 50 

Jumlah 9 100 38 100 21 100 10 100 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2013 

Berdasarkan tabel 4.22. karyawan berpendidikan SD yang memiliki etika 

kerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 1 responden (11,1%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 8 responden (21%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria sedang sebanyak 5 responden (23,8%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria rendah sebanyak 2 responden (20%); karyawan 

berpendidikan SLTP yang memiliki etika kerja dengan kriteria sangat tinggi 
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sebanyak 1 responden (11,1%), yang memiliki etika kerja dengan kriteria tinggi 

sebanyak 5 responden (13,2%), yang memiliki etika kerja dengan kriteria sedang 

sebanyak 2 responden (9,5%), yang memiliki etika kerja dengan kriteria rendah 

sebanyak 3 responden (30%); karyawan berpendidikan SLTA yang memiliki etika 

kerja dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 7 responden (77,8%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria tinggi sebanyak 25 responden (65,8%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria sedang sebanyak 14 responden (66,7%), yang memiliki 

etika kerja dengan kriteria rendah sebanyak 5 responden (50%).  

4.5. Uji Normalitas Data 

Pada penelitian ini tidak dilakukan uji normalitas karena data bersifat 

ordinal sehingga diasumsikan bahwa data terdistribusi normal. Metode tes 

statiskik non parametrik, uji statistiknya tidak menetapkan syarat-syarat tertentu 

tentang bentuk distribusi parameternya. Artinya metode statistik non parametrik 

tidak menetapkan syarat-syarat bahwa data harus terdistribusi normal. 

4.6. Uji Hipotesis 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil korelasi seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.23. Uji Hipotesis 

Correlations 

   TP Disiplin_kerja 

Spearman's rho TP Correlation Coefficient 1.000 .449
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 78 78 

Disiplin_kerja Correlation Coefficient .449
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 78 78 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 16 for Windows diketahui 

angka koefisien korelasi Spearman antara tingkat variabel tingkat pendidikan (X) 

dengan variabel kedisiplinan kerja karyawan (Y) dengan taraf signifikansi 0,000 

diperoleh nilai koefisien rhitung=0,449> rtabel=0,226, maka kekuatan hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bersifat “cukup 

kuat” sehingga dapat dikatakan ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan terhadap kedisiplinan kerja. Sedangkan “+” menunjukkan bahwa arah 

hubungan yang sama (berhubungan secara positif), yaitu semakin tinggi tingkat 

pendidikan karyawan maka akan  semakin baik dan positif pula kedisiplinan kerja 

karyawan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan 

karyawan maka kedisiplinan kerja karyawan akan menurun ke arah yang tidak 

baik.  

4.7. Pembahasan 

4.7.1. Tingkat Pendidikan Karyawan Bagian Produksi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SLTA 

mendominasi karyawan yaitu dengan persentase 65%. Dari 78 responden 

diperoleh keterangan tentang tingkat pendidikan karyawan yaitu sebanyak 51 

karyawan (65%) memiliki tingkat pendidikan SLTA, 11 karyawan (14%) 

memiliki tingkat pendidikan SLTP, dan 16 responden (21%) memiliki tingkat 

pendidikan SD. Seorang karyawan terkadang mengabaikan faktor pendidikan, 

karena mereka menganggap bahwa keterampilan dalam pekerjaan lebih penting 

dibandingkan dengan pendidikan. Bagi karyawan PT. Sabda Alam Prima Nusa 
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biaya pendidikan yang relatif mahal menyebabkan rendahnya kesadaran karyawan 

untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. 

4.7.2. Kedisiplinan Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Hasil penelitan juga menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja karyawan 

bagian produksi PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten 

Cilacap tergolong sedang yaitu dengan persentase sebesar 58%. Dari 78 

responden diperoleh keterangan tentang kedisiplinan kerja karyawan yaitu 

sebanyak 33 karyawan (42%) memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria tinggi 

dan 45 karyawan (58%) memiliki kedisiplinan kerja dengan kriteria sedang. 

