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Sumberdaya manusia merupakan sumber terpenting dalam suatu organisasi 
dimana orang-orang atau pegawai memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha 
mereka kepada organsasi. Untuk mewujudkan organisasi yang maju dan berhasil, 
perlu menanamkan rasa kedisiplinan yang tinggi pada pegawai di organsisasi dan 
disiplin yang tinggi maka pegawai akan bekerja dengan fokus sehingga pegawai akan 
memberikan totalitas kepada organisasi. 

Untuk mewujudkan paparan diatas peneliti meneliti kedisiplinan di 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang maka penulis menemukan Permasalahan 
pada penelitian sebagai berikut, bagaimana kondisi tingkat kedisiplinan pegawai dan 
apa upaya-upaya peningkatan disiplin dengan Penerapan Sanksi Pada Kantor 
Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui kondisi tingkat kedisiplinan pegawai dan Untuk mengetahui upaya-upaya 
peningkatan disiplin dengan Penerapan Sanksi Pada Kantor Kecamatan Gunung Pati 
Kota Semarang. 

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan 
Displin Pegawai pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berjalan cukup  
baik, meskipun dinas sudah berupaya mempersempit gerak pagawai untuk berupaya 
tidak menaati peraturan yang telah disepakati pihak tertentu, seperti memberikan 
pengawasan sacara langsung dari atasan, menambah peraturan-paraturan yang 
sekiranya masih bisa dibelokan pelaku pelanggar tatatertib dan memberikan teguran 
langsung maupun peringatan tertulis bagi yang melanggar peraturan. Berdasarkan 
uraian diatas dapat diketahui bahwa kedisiplinan seorang pegawai sangat penting 
dalam menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian adalah Kantor 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang lebih menambah sosialisasi tentang peraturan 
yang telah ditetapkan, seperti menempelkan informasi didinding kantor, dan lebih 
menggiatkan tataran kepada pegawai bertujuan pegawai lebih menyadari pentingnya 
kedisiplinan yang tinggi. Bagi Universitas Negeri Semarang sebagai wacana 
kepustakaan dan bahan acuan mahasiswa yang ingin meneliti tentang kedisiplinan, 
sebagai penulis menyarankan kepada adik-adik kelas yang akan meneliti tentang 
kedisiplinan alangkah baiknya mengambil tema motifasi untuk meningkatkan 
kedisiplinan. 
 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN.........................................................................   iii 

PERNYATAAN  .............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  vi 

SARI  ...............................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  .............................................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah  ........................................................................  6 

1.3. Tujuan Penelitian  .........................................................................  7 

1.4. Manfaat Penelitian  .......................................................................  7 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia  .............................................  9 

2.2. Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin .................................................  11 

2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia  ........................................  14 

\  



x 
 

 Halaman 

2.4. Disiplin Kerja  ...............................................................................  21 

2.5. Tujuan Disiplin Kerja  ...................................................................  23 

2.6. Jenis- jenis Disiplin Kerja .............................................................   25 

2.7. Prinsip- Prinsip Disiplin Kerja ......................................................   26 

2.8. Pendekatan Dalam Disiplin Kerja  ................................................  29 

2.9. Indikator-Indikator Kedisiplinan ...................................................  31 

2.10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin ................................   35 

2.11. Faktor-Faktor Kinerja Pegawai .....................................................  37 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian  ..........................................................................   40 

3.2. Variabel Penelitian  .......................................................................   40 

3.3. Sumber dan Jenis Data ..................................................................   40 

3.4. Metode Pengumpulan Data  ..........................................................   41 

3.5. Metode Analisis Data  ...................................................................   43 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian ...............................................................  44 

4.1.1. Sejarah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang .......  44 

4.1.2. Sebaran Penduduk Dan Cakupan Wilayah .................  45 

4.1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Kecamatan Gunungpati .........  46 

4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpati ..............  47 

 



xi 
 

 Halaman 

4.1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan Kecamatan 

Gunungpati .................................................................  49 

4.1.6. Penerapan Sanksi Untuk Meningkatkan kedisiplinan 

Kantor Kecamatan Gunungpati  ................................  51 

4.1.7. Peningkatan Disiplin Kerja ........................................  53 

4.2. Pembahasan  ..................................................................................  59 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  ..................................................................................  67 

5.2. Saran  .............................................................................................  68 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Daftar Apel Pagi Karyawan / Karyawati  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  5 

Daftar Apel Siang_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 

Sebaran Penduduk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45 

Struktur Organisasi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  48 

Daftar Pegawai Kena Sanksi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Rekapitulasi daftar apel pagi dan siang bulan nopember2012-januari 2013 

Surat ijin observasi ( dari UNNES untuk KEBANGPOLMAS) 

Surt ijin observasi (dari UNNES untuk Kecamatan Gunungpati ) 

Sura ijin observasi ( dari KEBANGPOLMAS untuk Kecamatan Gunungpati) 



1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Faktor yang paling penting dan menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan adalah Sumber Daya Manusia. Hal ini dikarenakan keberhasilan 

pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber 

daya manusia. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa manusia merupakan 

sumber daya yang sangat potensial dalam menentukan keberhasilan instansi, oleh 

karena itu harus diperhatikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas agar 

kelancaran instansi dapat terpelihara dan semakin meningkat Menurut Handoko 

(2001:4). 

Kedisiplinan bagi instansi atau perusahaan perlu ditingkatkan adalah 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas yang tinggi. Kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang 

secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi dan mengerjakan semua tugasnya dengan 

baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis (Hasibuan, 2002 : 193). 

Kedisiplinan dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

peraturan instansi dan norma-norma yang berlaku (Hasibuan, 2002:193). Untuk 

menciptakan produktivitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dilakukan. Faktor 

pentingnya adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai itu sendiri. Disiplin yang 
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dimaksud adalah mengenai disiplin waktu kerja dan disiplin dalam mentaati 

peraturan yang ditetapkan. Karena perlu kesadaran tinggi dalam melaksanakan 

aturan yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka produktivitas 

kerja akan tercapai. 

Pimpinan merupakan salah satu cara agar pegawai selalu disiplin dalam 

melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi. Pimpinan sangat 

berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan kerena pimpinan dijadikan 

teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang 

baik, berdisiplin baik, adil, serta sesuai kata dan perbuatan. Dengan teladan 

pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut menjadi baik. Jika 

teladan pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan 

kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan 

diteladani bawahannya. Hal ini yang mengharuskan pimpinan mempunyai 

kedisiplinan yang baik (Hasibuan, 2002:195). 

Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini mendorong 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan instansi, oleh karena itu seorang manajer 

dikatakan efektif dalam kepemimpinanya jika para bawahanya dapat berdisiplin 

dengan baik (Hasibuan, 2002:195). 

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:293) tujuan utama mengadakan sanksi 

disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah 

memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan 
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pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Pada 

umumnya sebagai pegangan menajer meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis 

sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan 

sanksi disiplin ringan. 

Berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil  

bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu: hukuman disiplin ringan 

(teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan) hukuman disiplin sedang 

(penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, dan penundaan keanikan 

pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 

tahun), hukuman berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, 

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan 

pembebasan dari jabatan). 

Sanksi tidak disiplin dilakukan untuk mengarahkan dan memperbaiki 

perilaku pegawai dan bukan untuk menyakiti tindakan disipliner hanya dilakukan 

pada pegawai yang tidak dapat mendisiplikan diri menentang atau tidak mematuhi 

peraturan organisasi melemahnya disiplin kerja akan mempengaruhi moral 

pegawai maupun pelayanan kepada stakeholders dan akan mempengaruhi 

kemajuan organisasi. Oleh karena itu tindakan koreksi dan pencegahan terhadap 

melemahnya peraturan harus segera diatasi oleh semua komponen yang terlibat 

dalam organisasi. 

Tujuan dari Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  dalam bidang 

sumber daya manusia adalah agar sumber daya manusia atau pegawai yang 

dimilikinya benar-benar dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya 
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kinerja organisasi atau instansi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada 

kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu 

peranan sumber daya manusia sangatlah penting karena sebagai penggerak utama 

seluruh aktivitas instansi. Berhasil atau tidaknya pekerjaan yang diberikan oleh 

instansi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi kerja secara maksimal. 

Pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  sebagai instansi 

pemerintah yang bergerak dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang akan membuat Kartu 

Keluarga, Akta dan Kartu Tanda Penduduk. Pegawai dinas sendiri harus memiliki 

tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk melayani masyarakat demi terwujudnya 

apa yang menjadi tujuan organisasi.  

Untuk terwujudnya tujuan organisasi maka dilakukan upaya untuk 

meningkatkan disiplin kerja pegawai yang mengarah pada sikap dan  pengabdian 

yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang dapat 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan 

dengan semangat, kerja sama dan tanggung jawab, sesuai dengan lingkungan 

kerja dan organisasinya. Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  untuk 

menegakkan kedisiplinan pegawai yaitu dengan cara menetapkan peraturan 

disiplin agar pegawai mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan yang di inginkan oleh instansi. 

Untuk meneliti lebih lanjut tentang kedisiplinan dibutuhkan data pegawai 

yang menunjang untuk mencerminkan kedisplinan seperti daftar hadir kegaitan 
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instansi dalam hal apapun, adapun data dibawah ini daftar hadir apel pagi dan 

siang kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang untuk dijadikan bahan acuan 

penelitan Tugas Akhir. 