Secara umum persentase kedisiplinan kerja karyawan yang berpendidikan SD 

sebesar 94%, yang berpendidikan SLTP sebesar 64%, yang berpendidikan SLTA 

sebesar 58%. Kedisiplinan kerja karyawan dapat dilihat dari frekuensi kehadiran, 

tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, 

dan etika kerja. 

Frekuensi kehadiran karyawan pada umumnya termasuk ke dalam kriteria 

sedang, yaitu dengan persentase 38%. Secara keseluruhan persentase frekuensi 

kehadiran karyawan yang berpendidikan SD sebesar 56%, yang berpendidikan 

SLTP sebesar 55%, dan yang berpendidikan SLTA sebesar 43%. Tidak 

maksimalnya frekuensi kehadiran karyawan disebabkan oleh menurunnya 

semangat kerja akibat kelelahan dalam bekerja sehingga mereka memilih untuk 

tidak bekerja di hari berikutnya, apalagi jika karyawan diminta lembur untuk 

memenuhi target ekspor. 
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Tingkat kewaspadaan karyawan pada umumnya termasuk ke dalam 

kriteria sedang yaitu dengan persentase 49%. Secara keseluruhan persentase 

tingkat kewaspadaan karyawan yang berpendidikan SD sebesar 63%, yang 

berpendidikan SLTP sebesar 55%, yang berpendidikan SLTA sebesar 43%. Hal 

ini terjadi karena karyawan kurang menyadari dampak yang ditimbulkan dari 

proses produksi padahal perusahaan telah memberikan alat pelindung diri berupa 

sarung tangan dan masker. Karyawan masih beranggapan bahwa kesehatan dan 

keselamatan kerja hanya untuk saat ini tidak untuk masa yang akan datang. 

Ketaatan pada standar kerja pada umumnya termasuk ke dalam kriteria 

sedang, yaitu dengan persentase 49%. Secara keseluruhan persentase ketaatan 

pada standar kerja karyawan yang berpendidikan SD sebesar 63%, yang 

berpendidikan SLTP sebesar 45%, yang berpendidikan SLTA sebesar 45%. Hal 

ini disebabkan masih rendahnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang 

diembannya karena masih dijumpai karyawan yang melakukan pekerjaan yang 

bukan tugasnya sampai mendapatkan teguran dari pengawas. 

Ketaatan pada peraturan kerja karyawan pada umumnya termasuk ke 

dalam kriteria sedang, yaitu dengan persentase 50%. Secara keseluruhan 

persentase ketaatan pada peraturan kerja karyawan yang berpendidikan SD 

sebesar 81%, yang berpendidikan SLTP sebesar 45%, yang berpendidikan SLTA 

sebesar 49%. Mayoritas karyawan masih melanggar jam masuk, isrtirahat, dan 

pulang kerja. Ketika jam masuk kerja, karyawan tidak langsung bekerja tetapi 

malah bercanda bersama rekan-rekannya. Begitu juga ketika jam pulang, 

karyawan mendahului waktu jam pulang yang telah ditentukan. Hal ini terjadi 
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karena kesadaran karyawan untuk melaksanakan peraturan perusahaan masih 

rendah. 

Etika kerja karyawan pada umumnya termasuk ke dalam kriteria tinggi. 

yaitu dengan persentase 49%. Secara keseluruhan persentase etika kerja karyawan 

yang berpendidikan SD sebesar 50%, yang berpendidikan SLTP sebesar 45, yang 

berpendidikan SLTA sebesar 49%. Hal ini terjadi karena terciptanya hubungan 

yang harmonis di antara sesama karyawan sehingga mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. 

4.7.3. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kedisiplinan Kerja Karyawan 

Bagian Produksi 

Unsur manusia dalam suatu organisasi merupakan  salah satu unsur yang 

paling kompleks. Hal ini dikarenakan bahwa setiap individu karyawan memiliki 

pikiran, emosi, dan tujuan masing-masing dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien tergantung 

dari disiplin kerja karyawannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut adalah tingkat pendidikan. 

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk 

dapat memasuki dunia kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun 

dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga 

akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. 

Oleh karena itu, sudah sewajarnya masalah ini perlu mendapat perhatian bagi para 

karyawan dan juga pihak perusahaan. Dengan kata lain, para karyawan harus 
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menyadari tingkat pendidikan yang telah ditempuh sangat mendukung untuk 

kemajuan dirinya maupun perusahaan. 