Tabel  1.1 
Daftar hadir apel pagi karyawan/ karyawati 

Bulan Nopember 2012 – Januari 2013 

Sumber: Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
Tabel  1.2 

Daftar hadir apel siang karyawan/ karyawati 
Bulan Nopember 2012 – Januari tahun 2013 

Sumber: Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Dilihat dari data diatas bahwa masih ada pegawai yang tidak masuk tanpa 

keterangan, itu menunjukkan pegawai kurang disiplin, tidak bertanggung jawab 

atas tugas yang dipercayakan kepada pegawai dan masih ada banyak yang tidak 

mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh dinas seperti apel pagi, meskipun 

dinas sudah berupaya mempersempit gerak pagawai untuk berupaya tidak menaati 

peraturan yang telah disepakati pihak tertentu, seperti memberikan pengawasan 

sacara langsung dari atasan, menambah peraturan-paraturan yang sekiranya masih 

No Bulan I 
(ijin) 

S 
(sakit) 

CT 
(cuti) 

TK 
(tanpa 

keterangan) 

DL 
(dinas Luar) 

1 Januari 3 8 1 15 2 

2 Desember 0 4 2 25 3 

3 Nopember 2 6 0 22 1 

No Bulan I 
(ijin) 

S 
(sakit) 

CT 
(cuti) 

TK 
(tanpa 

keterangan) 

DL 
(dinas Luar) 

1 Januari 3 8 1 30 40 

2 Desember 5 4 2 27 35 

3 Nopember 2 6 0 35 25 
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bisa dibelokan pelaku pelanggar tatatertib dan memberikan teguran langsung 

maupun peringatan tertulis bagi yang melanggar peraturan. Berdasarkan uraian 

diatas dapat diketahui bahwa kedisiplinan seorang pegawai sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 

adanya disiplin kerja yang tinggi maka pegawai akan dapat bekerja dengan tenang 

dan fokus dalam menjalankan segala pekerjaan yang dihadapi, dengan demikian 

akan tercapai hasil yang baik dan optimal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang ”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan 

yang diusulkan adalah: 

1. Bagaimana kondisi tingkat kedisiplinan pegawai pada Kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang ? 

2. Apa upaya-upaya peningkatan disiplin dengan Penerapan Sanksi Pada Kantor 

Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan judul Penerapan Sanksi Untuk Meningkatkan Kedisiplinan 

Pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang , maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kondisi tingkat kedisiplinan pegawai pada Kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang . 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan disiplin dengan 

Penerapan Sanksi Pada Kantor Kecamatan Gunung Pati Kota 

Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam penelitian yang telah 

dilakukan penulis sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pegawai kantor kecamatan 

gunungpati kota semarang, supaya lebih menyadari pentingnya 

disiplin yang tinggi, contoh kecilnya daftar kehadiran masuk kerja 

dan apel pagi dan siang, lebih memanfaatkan waktu semaksimal 

mungkin untuk mengerjakan tugas yang diberikan, dan tidak keluar 

kantor pada saat jam kerja. 

b. Sebagai masukan kantor Kecamatan Gunungpati Kota Ssemarang 

dalam hal mendisiplinkan pegawainya seperti mempertegas sanksi 

kepada pegawainya yang tidak disiplin, lebih memperbanyak lagi 

sosialisasi peraturan yang telah dibuat dan memberikan penataran 

pegawainya yang bertujuan lebih menyadarkan pegawai bahwa 

rasa disiplin yang tinggi sangat penting bagi karir pegawai dan 

kantor. 

2. Manfaat Teoritis 
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a. Bagi Universitas Negeri Semarang penelitian yang dilakukan 

penulis ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai 

penerapan sanksi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, 

sebagai bahan bacaan kepustakaan dan sebagai bahan acuan untuk 

mahasiswa yang masih menimba ilmu di UNNES yang akan 

meneliti tentang kedisiplinan. 

b. Bagi penulis ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan 

tentang rasa disiplin yang tinggi sangat penting di dalam dunia 

kerja yang akan ditempuh setelah menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu 

organisasi dimana orang-orang atau pegawai tersebut memberikan tenaga, bakat, 

kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Oleh karena itu, manusia 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi karena 

manusia memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan faktor-faktor yang 

lain. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi diperlukan sumberdaya 

manusia yang berkompetensi serta berkualitas dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan. 

Menurut Hasibuan (2002:244) sumber daya manusia adalah kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya 

ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya 

dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 

Sumberdaya manusia bersumber pada potensi manusia yang ada dalam 

suatu organisasi dan merupakan modal dasar bagi organisasi dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Pegawai merupakan sumber daya terpenting dan utama 

dalam suatu instansi, karena tanpa adanya pegawai aktivitas instansi tidak akan 

berjalan, pegawai berperan aktif dalam melakukan rencana, sistem, proses dan 

tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai hasil yang optimal, instansi harus 

menyiapkan para pegawai untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu 
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yang kan datang, pegawai harus melalui proses pendidikan, pelatihan dan 

pengelolaan. 

Menurut Hasibuan (2002:21), Fungsi manajemen sumber daya manusia 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian  

Adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi 

dan koordinasi dalam bagan organisasi. 

c. Pengarahan  

Adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

d. Pengendalian 

Adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan-peraturan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

e. Pengadaan 

Adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi 

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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f. Pengembangan 

Adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatiha. 

g. Kompensasi 

Adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau 

barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

h. Pengintegrasian 

Adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. 

i. Pemeliharaan 

Adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai 

pensiun. 

j. Kedisiplinan 

Adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial. 

k. Pemberhentian 

Adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. 

2.2 Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin 

Menurut kamus besar bahasa indonesia sanksi adalah n 1 tanggungan 

(tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati 
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ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): dl aturan tata 

tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yg melanggar aturan-

aturan itu; 2tindakan (mengenai perekonomian dsb) sbg hukuman kpd suatu 

negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan -- thd negara yg menyerang negara 

lain; 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan 

dl hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dl 

hukum; ber·sank·si v memiliki kekuatan hukum dl melakukan tindakan atau 

menerapkan sanksi; ada sanksinya 

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:293) tujuan utama mengadakan sanksi 

disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah 

memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Pada 

umumnya sebagai pegangan menajer meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis 

sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan 

sanksi disiplin ringan. 

1. Sanksi Disiplin Berat 

Sanksi disiplin berat misalnya : 

a. Tingkat jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan / pekerjaan 

yang diberikan sebelumnya. 

b. Pembebasan dari jabatan / pekerjaan untuk dijadikan sebagai pegawai 

biasa bagi yang memegang jabatan. 
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c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri 

pegawai yang bersangkutan. 

d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai pegawai di 

perusahaan. 

Contoh pelanggaran: 

a) Pegawai mengalihkan fungsi dana instansi untuk kepentingan 

pribadi / korupsi. 

b) Pegawai melakukan tindak criminal seperti mencuri, membunuh, 

melakukan tindak asusila, menggunakan obat-obatan terlarang, dan 

sebagai teroris. 

2. Sanksi Disiplin Sedang 

Sanksi Disiplin Sedang misalnya : 

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah dirancang 

sebagaimana pegawai lainnya. 

b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, 

harian, mingguan, atau bulanan. 

c. Penundaan program promosi bagi pegawai yang bersangkutan pada 

jabatan yang lebih tinggi. 

Contoh pelanggaran: 

a) Menyalah gunakan wewenang seperti poligami, memberhentikan 

pegawai demi alasan pribadi. 
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b) Mencemarkan nama baik instansi seperti berkeliaran ditempat umum 

saat jam kerja dalam catatan tidak dalam tugas dinas, menggunakan 

fasilitas kantor / inventaris untuk kepentingan pribadi. 

c) Membocorkan rahasia instansi demi keuntungan pribadi. 

3. Sanksi Disiplin Ringan 

Sanksi Disiplin Ringan misalnya : 

a. Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan 

b. Teguran Tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

Contoh pelanggaran: 

a) Tidak menggunakan baju seragam yang telah ditetapkan. 

b) Tidak mengikuti apel secara berkala tanpa keterangan. 

c) Tidak masuk kerja tanpa keterangan secara berkala. 

2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai upaya 

mempersiapkan pegawai agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi. Oleh 

sebab itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk 

memperoleh pegawai-pegawai yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu 

organisasi atau instansi tersebut. Pengembangan  sumber daya manusia juga 

merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang 

dihadapi oleh banyak instansi (Handoko, 2001:117). 

Pengembangan sumber daya manusia adalah usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan 
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kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan, 2002: 69). 

Menurut Mathis (2002:44) Pengembangan sumber daya manusia adalah usaha-

usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk menghadapai berbagai 

penugasan. 

Pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting bagi instansi, 

karena sangat baik untuk menghadapi tuntutan pekerjaan maupun adanya 

pekerjaan baru. Dengan adanya pengembangan pegawai bertujuan dan bermanfaat 

bagi instansi tersebut. Tujuan pengembangan yaitu para pegawai dapat 

melaksaakan pekerjaanya dengan tepat waktu. 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu cara efektif untuk 

menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak instansi. Kemampuan 

untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut merupakan faktor penentu 

keberhasilan dalam mempertahankan sumber daya mnusia yang efektif. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan 

sumber daya manusia bersumber pada potensi manusia yang ada dalam suatu 

organisasi dan merupakan modal dasar bagi organisasi dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. Pegawai merupakan sumber daya terpenting dan utama dalam 

suatu instansi, karena tanpa adanya pegawai aktivitas instansi tidak akan terjadi, 

pegawai berperan aktif dalam melakukan rencana, sistem, proses dan tujuan yang 

ingin dicapai. Untuk mencapai hasil yang optimal, instansi harus menyiapkan para 

pegawai untuk memegang tanggung jawab pekerjaan diwaktu yang akan datang, 

pegawai harus melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengelolaan. 
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Oleh karena itu pengembangan harus dilaksanakan terus menerus agar 

setiap pegawai tersebut mempunyai motivasi untuk selalu dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan yang pada akhirnya mampu untuk menjamin 

kelancaran tugasnya. Kelancaran tugas pegawai harus didukung oleh kemampuan 

skill pegawai secara individu maupun tim kerja. Secara individu, tiap-tiap 

pegawai akan memberikan hasil pelaksanaan tugas yang optimal, sedangkan 

secara tim kerja pembagian tugas akan dapat dicapai secara optimal melalui 

keterampilan yang sepadan dengan keterampilan dan pengetahuannya. 

pengembangan sumber daya manusia membantu individu, kelompok dan 

organisasi menjadi lebih efektif. Setiap organisasi harus menyadari bahwa 

pengemangan sumber daya manusia sangatlah penting dalam suatu organisasi. 

Sebab dengan pengembangan itulah organisasi dapat maju dan berkembang. 

Tujuan pengembangan sumber daya manusia untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan para pegawai, dan meningkatkan 

keahlian dan kecakapan serta mengambil keputusan agar semakin mampu 

memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan instansi. Cara 

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang baik adalah melalui 

pelatihan dan pendidikan. 

Menurut Hasibuan (2002: 77), Metode pengembangan sumber daya manusia 

terdiri dari: 
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1. Metode Latihan atau Training 

Metode latihan harus berdasar kepada kebutuhan pekerjaan tergantung 

pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar 

peserta, latar belakang peserta. 

Metode latihan menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2002:77) 

meliputi: 

a. On the job (latihan di tempat kerja) 

Metode ini menyarankan perlunya latihan pada tenaga kerja baru yang dilakukan 

di tempat kerja. Pemberian latihan dilakukan oleh pegawai yang sudah cukup 

lama dan berpengalaman dibidangnya. Maksudnya para peserta latihan langsung 

bekerja ditempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan 

seorang pengawas. 

Metode latihan dibedakan dalam 2 cara: 

1. Cara informal yaitu pelatih menyuruh peserta latihan untuk 

memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan, 

kemudian ia di perintahkan untuk mempraktikkannya. 

2. Cara formal yaitu supervisor menunjuk seorang karyawan senior 

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan 

karyawan senior. 

b. Vestibule 

Metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel yang biasanya 

diselenggarakan dalam perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan 

kepada karyawan baru dan melatih mereka dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. 
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c. Demonstration and Example 

Metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan 

bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh. 

d. Simulation 

Simulasi merupakan suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin 

terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya. 

e. Apprenticeship (magang) 

Suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga para 

karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. 

Maksudnya pegawai baru dimagangkan pada seseorang yang ahli dalam bidang 

tertentu. Para magang dan bekerja dan berlatih dibawah pengawasan langsung 

ahli. Biasanya metode ini digunakan untuk jenis pegawai yang memerlukan skill 

tinggi. 

f. Classroom Methods 

Metode pertemuan dalam kelas meliputi lecture (pengajaran), conference 

(rapat), programmed instruction,  metode studi kasus, role playing, metode 

diskusi dan metode seminar. 

Dari keenam metode latihan diatas maka dapat dikatakan bahwa pelatihan 

merupakan suatu upaya penegembangan kualitas pegawai yang dilakukan dalam 

jangka pendek dan bimbingan instruktur atau pelatih yang umumnya dilakukan 

dilapangan praktik. Pelatihan juga dapat dikatakan suatu kegiatan pengembangan 

kualitas pegawai yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kterampilan yang 

umumnya lebih mengutamakan praktik dari pada teori (Hasibuan, 2002:77). 
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2. Metode Pendidikan (Education Method) 

Menurut pendapat Bella dalam Hasibuan (2002:70) pendidikan merupakan 

proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial berorientasi 

pada teori, dilakukan dalam kelas, dan berlangsung lama. Sedangkan menurut 

Heidjrachman dan Husnan (2008:77) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatkan 

penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan 

yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. 

Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian 

dan kecakapan atasan dalam memimpin bawahannya secara efektif. Metode 

pendidikan (development) menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2002:85) 

adalah Training methods atau classroom method, Under Study, Job Rotation and 

Planed Progression, Coaching and Counseling, Junior Board of Executive or 

Multiple Management, Comite Assignment, Business Games, Other Development 

Method, Sensitivity Training. 

a. Training methods atau classroom methods 

Training methods merupakan metode latihan didalam kelas yang 

juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan (development). 

b. Under Study 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktis 

langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan 

atasannya. Under Study biasanya untuk jabatan pimpinan. 
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c. Job Rotation and Planned Progression 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan 

peserta dari suatu jabatan lainnya secara periodic untuk menambah keahlian dan 

kecakapannya pada setiap jabatan. 

d. Coaching and Counseling 

Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan 

mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Counseling 

adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan 

manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginannya dan 

aspirasinya. 

e. Junior Board of Executive or Multiple Management 

Merupakan suatu komite penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon 

manager yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan 

untuk kemudian direkomendasikan kepada manajer lini (Top Management). 

Kebaikannya: 

1. Biaya pendidikan murah. 

2. Mempermudah mendapatkan pengalaman praktis. 

3. Membantu pencairan manajer yang berbobot. 

Kelemahannya: 

1. Pendidikan waktunya cukup lama. 

2. Perumusan masalah sering bertele-tele. 
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f. Comite Assignment 

Yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, 

menganalisis dan meleporkan suatu masalah kepada pimpinan. 

g. Business Games 

Adalah pengembangan yang dilakukan dengan di adu untuk bersaing 

memecahkan masalah tertentu. Tujuannya untuk melatih para peserta dalam 

pengambilan keputusan yang baik pada situasi/kondisi dan objek tertentu. 

h. Sensitivity Training  

Dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar lebih mengerti tentang 

diri sendiri, menciptakan pengertian yang lebih mendalam diantara para 

karyawan, dan mengembangkan keahlian setiap karyawan yang spesifik. 

i. Other Development Method 

Metode ini digunakan untuk tujuan pendidikan terhadap manajer. 

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

dan mengembangkan kemampuan befikir dalam menjalankan pekerjaan yang 

sekarang maupun dikemudian hari, serta merupakan beban penting bagi organisasi 

dimana pekerjaan itu berada, sesuai dengan tujuan organisasi. 

2.4 Disiplin Kerja 

Disiplin sangatlah penting dalam mempengaruhi perkembangan diri suatu 

perusahaan atau instansi pemerintah dan disiplin kerja digunakan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Tanpa adanya sistem kerja maka pegawai akan 

bekerja sesuai dengan kegiatan diri sendiri, karena tidak ada hukuman atau bentuk 
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peraturan yang harus mereka turuti. Sikap dari seseorang dapat dilihat dari 

pekerjaanya, apabila seorang pegawai itu menyukai pekerjaanya maka mereka 

akan bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. 

Disiplin berasal dari kata disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Hal ini menekankan pada 

bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap 

pekerjaan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia adalah latihan batin dan 

watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu menaati tata tertib. 

Menurut T. Hani Handoko (2001:208) disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. 

Menurut Mathis dkk, (2002:314) disiplin adalah bentuk pelatihan yang 

menegakkan peraturan-peraturan perusahaan.  

Sedangkan menurut Abdurrahmat (2006:172) mengemukakan, bahwa 

disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja adalah sikap pada pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan dimana dia bekerja, dan menunjukkan juga bahwa disiplin juga 

didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang baik. Dengan adanya 

sumberdaya manusia yang baik dan taat maka perencanaan sumberdaya manusia 

juga akan semakin mudah. Perencanaan sumberdaya manusia merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan 

lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi 
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kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut (Hani Handoko, 

2001 : 53 ). Dengan adanya perencanaan sumberdaya manusia maka pendisiplinan 

untuk pegawaipun semakin mudah.  

Disiplin mengacu pada pola tingkah laku, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melakukan sepenuhnya apa yang 

sudah menjadi norma, etika dan kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali. 

3. Adanya ketaatan. 

2.5 Tujuan Disiplin Kerja 

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2002 : 291) setiap pegawai 

mempunyai banyak motif dan hampir tidak ada satu orang pegawai pun yang 

memiliki motif yang sama. Ini berarti kenyataannya tidak satu motif pun yang 

menentukan bagaimana setiap pegawai harus bereaksi terhadap seluruh beban 

yang ada. Oleh karena itu, tak ada teknik dan strategi yang dapat menjamin 

terpenuhinya moral dan disiplin kerja yang tinggi bagi setiap pegawai 

dimananpun juga. Beberapa pegawai bekerja hanya untuk mendapat uang, ada 

yang bekerja mencari keselamatan dan ada pula yang bekerja karena tertarik pada 

pekerjaannya. Bahkan mungkin ada beberapa pegawai yang tidak tahu apa yang 

akan mereka lakukan. Akan tetapi generalisasi terhadap motif manapun yang 

bersifat universal amat sulit untuk dipertahankan. 