Penegakan disiplin kerja tidak bisa diserahkan kepada para karyawan 

semata-mata. Untuk itu perusahaan harus mempunyai semacam pola pembinaan 

disiplin para karyawannya. Pola pembinaan disiplin ini dapat berupa menciptakan 

peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para karyawan. 

Kedisplinan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Dengan disiplin yang baik berarti karyawan sadar dan bersedia 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik.  

Berdasarkan hasil deskriptif persentase dan uji korelasi tentang hubungan 

tingkat pendidikan dengan kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi 

perusahaan kayu lapis PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap diperoleh keterangan bahwa ada hubungan tingkat pendidikan 

dengan kedisiplinan kerja. Ini terbukti dengan taraf signifikansi 0,000 diperoleh 

nilai koefisien rhitung=0,449>rtabel=0,226, maka berdasarkan nilai koefisien dan  

kekuatan hubungan menurut Hasan (2004) antara tingkat pendidikan dengan 

kedisiplinan kerja karyawan sebesar 0,41-0,70 berada pada kriteria “cukup kuat”. 

Jadi dalam hal ini pendidikan bukanlah bukanlah faktor utama yang 

menenentukan karyawan bagian produksi dalam bekerja, melainkan faktor 

keterampilanlah yang lebih dominan dalam pekerjaannya. Pendidikan hanya 

sebagai penunjang karyawan untuk dapat lebih memahami setiap tugas yang 

diembannya, Akan tetapi, keterampilanlah yang sangat dibutuhkan karyawan 

bagian produksi dalam pekerjaanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Tingkat pendidikan karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis PT. 

Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap mencapai 

hampir tiga perempat bagian berpendidikan SLTA. 

(2) Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 

kedisiplinan kerja karyawan bagian produksi. Akan tetapi pendidikan 

bukanlah faktor utama dalam pekerjaan melainkan faktor keterampilanlah 

yang lebih dominan pada karyawan bagian produksi perusahaan kayu lapis 

PT. Sabda Alam Prima Nusa Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 

5.2.Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Dalam rekrutmen karyawan yang akan datang sebaiknya mengambil calon 

karyawan yang pendidikannya cukup tinggi. 

(2) Hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan karena terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan kerja karyawan akan tetapi 

belum dikaji dalam penelitian ini secara rinci. Penelitian ini hanya baru 

mengkaji tingkat pendidikan yang telah ditempuh karyawan. Harapannya 

dilakukan penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor yang lain sebagai 

penyempurna penelitian ini. 
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Lampiran 1 