Banyak problem yang dihadapi dalam memahami motif yang terbentuk 

dalam diri setiap pegawai. Dengan demikian, amat sulit menerapkan disiplin 

terhadap pekerjaan bagi setiap pegawai. Tampaknya motif setiap pegawai 
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menerima struktur dan dinamika sendiri. Struktur tersebut sering sekali disebut 

hierarki, yaitu suatu motif biasanya lebih kuat dibandingkan motif-motif yang 

lain. Motif utama pegawai yang ada saat ini mungkin bukan merupakan motif 

yang utama untuk hari esok. Perubahan susunan motif tersebut terjadi kapan saja 

setelah suatu motif terpenuhi dengan baik dan motif yang lain muncul 

menggantikannya. Motif lama yang sudah terpuaskan akan menjadi tenang dan 

mungkin tak akan banyak mendorong pegawai untuk bertindak dan berperilaku 

dibandingkan dengan motif baru yang masih belum terpuaskan. 

Motif-motif para pegawai yang memiliki struktur dan selalu timbul 

apabila motif yang selalu terpenuhi amat mempengaruhi kondisi disiplin kerja 

para pegawai. Dampak tersebut perlu mendapatkan porsi pembinaan dengan 

prioritas utama dari pada manajemen. Dengan demikian, disiplin kerja para 

pegawai diharapkan terus dibina dan ditegakkan. 

Sebenarnya sangatlah sulit menetapkan tujuan rinci mengapa pembinaan 

disiplin kerja perlu dilakukan oleh manajemen. Secara umum dapat disebutkan 

bahwa tujuan utama pembinaan disiplin kerja adalah demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. 

Secara khusus tujuan pembinaan disiplin kerja para tenaga kerja menurut 

Siswanto Sastrohadiwiryo (2002 : 291), antara lain : 

a) Agar para tenaga kerja menetapi segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah 

manajemen. 
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b) Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu 

memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. 

c) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan 

jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

d) Dapat bertindak dan berperilaku sesuia dengan norma-norma yang 

berlaku pada perusahaan. 

e) Tenaga kerja mampu menghasilkan produktifitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2.6 Jenis- Jenis Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (2001:208), disiplin dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Disiplin Preventif 

Yaitu Disiplin yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan–penyelewengan 

dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara 

para karyawan. Dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka 

bukan semata-mata karena dipaksa. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin yang diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi 

terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. 



26 
 

 

Dapat berupa bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Sebagai 

contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. 

Menurut Simamora (1997:746), bentuk-bentuk disiplin ada 3 yaitu: 

1. Disiplin Manajerial 

Segala sesuatu tergantung pada pimpinan dari permulaan hingga akhir. Ada 

sekelompok orang yang akan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan, hanya 

melalui arahan individual kelompok itu membuahkan kinerja yang berharga. 

2. Disiplin Tim 

Dimana kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu sama lain. 

Kegagalan suatu organisasi akan menjadi kejatuhan semua orang. Hal ini biasanya 

dijumpai dalam kelompok kerja yang relatif kecil. 

3. Disiplin Diri 

Dimana pelaksana tunggal sepenuhnya tergantung pada pelatihan, ketegasan 

dan kendali diri. 

2.7 Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 

Menurut Heidjrachman (1990:239), untuk mengkondisikan karyawan 

perusahaan agar bisa melaksankan tindakan disiplin maka terdapat beberapa 

prinsip pendisiplinan di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pendisiplinan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

dihadapan orang banyak karena apabila hal tersebut dilakukan, pegawai akan 

malu dan tidak menutup kemungkinan pegawai sakit hati yang dapat 
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menimbulkan rasa dendam dan dapat melakukan tindakan balas dendam yang 

akhirnya merugikan perusahaan. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

didepan orang banyak agar karyawan yang bersangkutan tidak merasa malu dan 

sakit hati. 

3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera.  

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa karyawan 

telah melakukan kesalahan sehingga karyawan dapat mengubah sikapnya secepat 

mungkin. 

4. Keadilan dalam pendisiplinan 

Pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih siapapun yang telah 

melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan pendisiplinan secara adil tanpa 

membeda-bedakan. 

5. Pimpinan tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan absen. 

Pendisiplinan dilakukan dihadapan pegawai yang bersangkutan secara 

pribadi agar dia tau telah melakukan kesalahan. 

6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali.  

Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap karyawan yang telah 

melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan lancar 

kembali dan tidak kaku dalam bersikap. 

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah 

adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada pegawai atau pekerjaan 
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yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, 

bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, 

seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung 

jawabkan hasil pekerjaan itu. 

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu bentuk 

pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan secara tertib dan 

konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai 

maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, dengan ketentuan 

bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan 

kemanfaatan bagi kepentingan umum. 

Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau dan 

diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap 

pekerja dalam suatu organisasi. 

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan: 

a) Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat 

diketahui dengan sadar oleh para pekerja. 

b) Adanya petunjuk kerja yag singkat, sederhana dan lengkap. 

c) Kesadaran setiap pekerja terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

d) Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. 

e) Adanya keinsyafan para pekerja bahwa akibat dari kecerobohan atau 

kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada 

kemungkinan membahayakan orang lain. 
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Dari uraian diatas dapat dikataka bahwa pada hakikatnya pendisiplinan 

merupakan tindakan yang dilakukan pegawai dengan bersikap tanggung jawab 

atas kerjaan yang telah dilakukan, menekan timbulnya masalah sekecil mungkin 

terjadi. Disiplin kerja dalam pelaksanaannya harus selalu dipantau dan diawasi, 

disamping itu harus sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap pekerja dalam 

suatu organisasi. 

2.8 Pendekatan Dalam Disiplin Kerja 

Sistem disiplin karyawan dapat dipandang sebagai suatu penerapan 

modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau karyawan yang tidak 

produktif. Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian besar 

orang memahami apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan dan biasanya 

karyawan diberi kepercayaan untuk menjalankan pekerjaannya secara efektif. 

Adapun pendekatan-pendekatan dalam disiplin kerja karyawan (Mathis dkk, 

2002: 314) adalah : 

a. Pendekatan Disiplin Positif 

Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa 

pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara konstruktif 

tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini fokusnya adalah pada penemuan 

fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku yang diharapkan, dan bukannya 

menggunakan hukuman (penalti) untuk mencegah perilaku yang tidak diharapkan. 

Kekuatan pendekatan positif ini dalam disiplin adalah fokusnya pada pemecahan 

masalah. Juga, karena karyawan merupakan partisipan aktif selama proses 

tersebut, maka perusahaan yang menggunakan pendekatan ini cenderung 



30 
 

 

memenangkan tuntutan hukum jika karyawan mengajukan tuntutan. Kesulitan 

utama dengan pendekatan positif terhadap disiplin adalah jumlah waktu yang 

sangat lama untuk melatih para supervisor dan manajer yang diperlukan. 

b. Pendekatan Disiplin Progresif 

Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam membentuk 

perilaku karyawan. Kebanyakan prosedur disiplin progresif menggunakan 

peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK. Dengan demikian, disiplin 

progresif menekankan bahwa tindakan-tindakan dalam memodifikasi perilaku 

akan bertambah berat secara progresif (bertahap) jika karyawan tetap 

menunujukkan perilaku yang tidak layak. Seorang karyawan diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki kesalahaannya sebelum diberhentikan. Dengan  

mengikuti urutan progresif akan memastikan bahwa sifat dan keseriusan masalah 

telah dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan. 

 

2.9 Indikator-indikator Kedisiplinan 

Pada dasarnya banyak  indikator yang dapat mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya (Hasibuan, 2002 : 195) : 

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 bahwa tujuan (pekerjaan) 

yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawaan 
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bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan 

jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang 

disiplin. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan / pekerjaannya. 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. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan 

kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada 

setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. 

5. Waskat 

Waskat ( pengawasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif 

merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat 

perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 
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6. Sanksi 

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan 

sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar 

peraturan-peraturan perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyawan akan 

berkurang. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak 

untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan tersebut. 

8. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-hubungan 

baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct singel 

relationship, direct group relationship, dan cross relatioonship hendaknya 

harmonis. 

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah 

adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada pegawai atau pekerjaan 

yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, 

bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, 
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seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung 

jawabkan hasil pekerjaan itu. 

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu bentuk 

pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan secara tertib dan 

konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai 

maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, dengan ketentuan 

bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan 

kemanfaatan bagi kepentingan umum. 

Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau dan 

diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap 

pekerja dalam suatu organisasi. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa 

dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan 

tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci  keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya (Hasibuan, 2009:194). 

Beberapa faktor yang mengarah kepada praktik disiplin yang efektif di 

perusahaan adalah (Mathis, 2002 : 317) : 

a. Pelatihan untuk Supervisor 

Pelatihan untuk supervisor dan para manajer tentang kapan dan bagaimana 

disiplin digunakan merupakan hal yang kritikal. Melatih para supervisor tentang 

keadilan prosedural sebagai dasar pendisiplinan menyebabkan karyawan maupun 

pihak lain melihat disiplin sebagai tindakan yang lebih adil dibandingkan dengan 

disiplin yang dilakukan oleh para supervisor yang tidak terlatih. Apapun 
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pendekatan disiplin yang digunakan, adalah penting untuk memberikan pelatihan 

mengenai keterampilan konseling dan komunikasi, karena para supervisor dan 

manajer akan menggunakannya saat berurusan dengan masalah kinerja 

karyawannya. 

b. Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan 

Para manajer yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah 

mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil manajer lain dan tindakan 

disiplin lainnya yang diambil di masa lalu. Disiplin yang konsisten membantu 

menetapkan batasan dan menginformasikan orang-orang mnegenai apa yang 

boleh dan tidak boleh dikerjakan. Disiplin yang inkosisten dapat menimbulkan 

kebingungan dan ketidakpastian. 

c. Dokumentasi 

Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data tertulis yang 

akurat dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan. Dalam sejumlah kasus, tidak 

adanya pemberitahuan tertulis telah digunakan untuk mendukung argumentasi 

karyawan bahwa dia “tidak tahu apa-apa”. 

d. Tindakan Disiplin yang Segera 

Sebagai tambahan, disiplin yang efektif harus langsung. Makin lama waktu 

yang terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, maka makin kurang 

efektiflah tindakan disiplin tersebut. 

e. Disiplin yang Impersonal 

Pada akhirnya disiplin yang efektif haruslah ditangani secara impersonal. 