DAFTAR RESPONDEN 

No. Nama Umur 

Masa 

Kerja Alamat 

1 Teguh Widiarto 24 2 Jenang RT.01/RW.21 

2 Samijem 45 6 Padangjaya RT.05/RW.09 

3 Hari P 22 2 Bener RT.03/RW.06 

4 Novi 26 3 Sindangsari RT.01/RW.05 

5 Musroil 31 5 Cibeunying RT.09/RW.4 

6 Sohibun 35 4 Jenang RT.07/RW.02 

7 Mukadir 25 3 Jenang RT.02/RW.06 

8 Yulianto 21 1 Jenang RT.04/RW.05 

9 Nur Hasim 33 5 Jenang RT.02/RW.20 

10 Ahmad Saringudin 24 2 Sindangsari RT.06/RW.01 

11 Suparni 43 5 Padangjaya RT.03/RW.13 

12 Paiman 47 7 Cibeunying RT.01/RW.01 

13 Ardi 26 2 Mulyadadi RT.05/RW.04 

14 Nani 27 1 Bener RT.03/RW.06 

15 Andri Indrawan 25 3 Sindangsari RT.09/RW.02 

16 Sony Palguna 20 1 Jenang RT.02/RW.20 

17 Handoyo 28 3 Mulyadadi RT.06/RW.07 

18 Walijah 47 5 Cibeunying RT.04/RW.03 

19 Dani Riyana 30 3 Padangjaya RT.01/RW.13 

20 Ali Sufyan 23 1 Sindangsari RT.02/RW.05 

21 Acep Rohmat 31 4 Jenang RT.02/RW.20 

22 Rumiyati 37 3 Sindangsari RT.08/RW.01 

23 Laras 26 4 Mulyasari RT.02/RW.13 

24 Koni Riyadi 26 2 Padangjaya RT.03/RW.15 

25 Suwatmi 46 5 Bener RT.01/RW.01 

26 Haris 35 5 Jenang RT.02/RW.20 

27 Darmiati 47 4 Mulyadadi RT.05/RW.01 

28 Imam Arif Hidayat 28 3 Sindangsari RT.04/RW.05 

29 Tri Ratriningsih 34 4 Jenang RT.04/RW.05 

30 Nuryati 26 4 Mulyasari RT.02/RW.04 

31 Suripto 45 7 Pahonjean RT.09/RW.01 

32 Rasmini 47 6 Jenang RT.04/RW.09 

33 Daryanto 34 6 Jenang RT.03/RW.21 

34 Dedi Setiawan 21 1 Cibeunying RT.04/RW.03 

35 Rusniti 35 6 Cibeunying RT.01/RW.01 

36 Iin 33 5 Mulyadadi RT.02/RW.04 

37 Wahyu Setyadi 30 4 Cibeunying RT.09/RW.04 

38 Sari Budiyanto 29 5 Jenang RT.01/RW.08 
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39 Sari Wilyana 23 1 Sindangsari RT.02/RW.01 

40 Kuswari 40 6 Bener RT.03/RW.01 

41 Satria Julianto 26 3 Mulyadadi RT.05/RW.01 

42 Luki Setiawan 28 4 Jenang RT.04/RW.01 

43 Rusiem 45 7 Sindangsari RT.02/RW.03 

44 Nani Yunani 38 4 Mulyasari RT.01/RW.01 

45 Rukim 38 5 Mulyasari RT.04/RW.04 

46 Tursiman 45 7 Jenang RT.01/RW.15 

47 Tofan 32 4 Padangjaya RT.05/RW.09 

48 Wahyu Hermawan 27 3 Cibeunying RT.07/RW.04 

49 Arif Arifin 31 3 Cibeunying RT.02/RW.01 

50 Susanti 40 5 Pahonjean RT.01/RW.11 

51 Warsiti 44 7 Cibeunying RT.02/RW.03 

52 Oki Galih Cahyadi 33 3 Jenang RT.08/RW.01 

53 Doni Setiono 22 2 Cibeunying RT.03/RW.03 

54 Raswin 46 7 Padangjaya RT.02/RW.11 

55 Iyong 41 5 Jenang RT.02/RW.12 

56 Kasno Saputra 20 1 Pahonjean RT.02/RW.15 

57 Musliah Hayati 32 1 Mulyasari RT.04/RW.09 

58 Eliya 25 2 Sindangsari RT.07/RW.05 

59 Siti Mariyam 40 3 Cibeunying RT.04/RW.03 

60 Sapta Adi Nugraha 24 2 Cibeunying RT.04/RW.03 

61 Yuhaeni 36 3 Sindangsari RT.05/RW.05 

62 Agus S 31 3 Mulyasari RT.01/RW.01 

63 Andi Yulianto 21 1 Pahonjean RT.02/RW.08 

64 Agus T 37 7 Jenang RT.15/RW.04 

65 Asep Damili 35 6 Mulyadadi RT.01/RW.01 

66 Rendi Aditia 23 1 Mulyasari RT.02/RW.08 

67 Ngasriani 45 6 Sindangsari RT.04/RW.02 

68 Watiah 41 5 Sindangsari RT.09/RW.01 

69 Nining 28 2 Sindangsari RT.06/RW.01 

70 Ruswanto 29 3 Padangjaya RT.02/RW.02 

71 Kamsuludin 28 2 Mulyadadi RT.02/RW.05 

72 Dasyanti 30 1 Jenang RT.02/RW.20 

73 Sahrun 31 2 Sindangsari RT.05/RW.02 

74 Tati 32 1 Mulyadadi RT.02/RW.04 

75 Nuhaeli 39 3 Jenang RT.02/RW.20 

76 Rudiyanto 25 2 Padangjaya RT.02/RW.02 

77 Agus Riyanto 31 5 Jenang RT.02/RW.04 

78 Ristanto 38 6 Sindangsari RT.04/RW.02 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEDISIPLINAN 

KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI KAYU LAPIS PT. SABDA 

ALAM PRIMA NUSA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN 

CILACAP 

No. Variabel Indikator Sub Indikator 
No. 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. Pendidikan Pendidikan Formal Tingkat pendidikan formal terakhir 1 1 

2. 
Kedisiplinan 

Kerja 

1. Frekuensi 

Kehadiran 

Intensitas kehadiran karyawan 

dalam bekerja 
2 1 

2. Tingkat 

Kewaspadaan 

a. Penggunaan alat pelindung diri 5 

2 b. Ketelitian dalam menggunakan 

peralatan kerja 
6 

3. Ketaatan pada 

Standar Kerja 

a. Tanggungjawab karyawan dalam 

bekerja 
7,8 

6 b. Kesesuaian fungsi dan tugas 

karyawan dalam bekerja 
9,10 

c. Kesesuaian waktu kerja 3,4 

4. Ketaatan pada 

Peraturan Kerja 

a. Ketaatan karyawan pada jam 

masuk kerja 
11 

6 

b. Ketaatan karyawan pada waktu 

istirahat 

12, 

13 

c. Ketaatan karyawan pada jam 

pulang kerja 
14 

d. Kepatuhan karyawan terhadap 

petunjuk/instruksi dari 

perusahaan atau pihak yang 

berwenang 

15, 

16 

e. Memeriksa alat kerja sebelum 

memulai dan meninggalkan 

pekerjaan 

17 

5. Etika Kerja 
Sikap dan perilaku yang baik dalam 

bekerja 
18 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 
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INSTRUMEN UJI COBA 

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEDISIPLINAN 

KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PERUSAHAAN KAYU 

LAPIS PT. SABDA ALAM PRIMA NUSA KECAMATAN MAJENANG 

KABUPATEN CILACAP 

  

NO. RESPONDEN:................................ 

I. Identitas Responden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nama   : ................................................................... ...... 

Umur    : ............................................. ............................ 

Masa Kerja (tahun) : ..................................................................... 

Alamat   : ..................................................................... ...... 

II. PETUNJUK:  

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban sesuai dengan 

pendapat saudara.  

III. DAFTAR PERTANYAAN 

A. PENDIDIKAN 

1. Apakah pendidikan terakhir Saudara? 

a. Perguruan Tinggi   c. SLTP 

b. SLTA    d. SD 

B. KEDISIPLINAN KERJA 

2. Pernahkah Saudara tidak masuk kerja tanpa alasan?  

a. Tidak 

b. Pernah 

Kalau pernah, rata-rata dalam 1 bulan berapa kali? 

a. 1 kali    c. 4-5 kali 

b. 2-3 kali   d. Lebih dari 5 kali 

3. Berapa jam Saudara bekerja dalam satu hari? 

a. 7 jam    c. 5 jam 

b. 6 jam    d. 4 jam 

4. Berapa jam yang Saudara pergunakan untuk bekerja secara sungguh-

sungguh dalam satu hari? 

a. 7 jam    c. 5 jam 

b. 6 jam    d. 4 jam 

5. Alat pelindung diri apa yang Saudara gunakan dalam bekerja? 
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a. Masker dan sarung tangan c. Sarung tangan 

b. Masker   d. Tidak keduanya 

6. Bagaimana cara Saudara menggunakan peralatan kerja sebelum 

memulai pekerjaan? 

a. Memeriksa dahulu sebelum digunakan 

b. Memeriksa jika ada atasan 

c. Memeriksa jika terjadi kerusakan 

d. Langsung digunakan tanpa diperiksa terlebih dahulu 

7. Pernahkah Saudara merasa tertekan dalam bekerja? 

a. Tidak pernah   c. Ya, tertekan 

b. Ya, kadang-kadang  d. Ya, sangat tertekan 

8. Pernahkah Saudara mendapatkan teguran dari pimpinan tentang kerja 

Saudara? 