Para manajer memang tidak dapat membuat tindakan disiplin menjadi suatu 
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pengalaman yang menyenangkan, namun mereka dapat meminimalkan efek yang 

tidak menyenangkan dengan cara menyampaikannya secara impersonal dan 

memfokuskan kepada perilakunya, bukan orangnya. 

2.10 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Faktor tingkat kedisiplinan dapat dilihat dari sikap dan perilaku karyawan di 

tempat kerja. Menurut Soejono (1998 : 67) disiplin pegawai dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 

1) Para karyawan datang kekantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur. 

Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur maka disiplin 

kerja dikatakan baik. Mengingat bahwa disiplin erat kaitannya dengan waktu. Jika 

seseorang lebih menghargai waktu maka dia akan dapat menerapkan disiplin pada 

dirinya. 

 

 

2) Berpakaian rapi ditempat kerja. 

Berpakaian rapi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja karyawan, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa 

nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi. 

3) Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati. 

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki sikap disiplin 

kerja yang baik, karena apabila tidak hati-hati dalam menggunakan perlengkapan 

kantor maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 

4)  Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 
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Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan maka dapat 

menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik juga, hal ini 

menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap perusahaan.  

5) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Dengan bertanggung Jawab terhadap segala tugasnya menunjukkan bahwa 

disiplin kerja karyawan tinggi. 

Faktor-faktor yang berasal dari dalam seperti motivasi dan fator-faktor yang 

berasal dari luar saling berkaiatan dan berpengaruh dalam menciptakan disiplin 

kerja. Menurut Soegeng Prijodarminto (1994 : 89) faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin adalah sebagai berikut: 

a) Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja 

giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.  

b) Kepemimpinan sangat berperan menentukan kedisiplinan karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

c) Komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan kegiatan 

untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang 

diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

d) Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

2.11 Faktor-Faktor Kinerja Pegawai 
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Pentingnya penilaian untuk kerja menghendaki penilaian kinerja tersebut 

harus benar-benar obyektif, yaitu mengukur untuk kerja pegawai yang 

sesungguhnya (Marihot Tua Effendi, 2002 : 199). Artinya pelaksanaan penilaian 

harus mencerminkan pelaksanaan untuk kerja yang sesungguhnya atau 

mengevaluasi perilaku yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. 

Mempunyai standard berarti mempunyai dimensi-dimensi yang menunjukkan 

perilaku kerja yang sedang dinilai, yang umumnya diterjemahkan dari sasaran 

kerja, misalnya hasil kinerja berupa barang yang dihasilkan, kualitas atau 

kuantitas, kehadiran ditempat kerja, kepatuhan terhadap peraturan dan faktor 

prestasi.  

Berikut faktor untuk mengukur kinerja antara lain adalah:  

1. Kedisiplinan  

Semua organisasi atau perusahaan pasti mempunyai standar kerja atau 

perilaku yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaan, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis, dan menginginkan para pegawai untuk mematuhi 

sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan para pegawai dalam meningkatkan 

produktifitas kerja.  

2. Pengembangan  

Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. 

Bentuk pelatihan yang paling umum untuk semua tingkat didalam organisasi 

adalah pelatihan ditempat kerja (on the job training. Robert L Malthis, 2002 : 25). 

Pelatihan lebih berorientasi pada pengembangan lebih ditekankan untuk 
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melakukan pekerjaan yang spesifik dan pengembangan lebih ditekankan untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan dating.  

3. Produktifitas  

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan manajemen sumberdaya 

manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan produktifitas pegawai. Seorang 

pegawai yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi tentu akan meningkatkan 

kemajuan perusahaan baik dalam tingkat pelayanan atau profit yang dicapai serta 

akan berpengaruh juga pada peningkatan prestasi karyawannya. Sedangkan 

pegawai yang tidak produktif tentu halnya ini akan menghambat kemajuan 

perusahaan. Produktifitas disini adalah mampu mengeluarkan seluruh kemampuan 

dan keahlian dalam bidangnya sehingga mampu dalam menjalankan tugas secara 

efisien dan tepat sasaran (Marihot Tua Effendi,2002 : 306).  

 

4. Kenaikan Gaji  

Gaji merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan 

motivasi kerja sebab gaji adalah alat untuk mempengaruhi berbagai kebutuhan 

pegawai. Oleh karena itu perusahaan atau organisasi harus melakukan 

perencanaan gaji yang tepat dalam arti memiliki keadilan internal. Gaji adalah 

balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari 

kedudukan dalam pekerjaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Kecamatan 

Gunungpati Semarang yang berlokasi di Jalan MR Wuryanto Km 5 (Jalan 

Raya Gunung Pati) Kode Pos 50225 Semarang. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:33). Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah kedisiplinan pegawai yaitu bagaimana kondisi tingkat kedisiplinan 

pegawai pada Dinas kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  , dan 

bagaimana upaya peningkatan disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang  . Indikator kedisiplinan meliputi mematuhi semua 

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, datang tepat waktu, 

meninggalkan kantor sesuai jam yang telah ditetapkan, mengerjakan semua 

pekerjaan dengan baik, berpakaian rapi di tempat kerja dan menyertakan alasan 

jelas jika tidak masuk kantor. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data 

Dokumentasi berupa buku-buku literatur dari kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang  . 
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2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki 2002:55).  

Data primer yang penulis peroleh melalui wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh penulis di 

tempat penelitian yaitu pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang  . 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh penulis (Marzuki 2002:56).  

Data Sekunder yang penulis peroleh dari objek penelitian berupa 

sumber tertulis seperti dokumen dan arsip perusahaan, guna melengkapi 

data yang diperlukan, pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang  . 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap. Observasi juga merupakan pengamatan langsung, dalam 

artian dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara 

(Suharsimi, 2006: 156) 
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Dalam tahap observasi ini penulis melakukan pengamatan mengenai 

kedisiplinan pegawai, sehingga penulis mengetahui dengan jelas tentang 

tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang  . 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 1988: 186). 

Kegiatan wawancara ini penulis lakukan melalui tanya jawab langsung 

dengan beberapa karyawan setempat sebagai narasumber yang berkompeten 

dibidangnya. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006 :158). 

Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari literature dan 

dokumen instansi yang berupa catatan, buku profil dan struktur organisasi 

kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan 
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dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang 

(sedang terjadi) (Suharsimi, 2002: 9). 

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimaksudkan agar 

memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan tinjauan tentang tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  . Pada metode ini lebih menitik 

beratkan gambaran yang tepat dan apa adanya tentang obyek penelitian serta 

memaparkan dan menjelaskan tentang obyek yang dibahas. Penelitian 

deskriptif lebih menekankan pada ketajaman dan kepekaan berpikir dan 

menganalisis suatu masalah atau kecenderungan yang terjadi di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Ibu Kurotun, Staf Umum 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Gunungpati, Gunungpati 

pernah menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari masih 

adanya dua pohon asam di tengah alun-alun, sekitar 50 tahun yang lalu. Bahkan 

sampai sekarang, kita masih bisa menjumpai kampung Ngabean, Pasar Kliwon, 

Jagalan dan Kauman disekitar masjid, serta sebuah penjara bernama 

Sikrangkreng. Hingga 1919, Gunungpati masih dipimpin seorang lurah bernama 

Jafar, yang masih keturunan langsung dari Kiai Pati. 

Di masa revolusi, Gunungpati adalah wilayah setenan dari asisten wedana 

wilayah Kawedanan Ungaran. Julukan bagi kepala pemerintahan Gunungpati 

adalah Pak Seten. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1947, wilayah 

Gunungpati menjadi bagian Integral dari NKRI. Status Gunungpati kemudian 

berubah dari Kawedanan menjadi Kecamatan di Kabupaten Semarang, tetapi pada 

pertengahan 1980-an diminta bergabung dengan Kota Semarang. Kejayaan 

pemerintah Gunungpati dipimpin oleh seorang camat yaitu : (1) Bapak Waluyo, 

BA, (2) Bapak Wibowo, (3) Bapak Soekijono, (4) Bapak Soumanto, (5) Bapak 

Bayi Priyono, SH tahun 1983 s/d 1988, (6) Bapak Drs. Soemargono tahun 1988 

s/d 1993, (7) Bapak Drs. Djoko Santoso tahun 1993 s/d 1998, (8) Bapak Drs. 