a. Tidak pernah   c. Pernah 2 kali 

b. Pernah 1 kali   d. Pernah lebih dari 2 kali 

9. Apakah Saudara bekerja sesuai dengan fungsi dan tugas? 

a. Ya, sesuai fungsi dan tugas c. Sesuai tugas 

b. Sesuai fungsi   d. Tidak keduanya 

10. Pernahkah Saudara melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya atau 

memasuki ruangan lain kecuali atas perintah atasan? Berapa kali? 

a. Tidak pernah   c. Pernah 2 kali  

b. Pernah 1 kali   d. Pernah lebih dari 2 kali 

11. Pukul berapa Saudara mulai bekerja apabila perusahaan telah 

menentukan mulai bekerja pukul 07.00 WIB? 

a. Tepat pukul 07.00 WIB c. 07.06-07.10 WIB 

b. 07.01-07.05 WIB  d. Lebih dari pukul 07.10 WIB 

12. Pukul berapa Saudara mulai istirahat apabila perusahaan telah 

menentukan waktu istirahat pukul 12.00 WIB? 

a. Tepat pukul 12.00 WIB c. 11.50-11.54 WIB 

b. 11.55-11.59 WIB  d. Kurang dari pukul 11.50 WIB 



77 

Lampiran 3 

 

13. Pukul berapa Saudara kembali lagi bekerja setelah istirahat apabila 

perusahaan telah menentukan waktu kerja pukul 13.00 WIB? 

a. Tepat pukul 13.00 WIB c. 13.06-13.10 WIB 

b. 13.01-13.05 WIB  d. Lebih dari pukul 13.10 WIB 

14. Pukul berapa Saudara pulang kerja apabila perusahaan telah 

menentukan waktu pulang pukul 15.00 WIB? 

a. Tepat pukul 15.00 WIB c. 14.50-14.54 WIB 

b. 14.55-14.59 WIB  d. Kurang dari pukul 14.50 WIB 

15. Apa yang akan dilakukan Saudara apabila diberi petunjuk/instruksi 

dari perusahaan atau pihak yang berwenang? 

a. Langsung melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh 

b. Melaksanakan perintah 

c. Melaksanakan perintah dengan terpaksa 

d. Mengabaikan perintah 

16. Apakah target produksi yang dibebankan terhadap Saudara selalu 

teracapai? 

a. Selalu    c. Kadang-kadang 

b. Sering    d. Tidak pernah 

17. Seberapa rutinkah Saudara memeriksa alat kerja sebelum memulai dan 

meninggalkan pekerjaan? 

a. Sangat rutin   c. Kadang-kadang 

b. Rutin    d. Tidak pernah 

18. Bagaimanakah tindakan Saudara apabila rekan kerja mengalami 

kesulitan ketika bekerja? 

a. Langsung membantu  c. Membiarkannya sampai bisa 

b. Membantu jika diminta d. Pura-pura tidak tahu 

Terimakasih Atas Partisipasi Saudara
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEDISIPLINAN 

KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PERUSAHAAN KAYU 

LAPIS PT. SABDA ALAM PRIMA NUSA KECAMATAN MAJENANG 

KABUPATEN CILACAP 

  

NO. RESPONDEN:................................ 

I. Identitas Responden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nama   : ......................................................................... 

Umur    : ......................................................................... 

Masa Kerja (tahun) : ......................................................................... 

Alamat   : ..................................................................... ...........  

II. PETUNJUK:  

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban sesuai dengan 

pendapat saudara.  

III. DAFTAR PERTANYAAN 

A. PENDIDIKAN 

1. Apakah pendidikan terakhir Saudara? 

a. Perguruan Tinggi   c. SLTP 

b. SLTA    d. SD 

B. KEDISIPLINAN KERJA 

2. Pernahkah Saudara tidak masuk kerja tanpa alasan?  

a. Tidak 

b. Pernah 

Kalau pernah, rata-rata dalam 1 bulan berapa kali? 

a. 1 kali    c. 4-5 kali 

b. 2-3 kali   d. Lebih dari 5 kali 

3. Berapa jam yang Saudara pergunakan untuk bekerja secara sungguh-

sungguh dalam satu hari? 