Mardiyanto tahun 1998 s/d 2000, (9) Bapak Zaenudin Ekhwan, SH tahun 2000 s/d 
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2003, (10) Bapak Drs. HR Triyanto (8 bulan), (11) Bapak Endar Winarno, SH 

tahun 2003 s/d 2006, (12) Bapak Drs. H. Sudarmadji Mulyono tahun 2006 s/d 

2011, (13) Bapak Bambang Surono S IP tahun 2011 s/d 2012, Bapak Bambang 

Pramusinto, SH, SIP MSi tahun 2012 hingga sekarang.  

4.1.2. Sebaran Penduduk dan Cakupan Wilayah Kerja 

Dari data yang didapat dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor 

Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah 5.399.085 

Ha, dan jumlah penduduknya mencapai 70.901 jiwa/20.605 KK, yang terhimpun 

dari 90 RW dan 424 RT (data sampai dengan Februari 2012). Berikut ini data 

sebaran penduduk di Kecamatan Gunungpati : 

Tabel 4.1  Sebaran Penduduk 

No Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk 
1 Pakintelan 4136 
2 Mangunsari 4135 
3 Plalangan 3452 
4 Nongkosawit 4107 
5 Pongangan 4991 
6 Ngijo 2669 
7 Patemon 4074 
8 Sukorejo 10132 
9 Sadeng 6126 
10 Cepoko 2536 
11 Jatirejo 1733 
12 Sumurejo 5508 
13 Kalisegoro 2807 
14 Kandri 3848 
15 Gunungpati 6270 
16 Sekaran 6327 

Sumber : Kasi Pendidikan Kecamatan Gunungpati, 2012. 

Gunungpati merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian 259 meter 

dari permukaan air laut, memiliki batas-batas : 
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Sebelah utara    : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan. 

Sebelah selatan : Kabupaten Semarang. 

Sebelah timur   : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik. 

Sebelah barat    : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal. 

Kecamatan Gunungpati terbagi menjadi 16 kelurahan, dengan data sebagai berikut 

: 1) Kelurahan Pakintelan, 2) Kelurahan Mangunsari, 3) Kelurahan Plalangan, 4) 

Kelurahan Gunungpati, 5) Kelurahan Nongkosawit, 6) Kelurahan Pongangan, 7) 

Kelurahan Ngijo, 8) Kelurahan Patemon, 9) Kelurahan Sekaran, 10) Kelurahan 

Sukorejo, 11) Kelurahan Sadeng, 12) Kelurahan Cepoko, 13) Kelurahan Jatirejo, 

14) Kelurahan Sumurrejo, 15) Kelurahan Kalisegoro, 16) Kelurahan Kandri. 

4.1.3. Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Gunungpati 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor : 22 Tahun 2007. Visi 

dan Misi Kecamatan Gunungpati adalah sebagai berikut : 

Visi adalah keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode 

Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sejalan dengan visi pada 

RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015. Visi Kecamatan Gunungpati periode 

tahun 2010-2015 adalah “Pelayanan Prima, Lingkungan Nyaman dan Masyarakat 

Partisipatif pada Tahun 2015” 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan 

sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Misi 

Kecamatan Gunungpati pada Renstra tahun 2010-2015 ini adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan 

2) Meningkatkan kebersihan lingkungan 
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3) Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, dilengkapi 

dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan 

adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan pelayanan cepat untuk masyarakat 

2) Meningkatkan cakupan kebersihan wilayah dan titik pantau adipura 

3) Meningkatkan jumlah kelompok dan kegiatan kemasyarakatan yang aktif 

serta cakupan pembangunan wilayah. 

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dari beberapa tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Mengoptimalkan sumberdaya pelayanan 

2) Mewujudkan tertib administrasi pelaporan Kecamatan 

3) Meningkatkan cakupan kebersihan di semua wilayah 

4) Meningkatkan cakupan kebersihan di titik pantau adipura 

5) Mengoptimalkan pembinaan lembaga kemasyarakatan 

6) Mengoptimalkan kegiatan kemasyarakatan dan cakupan pembangunan 

wilayah.  

4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Gunungpati 

Sebagai suatu organisasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

pencapaian tujuan, Kantor Kecamatan Gunungpati telah memiliki struktur 

organisasi. Struktur atau Susunan Organisasi Kecamatan Gunungpati terdiri dari : 

(a) Camat; (b) Sekretariat : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 2) Sub 

Keuangan, 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (c) Kepala Seksi 
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Pemerintahan; (d) Kepala Seksi Pembangunan; (e) Kepala Seksi Kesejahteraan 

Sosial; (f) Kepala Seksi Kependudukan; (g) Kepala Seksi Ketentraman Dan 

Ketertiban; (h) Kelompok Jabatan Fungsional. Selengkapnya struktur organisasi 

Kantor Kecamatan Gunungpati seperti : 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Gunungpati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, 2012. 
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4.1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan 

Gunungpati 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota 

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang 

pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta 

bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan. 

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang 

kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan. 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kecamatan. 

d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan. 

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan. 

i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan. 
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j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan. 

k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara. 

l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah di 

wilayahnya. 

m. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta 

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Kecamatan. 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Guna mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 

Gunungpati mempunyai kewenangan antara lain :  

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

umum di Kecamatan dan Kelurahan. 

b. Melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku. 

c. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan. 

d. Menjalin koordinasi dengan Muspika, dinas atau instansi terkait. 

e. Kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat. 

f. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di 

wilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif. 

g. Melaksanakan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif 

dari masyarakat. 

h. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan Kecamatan dan 

Kelurahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.  
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4.1.6. Penerapan Sanksi Unuk Meningkatkan Kedisiplinan Pada Pegawai 

Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Penulis melakukan penelitian penerapan sanksi untuk meningkatkan 

kedisiplinan dengan metode  wawancara kepada pimpinan dan beberapa pegawai 

pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang di peroleh sebagai 

berikut: 

Kedisiplinan Pegawai pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

dilihat dari: 

a. Ketaatan jam kerja 

Ketaatan jam kerja merupakan sikap taat terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan oleh kantor kecamatan gunungpati kota semarang. Indikator ketaatan 

jam kerja pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah datang 

kekantor tepat waktu, taat dalam menyelesaikan pekerjaan, taat terhadap peraturan 

yang ditetapkan selama jam kerja. Seperti cara perpakaian, sopan santun, 

menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. 

Pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah ditetapkan 

peraturan masuk untuk hari Senin – Kamis masuk pukul 07.00 dan selesai pukul 

15.30, dan hari Jumat masuk pukul 07.00 – 11.30. Oleh sebab itu apabila ada 

pegawai yang keluar pada jam tersebut tanpa alasan yang jelas dan selain jam 

istirahat akan mendapat sanksi ringan berupa teguran dari kepala kecamatan, 

karena hal tersebut sudah termasuk tidak taat dalam jam kerja. Dan apabila masih 

melanggar, sanksi akan berlaku dari sanksi yang ringan hingga sanksi berat 

sekaligus. 
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b. Apel pagi dan siang 

Pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mewajibkan untuk 

melaksanakan apel pagi dan siang, apel dilaksanakan setiap pagi pukul 07.00 dan 

13.30  setelah apel wajib mengisi absen yang sudah disediakan. Dalam hal absensi 

tidak ada istilah “titip absen” sehingga kedisiplinan dapat terwujud. 

Berdasarkan pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas menunjukkan bahwa pegawai 

kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kurang baik. Karena pada kedua 

tabel tersebut di tunnjukkan bahwa masih banyak pegawai yang tidak mengikuti 

apel pagi dan siang tanpa keterangan.  

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam waktu 3 bulan terdapat 

15 pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan siang karena ijin. Terdapat 92 

pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan siang tanpa keterangan, untuk 

pegawai yang tidak mengikuti apel karena Sakit sebanyak 36, pegawai yang tidak 

mengikuti apel pagi dan siang karena cuti sebanyak 6 dan Dinas Luar sebanyak 

106. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada kantor Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang kurang disiplin. Masih banyaknya pegawai yang tidak mengikuti 

apel tanpa keterangan. Ini belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu 1-2 pegawai yang tidak 

mengikuti apel tanpa keterangan, agar dalam melaksanakan pekerjaan dapat 

terselesaikan secara optimal sesuai apa yang telah ditetapkan oleh kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

c. Kehadiran kerja 

Pegawai diwajibkan untuk datang tepat waktu tanpa alasan apapun. 

Indikator kehadiran kerja pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

adalah datang kantor tepat waktu dan mengisi absensi yang telah disediakan 
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sebelum melaksanakan pekerjaan. Untuk menciptakan kedisiplinan dalam hal 

kehadiran kerja, setiap pegawai diwajibkan membuat surat ijin yang langsung 

ditujukan kepada kepala kecamatan apabila ada pegawai yang tidak dapat masuk 

kerja. 

d. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target 

Pegawai harus disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam 

penyelesaian pekerjaan yang sesuai target ini pegawai harus sadar apa tugasnya, 

bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, 

seperti apa hasil kerja yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggung 

jawabkan hasil pekerjaan itu. Dengan adanya hal tersebut maka tugas akan selesai 

berdasarkan waktu yang ditentukan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada 

atasan. 

4.1.7. Peningkatan Disiplin Kerja  

Peningkatan disiplin kerja bagi kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang adalah hal yang sangat penting, karena dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya maka kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang membutuhkan 

pegawai yang mempunyai kecakapan dalam mengambil keputusan, dalam usaha 

peningkatan disiplin kerja di kantor kecamatan gunungpati. 

 Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong gairah 

kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan atau instansi. 
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Adapun upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang adalah sebagai berikut:  

a. Memberikan penghargaan pegawai yang telah melaksanakan tugas 

dengan baik. 