a. 7 jam    c. 5 jam 

b. 6 jam    d. 4 jam 

4. Alat pelindung diri apa yang Saudara gunakan dalam bekerja? 

a. Masker dan sarung tangan c. Sarung tangan 

b. Masker   d. Tidak keduanya 
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5. Bagaimana cara Saudara menggunakan peralatan kerja sebelum 

memulai pekerjaan? 

a. Memeriksa dahulu sebelum digunakan 

b. Memeriksa jika ada atasan 

c. Memeriksa jika terjadi kerusakan 

d. Langsung digunakan tanpa diperiksa terlebih dahulu 

6. Pernahkah Saudara merasa tertekan dalam bekerja? 

a. Tidak pernah   c. Ya, tertekan 

b. Ya, kadang-kadang  d. Ya, sangat tertekan 

7. Pernahkah Saudara mendapatkan teguran dari pimpinan tentang kerja 

Saudara? 

a. Tidak pernah   c. Pernah 2 kali 

b. Pernah 1 kali   d. Pernah lebih dari 2 kali 

8. Pernahkah Saudara melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya atau 

memasuki ruangan lain kecuali atas perintah atasan? Berapa kali? 

a. Tidak pernah   c. Pernah 2 kali  

b. Pernah 1 kali   d. Pernah lebih dari 2 kali 

9. Pukul berapa Saudara mulai bekerja apabila perusahaan telah 

menentukan mulai bekerja pukul 07.00 WIB? 

a. Tepat pukul 07.00 WIB c. 07.06-07.10 WIB 

b. 07.01-07.05 WIB  d. Lebih dari pukul 07.10 WIB 

10. Pukul berapa Saudara mulai istirahat apabila perusahaan telah 

menentukan waktu istirahat pukul 12.00 WIB? 

a. Tepat pukul 12.00 WIB c. 11.50-11.54 WIB 

b. 11.55-11.59 WIB  d. Kurang dari pukul 11.50 WIB 

11. Pukul berapa Saudara kembali lagi bekerja setelah istirahat apabila 

perusahaan telah menentukan waktu kerja pukul 13.00 WIB? 

a. Tepat pukul 13.00 WIB c. 13.06-13.10 WIB 

b. 13.01-13.05 WIB  d. Lebih dari pukul 13.10 WIB 

12. Pukul berapa Saudara pulang kerja apabila perusahaan telah 

menentukan waktu pulang pukul 15.00 WIB? 
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a. Tepat pukul 15.00 WIB c. 14.50-14.54 WIB 

b. 14.55-14.59 WIB  d. Kurang dari pukul 14.50 WIB 

13. Apa yang akan dilakukan Saudara apabila diberi petunjuk/instruksi 

dari perusahaan atau pihak yang berwenang? 

a. Langsung melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh 

b. Melaksanakan perintah 

c. Melaksanakan perintah dengan terpaksa 

d. Mengabaikan perintah 

14. Apakah target produksi yang dibebankan terhadap Saudara selalu 

teracapai? 

a. Selalu    c. Kadang-kadang 

b. Sering    d. Tidak pernah 

15. Seberapa rutinkah Saudara memeriksa alat kerja sebelum memulai dan 

meninggalkan pekerjaan? 

a. Sangat rutin   c. Kadang-kadang 

b. Rutin    d. Tidak pernah 

16. Bagaimanakah tindakan Saudara apabila rekan kerja mengalami 

kesulitan ketika bekerja? 

a. Langsung membantu  c. Membiarkannya sampai bisa 

b. Membantu jika diminta d. Pura-pura tidak tahu 

Terimakasih Atas Partisipasi Saudara 
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1. Varians Total 

 

  
49635 - 

979 
2
 

  
 

  

 
20 

   

 
= 

 20  

      
2. Koefisien Realibilitas 

 

r11  = 
17 

x ( 1 - 
16,16 

) 17 - 1 90,16 

 

 

 

 

( )

N

N

U
-U



2

2

2

t

r11  = 0,872 Pada  a = 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444.  