Penghargaan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang kepada para pegawai dapat menambah dan mewujudkan kedisiplinan 

dengan baik. Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai yang mempunyai 

prestasi yang baik dalam organisasi, dengan memiliki kedisiplinan yang tinggi 

dan juga pengabdian kepada organisasi. 

b. Memberikan sanksi dan hukuman. 

Untuk melaksanakan disiplin kerja pegawai, kantor Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang memberikan hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin atau 

melanggar peraturan selama bekerja. 

Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor 

ataupun pimpinan pusat, dan secara otomatis apabila pegawai tidak mentaati 

peraturan yang telah ditetapkan maka pegawai tersebut akan mendapatkan sanksi 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Adapun Tingkat dan Jenis hukuman bagi pegawai kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

53  Tahun 2010 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 1 - 4 yang 

diterapkan di kantor kecamatan gunungpati kota semarang, isinya sebagai berikut: 

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Hukuman disiplin ringan diberikan kepada pegawai yang terlambat 

masuk kantor dan tidak mengikuti apel, dan tidak masuk kerja tanpa 

alasan. Bentuk hukuman ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan 

pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2) Hukuman disiplin sedang diberikan kepada pegawai yang menyalah 

gunakan wewenang, membuka rahasia instansi, dan mencemarkan 

nama baik instansi. Bentuk hukuman ini berupa penundaan kenaikan 

gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan 

pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 1 (satu) tahun. 

3) Hukuman disiplin berat diberikan kepada pegawai yang melakukan 

korupsi, melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan 

narkoba. Bentuk hukuman ini berupa penurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai kecamatan gunungpati, dan pemberhentian tidak dengan 

hormat sebagai Pegawai kecamatan gunungpati. 

 

 

 

 

Tabel 4.3 
 Jumlah Pegawai yang Terkena Hukuman 
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Bulan Nopember 2012-Januari tahun 2013 
 

 

S

u

m

b

sumber: Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Tabel 4.2 menunjukkan tentang data pegawai yang dijatuhi hukuman karena 

melakukan pelanggaran. Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam 

menjatuhi hukuman pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53, Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai kecamatan gunungpati. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah 

pegawai pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang mendapatkan 

hukuman ringan sebanyak 5 orang, yaitu teguran lisan sebanyak 4 orang dan 

teguran tertulis sebanyak  1 pegawai. Teguran lisan diberikan kepada pegawai 

karena tidak mengikuti apel tanpa alasan dan tidak memakai seragam sesuai 

dengan hari yang telah ditetapkan yaitu Senin-Selasa memakai seragam safari, 

Rabu-Kamis memakai seragam batik dan Jumat memakai seragam olahraga. 

Kepala kecamatan memberikan teguran lisan ini dengan cara memanggil pegawai 

yang tidak disiplin tersebut secara prifat didalam ruangan. Pegawai yang tidak 

disiplin ini diberi pengarahan agar tidak melakukan pelanggaran tersebut dan 

tidak mengulanginya lagi. Teguran tertulis diberikan kepada pegawai yang tidak 

 
No Tingkatan Jenis Hukuman Jumlah Pegawai 

yang melanggar 
 

1 
 
 

Hukuman Ringan 

Teguran Lisan 
 4 

Teguran Tertulis 1 

 
2 Hukuman Sedang Penundaan Kenaikan gaji 1 

 
3 Hukuman Berat - - 
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mengikuti apel 3 kali dalam seminggu tanpa alasan, yaitu dengan memberikan 

pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulanginya. Karena jika masih 

dilakukan pegawai, maka pimpinan akan memberikan sanksi yang lebih berat. 

Hukuman disiplin sedang juga diberikan kepada pegawai sebanyak 1 orang 

berupa penundaan kenaikan gaji. Hukuman ini diberikan kepada pegawai karena 

menyalahgunakan wewenang yaitu penggunaan telepon kantor untuk kepentingan 

pribadi atau diluar kepentingan kantor. 

Sedangkan hukuman berat belum pernah sama sekali dilakukan oleh kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kepada pegawainya. Karena selama ini 

belum pernah ada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan tingkatan berat. 

Tindakan pimpinan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin ini yaitu 

dengan memberikan pengarahan melalui apel setiap paginya dan rapat rutin yang 

dilakukan setiap bulan sekali. 

c. Keteladanan 

Pimpinan dalam instansi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

bawahannya, karena pimpinan harus bisa memberikan keteladanan dan panutan 

yang nantinya bisa di contoh oleh bawahannya. Dengan keteladanan tersebut 

dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Keberhasilan pegawai dalam 

mewujudkan disiplin kerja tergantung pada pimpinan yang mampu menggerakkan 

pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan 

kegagalan pegawai. 

Dibutuhkan untuk memberikan bimbingan pada pegawai yaitu dengan 

mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja, inovasi, kreativitas dan 
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produktivitas kerja pegawai. Pimpinan memberikan contoh serta teladan yang 

baik terhadap bawahan, bertindak serta bersikap tegas, konsisten tetapi adil dan 

bijaksana terhadap bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap disiplin 

datang awal waktu, berpakaian rapi, sopan dan santun dalam pergaulan, taat 

tehadap aturan yang berlaku, jujur, adil dan tegas, bijaksana dalam mengambil 

keputusan. 

Selain pimpinan, pegawai juga harus melaksanakan atas semua peraturan 

yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan 

selalu mencontoh sikap baik yang telah dilakukan oleh pimpinan tersebut. 

Sehingga pelaksanaan disiplin pegawai akan terlaksana dengan baik. 

Pimpinan pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah 

memberikan keteladanan tindakan yang patut dicontoh oleh bawahannya dalam 

meningkatkan disiplin kerja. Hal itu terbukti dengan pimpinan selalu memberikan 

pengarahan dan pembinaan kepada para bawahannya. 

d. Memberikan pembinaan dan pengawasan 

Kegiatan pembinaan ini dilakukan secara berkala oleh Kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dalam rapat rutin yang dilakukan setiap satu bulan 

sekali. Dan kegiatan pengawasan dilakukan pada saat jam kerja. Dengan adanya 

kegiatan tersebut diharapkan agar para pegawai lebih sungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga kedisiplinan pegawai tersebut dapat meningkat. 

 

4.2.Pembahasan 
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Disiplin di tempat kerja bukan semata-mata hanya patuh terhadap sesuatu 

yang terlihat oleh mata, seperti penggunaan seragam kerja, datang dan pulang 

sesuai jam kerja yang telah ditetapkan, tetapi juga harus patuh terhadap sesuatu 

yang tidak terlihat oleh mata, seperti motivasi dalam diri sendiri untuk 

mengerjakan sesuatu ataupun mentaati peraturan yang telah ditetapkan.  

Tujuan disiplin kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja 

semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. 

Disiplin kerja dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga 

efisiensi dan mencegah tindakan-tindakan individu dalam itikad tidak baik 

terhadap organisasi. Kegiatan pendisiplinan dilaksanakan untuk mendorong para 

pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. 

Pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, tujuan diadakannya 

disiplin pegawai adalah agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada 

masyarakat. Agar dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang 

ada dan agar mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai  dengan apa 

yang diharapkan oleh instansi. 

Disiplin kerja pegawai 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 untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 
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Para pegawai dengan penuh kesadaran setiap hari masuk kantor tepat pada 

waktunya dan pulang kantor setelah selesai jam kerja. pada saat jam kantor setiap 

pegawai harus berada didalam kantor dan apabila keluar kantor mereka harus 

melapor kepada atasan mereka masing-masing. 

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi  digunakan terutama  

untuk memotivasi agar pegawai  dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan 

pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu disiplin juga 

bermanfaat untuk mendidik pegawai untuk mematuhi segala peraturan dan 

kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

Fungsi disiplin kerja adalah sebagai pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin di dalam lingkungan ditempat seseorang itu berada, 

termasuk lingkungan kerja sehingga tercipta suasana tertib dan teratur dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

Disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang yang 

menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 

2002: 193). Hal ini ditunjukkan dari sikap pegawai yang secara sukarela menaati 

semua peraturan kantor baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya. Tingkat kedisiplinan pegawai Kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun 

masih terdapat beberapa pegawai yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan. 

Misalnya meninggalkan tugas kantor pada saat jam kerja, terlambat masuk kantor, 

tidak mengikuti apel pagi dan siang, pulang sebelum waktunya sehingga 

mengakibatkan disiplin pegawai belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 
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 Pelaksanaan disiplin kerja pegawai yang diterapkan pada Kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu menggunakan self imposed dicipline 

yaitu pelaksanaan disiplin yang timbul dari seseorang pegawai atas dasar kerelaan 

dan kesadaran, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa pegawai 

yang disebabkan dorongan dari luar. Hal ini mengakibatkan adanya berbagai 

penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi. Sehingga perlu adanya sarana untuk 

melakukan pembinaan bagi pegawai, ini bisa melalui dengan memberikan sanksi 

hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Dengan adanya 

peraturan tersebut pegawai mampu mewujudkan kedisiplinan dengan baik 

sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang tenang dan kondusif untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

Dengan adanya kesadaran dalam melaksanakan peraturan-peraturan kantor 

yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka produktifitas kerja akan 

mudah untuk dicapai. Faktor utama untuk mencapai produktivitas kerja yang 

tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai tersebut. Karena pelaksanaan 

disiplin kerja pegawai merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai semua tujuan. Peningkatan disiplin kerja pegawai Kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu dengan memberikan penghargaan 

pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, memberikan sanksi dan 

hukuman, keteladanan, dan memberikan pembinaan dan pengawasan. Dengan 

adanya penerpan sanksi untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai tersebut, 

diharapkan pegawai akan semangat melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawabnya sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk dicapai. 
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Pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam pelaksanaan 

kedisiplinan pegawai menggunakan disiplin preventif, yaitu disiplin yang 

dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar mengikuti berbagai standar dan 

aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Adanya 

pencegahan ini dilakukan setiap hari yang dilakukan oleh atasan dengan 

mengawasi pegawai pada jam kerja. Sehingga dengan melaksanakan disiplin 

preventif maka pelanggaran-pelanggaran pegawai menjadi lebih berkurang. 