Karena r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

angket tersebut reliabel. 
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Tabel Klasifikasi Tingkat Pendidikan                  Tabel Klasifikasi Kedisiplinan Kerja 

Kriteria Frekuensi Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 

PT 0 0% Sangat Tinggi 0 0% 

SLTA 51 65% Tinggi 33 42% 

SLTP 11 14% Sedang 45 58% 

SD 16 21% Rendah 0 0% 

Jumlah 78 100% Jumlah 78 100% 

 

 

 

 

Tabel Klasifikasi Kedisiplinan Kerja SD 

Kriteria Frekuensi Persentase 
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Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 1 6% 

Sedang 15 94% 

Rendah 0 0% 

Jumlah 78 16 

 

Tabel Klasifikasi Kedisiplinan Kerja SLTP 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 4 36% 

Sedang 7 64% 

Rendah 0 0% 

Jumlah 78 100% 

 

Tabel Klasifikasi Kedisiplinan Kerja SLTA 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 33 42% 

Sedang 45 58% 

Rendah 0 0% 

Jumlah 78 100% 

Tabel Klasifikasi Kedisiplinan Kerja SD 



    87 

Lampiran 7 

 

 

 



    88 

Lampiran 7 

 

 

 



    89 

Lampiran 7 

 

 

 

 
 

 

Tabel Klasifikasi Frekuensi Kehadiran SD 

  

 

Tabel Klasifikasi Frekuensi Kehadiran SLTP 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 1 6%  Sangat Tinggi 2 18% 

Tinggi 2 13%  Tinggi 2 18% 

Sedang 9 56%  Sedang 6 55% 

Rendah 4 25%  Rendah 1 9% 

Jumlah 16 100%  Jumlah 11 100% 
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Tabel Klasifikasi Frekuensi Kehadiran SLTA  Tabel Klasifikasi Tingkat Kewaspadaan SD 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 8 16%  Sangat Tinggi 1 6% 

Tinggi 22 43%  Tinggi 0 0% 

Sedang 15 29%  Sedang 10 63% 

Rendah 6 12%  Rendah 5 31% 

Jumlah 51 100%  Jumlah 16 100% 

 

Tabel Klasifikasi Tingkat Kewaspadaan SLTP  Tabel Klasifikasi Tingkat Kewaspadaan SLTA 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 1 9%  Sangat Tinggi 15 29% 

Tinggi 2 18%  Tinggi 7 14% 

Sedang 6 55%  Sedang 22 43% 

Rendah 2 18%  Rendah 7 14% 

Jumlah 11 100%  Jumlah 51 100% 

 

Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Standar Kerja SD  Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Standar Kerja SLTP 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 0 0%  Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 1 6%  Tinggi 3 27% 

Sedang 10 63%  Sedang 5 45% 

Rendah 5 31%  Rendah 3 27% 

Jumlah 16 100%  Jumlah 11 100% 
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Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Standar Kerja SLTA  Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Peraturan Kerja SD 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 4 8%  Sangat Tinggi 0 0% 

Tinggi 17 33%  Tinggi 3 19% 

Sedang 23 45%  Sedang 13 81% 

Rendah 7 14%  Rendah 0 0% 

Jumlah 51 100%  Jumlah 16 100% 

 

Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Peraturan Kerja SLTP  Tabel Klasifikasi Ketaatan pada Peraturan Kerja SLTA 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 1 9%  Sangat Tinggi 1 2% 

Tinggi 4 36%  Tinggi 25 49% 

Sedang 5 45%  Sedang 21 41% 

Rendah 1 9%  Rendah 4 8% 

Jumlah 11 100%  Jumlah 51 100% 

 

Tabel Klasifikasi Etika Kerja SD  Tabel Klasifikasi Etika Kerja SLTP 

Kriteria Frekuensi Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 1 6%  Sangat Tinggi 1 9% 

Tinggi 8 50%  Tinggi 5 45% 

Sedang 5 31%  Sedang 2 18% 

Rendah 2 13%  Rendah 3 27% 

Jumlah 16 100%  Jumlah 11 100% 
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Tabel Klasifikasi Etika Kerja SLTA 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Sangat Tinggi 7 14% 

Tinggi 25 49% 

Sedang 14 27% 

Rendah 5 10% 

Jumlah 51 100% 
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