Dengan cara disiplin preventif, diharapkan para pegawai menjaga disiplin 

diri mereka bukan karena semata-mata dipaksa oleh aturan organisasi, tetapi lebih 

kepada dorongan dan kesadaran yang dimiliki pegawai itu sendiri, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah dan sebisa mungkin dihindari oleh 

para pegawai. 

Keberhasilan penerapan disiplin preventif terletak pada disiplin pribadi para 

anggota organisasi, seperti: para anggota organisasi perlu didorong agar 

mempunyai rasa memiliki organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan 

merusak seseuatu yang merupakan miliknya. Para karyawan perlu diberi 

penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus 

dipenuhi. Dan para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan 

diri dalam kerangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh 

pegawai Kantor Kecamatan. 

Dengan demikian tujuan dilaksanakannya cara disiplin preventif adalah 

untuk menggerakkan para pegawai agar memiliki disiplin diri yang berguna dalam 

mewujudkan tujuan suatu organisasi. 
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 Pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, untuk memberikan 

dorongan kepada para pegawai dalam melaksanakan kedisiplinan agar berjalan 

sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan disiplin kerja sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin 

pegawai maka dalam pelaksanaan disiplin diperlukan upaya-upaya dalam 

meningkatkan kedisiplinan. Upaya peningkatan disiplin Kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yaitu memberikan penghargaan pegawai yang telah 

melaksanakan tugas dengan baik, memberikan sanksi dan hukuman, keteladanan 

pimpinan dan memberikan pembinaan dan pengawasan. 

 Pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memberikan 

penghargaan kepada para pegawai agar dapat mewujudkan dan menambah 

kedisiplinan dengan baik. Dengan adanya pemberian penghargaan ini maka 

pegawai akan lebih termotivasi dalam mengerjakan tugasnya, sehingga semua 

pekerjaan kantor juga akan terlaksana dengan baik. 

Pelaksanaan penerapan sanksi untuk meningkatkan kedisiplinan di Kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  pada umumnya sudah berjalan dengan 

baik. tetapi masih terdapat kekurangan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3, yaitu 

masih terdapat beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran, sehingga dijatuhi 

hukuman baik hukuman ringan maupun hukuman sedang. Dari 30 pegawai, 

terdapat 6 pegawai yang dijatuhi hukuman. Hukuman ringan dijatuhkan kepada 5 

pegawai, yaitu 4 orang mendapat teguran secara lisan dan 1 orang mendapat 

teguran secara tertulis. Dan hukuman sedang dijatuhkan kepada 1 pegawai, berupa 

penundaan kenaikan gaji. 
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 Sanksi atau hukuman mempunyai peranan dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai, pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang hukuman 

ditetapkan sesuai sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 

tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu terdiri dari hukuman ringan, 

hukuman sedang, dan hukuman berat. Dan atasan pejabat yang berwenang 

menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum. 

Setiap pegawai harus mematuhi tata tertib yang berlaku apabila pegawai 

melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. 

Pengenaan sanksi disiplin haruslah sesuai dengan bentuk pelanggarannya agar 

dirasa adil dan sebagai bentuk pembinaan yang mendidik.  

Tujuan dengan adanya penjatuhan hukuman pada pegawai Kantor 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang melakukan pelanggaran adalah 

untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai dan mendidik pegawai agar 

selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaanpun akan 

terlaksana dengan maksimal. 

Disiplin yang disertai sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat 

memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan mematuhinya. Tanpa adanya 

sanksi atau hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah serta 

motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi berkurang. 

Menurut Hasibuan (2002: 195) dengan keteladanan pimpinan yang baik,  

kedisiplinan bawahan akan ikut baik, sebaliknya jika keteladanan pemimpin 

kurang baik, maka para bawahan akan kuraang disiplin. Keteladanan pemimpin 
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mempunyai pengaruh yang besar dan penting dalam peningkatan disiplinkerja 

pegawai karena pemimpin dijadikan panutan dan akan menjadi contoh bagi 

pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Keteladanan pemimpin 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, mampu mendorong pegawai dalam 

melaksanakan kedisiplinan karena pimpinan selalu memberikan contoh bagi para 

bawahannya, yaitu dengan cara datang tepat waktu, memberikan bimbingan 

kepada pegawai, tegas dalam mengambil keputusan. Dengan adanya keteladanan 

pimpinan, diharapkan para pegawai juga mencontoh sikap baik pimpinan tersebut, 

melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan, saling kerjasama dengan 

pimpinan untuk mencapai semua tujuan sehingga pelaksanaan disiplin akan 

terlaksana dengan baik dan pekerjaan akan terlaksana dengan baik. 

Untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang memberikan kebijakan-kebjakan berupa pembinaan dan pengawasan 

secara rutin. Pembinaan tersebut dilakukan dalam rapat rutin setiap bulannya dan 

disinggung dalam apel yang dilaksanakan setiap paginya. Dan pengawasan 

dilakukan selama jam kerja oleh pimpinan masing-masing. 

Pembinaan dan pengawasan sangatlah penting untuk dilaksanakan agar 

pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya 

pembinaan dan pengawasan, maka diharapkan pegawai memahami akan tugas dan 

fungsinya sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat sehingga dapat 

mewujudkan etos kerja dan meningkatkan kedisiplinan.  

Sangat diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang lebih efektif yang 

dilakukan oleh pimpinan kepada pegawai-pegawainya untuk dapat meningkatkan 
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disiplin kerja pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Karena dengan 

kegiatan pengawasan akan memberikan penilaian terhadap pekerjaan-pekerjaan 

yang dilakukan dan bila perlu akan melakukan tindakan koreksi agar kegiatan 

yang dilaksanakan sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pengawasan merupakan upaya yang dilakukan atasan untuk dapat 

meningkatkan disiplin kerja pegawai demi pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 

Oleh sebab itu sebelum melakukan pengawasan kepada bawahannya, terlebih 

dahulu seorang atasan harus memiliki disiplin yang baik dan mampu dijadikan 

teladan atau panutan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada para 

bawahannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai 

sangat berpengaruh terhadap aktifitas kerja pegawai, tetapi  banyak pegawai yang 

belum menyadari akan pentingnya disiplin kerja, sehingga masih banyak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi untuk 

meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Pada kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang, maka dapat disimpulkan : 

a. Secara umum tingkat kedisiplinan pegawai  Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang cukup baik. 

b. Pelaksanaan Displin Pegawai pada Kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang dilihat dari: Ketaatan jam kerja meliputi, apel pagi dan siang, 

kehadiran kerja.  

c. Upaya yang dilakukan oleh kantor Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang diantaranya: Memberikan penghargaan, memberikan sanksi 

dan hukuman, keteladanan, memberikan pembinaan dan pengawasan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Disiplin pada pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

masih perlu ditingkatkan lagi, selain kurang disiplin dalam presensi 

masuk maupun apel perlu ditingkatkan lagi dalam hal kenerja pegawai 

yang masih kurang menggunakan waktu dalam melaksanakan 

tugasnya. 

b. Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang lebih menambah 

sosialisasi tentang peraturan yang telah ditetapkan, seperti 

menempelkan informasi didinding kantor, dan lebih menggiatkan 

tataran kepada pegawai bertujuan pegawai lebih menyadari 

pentingnya kedisiplinan yang tinggi. 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang sebagai wacana kepustakaan dan 

bahan acuan mahasiswa yang ingin meneliti tentang kedisiplinan, 

sebagai penulis menyarankan kepada adik-adik kelas yang akan 

meneliti tentang kedisiplinan alangkah baiknya mengambil tema 

motifasi untuk meningkatkan kedisiplinan. 



69 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Mathis, Robert L dan John H Jackson, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Jakarta: PT. Salemba Empat. 

Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara : Jakarta. 

Hani, Handoko T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE : 

Yogyakarta 

Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Pradnya Paramita : 

Jakarta. 

Soejono. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN : Yogjakarta. 

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Rineka Cipta: Jakarta. 

Moleong, Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Yogyakarta: Rineka Cipta. 

Siagan, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi 

Aksara. 

Soejono. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN : Yogjakarta. 

Heidjrachman dan Suad Husnan. 1990. Manajemen Personalia. BPFE : Yogyakarta. 

Bilson Simamora (1997:746) Panduan Riset Dan Perilaku Konsumen, PT. Gramedia, 

Pustaka Utama, Jakarta 

Hariandja, Marihot tua effendi, (2002 : 199) Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Grasindo, Jakarta 

Marzuki. 2002. Metodologi riset. Yogyakarta: bpfe-uii. 

Sastrohadiwiryo (2001 : 293) Manajemen Tenaga Kerja 

Peraturan Pemerintah no. 53 thn 2010 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 



 
 

 

 
 
 

LAMPIRAN 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


