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SARI 
 
Anik Aslikhah, 2011. Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui 
Disiplin Kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang.  

Kata Kunci : Efektivitas Kerja, Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai 

 
Pelaksanaan tugas pegawai perlu diawasi oleh pihak pimpinan agar 

tercipta suatu kedisiplinan kerja yang tinggi dari karyawan. Disiplin mempunyai 
dampak kuat terhadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam 
mengejar tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan 
penelitian tentang: Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui 
Disiplin Kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kabupaten Semarang, dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan kendala-kendala dalam 
meningkatkan disiplin kerja pegawai tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No. 
1 Ungaran dengan objek kajian mengenai upaya meningkatkan efektivitas kerja 
pegawai melalui disiplin kerja. Untuk mendapatkan data penelitian digunakan 
metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan antara 
teori dengan hasil yang diperoleh  dari penelitian. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya peningkatan disiplin 
kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kabupaten Semarang dilakukan dengan pembuatan peraturan dan tata tertip yang 
jelas disertai elemen lainnya yang menunjang, pengefektifan peran pemimpin 
dalam memberikan reward dan punishment, pembinaan dan pengawasan 
kedisiplinan kerja pegawai secara berkesinambungan dalam berbagai kesempatan 
baik secara pribadi maupun kelompok, dan memperhatikan kesejahteraan 
pegawai. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam meningkatkan disiplin 
kerja pegawai diantaranya adalah banyaknya pegawai yang mendapatkan tugas 
dinas luar sehingga pimpinan kesulitan dalam melakukan pengawasan secara 
langsung dan loyalitas kepada korps (esprit de corps) yang sering kali membuat 
atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan kepada bawahan yang 
indisipliner. 

Terkait dengan kendala-kendala tersebut penulis dapat mengajukan saran: 
1) Perlu adanya penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap pegawai yang 
melakukan tindakan indisipliner dimana tidak hanya sebatas pemberian teguran 
saja tetapi perlu pemberian sanksi adminisitratif sesuai aturan yang berlaku, 2) 
Pembinaan dan pengawasan harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan 
untuk menjaga agar setiap pegawai melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, 
dan 3) Disiplin kerja pegawai hendaknya juga dijadikan pertimbangan dalam 
menentukan kenaikan pangkat atau golongan pegawai maupun pemberian 
promosi jabatan bagi pegawai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang 

sangat penting, karena tujuan dalam suatu organisasi dapat tercapai atau tidak 

tergantung dari faktor manusia. Dalam hal ini manusia berperan sebagai pegawai 

atau karyawan. Pegawai atau karyawan merupakan faktor penting dalam suatu 

organisasi pemerintahan maupun swasta yang melaksanakan, menggerakkan, dan 

menentukan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien.  

Keberhasilan suatu kantor salah satunya dapat dilihat dari kemampuan 

kantor dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kantor salah satunya 

ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas kerja pegawainya. Efisiensi berkaitan 

dengan beberapa masukan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit 

keluaran, kalau efektivitas maksudnya adalah kemampuan suatu unit untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Efektivitas kerja sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terciptanya efektivitas kerja maka 

pegawai akan berusaha untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan  tugas dan pekerjaannya. Sebaliknya ketidakefektifan 

dalam bekerja, maka pegawai akan mudah menyerah bila mendapatkan kesulitan 

dalam pelaksanaan tugas sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah  

dicapai. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai perlu diberikan suatu pengawasan 

oleh pihak pimpinan, karena dengan adanya pengawasan maka akan tercipta suatu 

kedisiplinan kerja bagi karyawan. Disiplin mempunyai dampak kuat terhadap 

suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang 

direncanakan. Apabila disiplin pegawai semakin tinggi maka tujuan dari 

organisasi akan tercipta dengan hasil yang optimal. Namun sebaliknya apabila 

disiplin rendah maka menghasilkan ketidakefesienan dan bukan efesiensi. 

Setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati 

oleh para anggotanya, standar yang harus dipenuhi. Disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan 

berbagai ketentuan tersebut. Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan 

yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku 

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja 

secara kooperatif dengan para karyawannya yang lain serta meningkatkan prestasi 

kerjanya. (Sondang P. Siagian, 2000:305) 

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin 

tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit 

bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik tercermin 

dari besarnya rasa tanggung  jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan 

penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di dalam 

organisasi. Tujuan sulit dicapai jika pegawai tidak mematuhi peraturan organisasi, 
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sebaliknya kedisiplinan suatu organisasi dikatakan baik jika sebagian pegawai 

menaati peraturan-peraturan yang ada  (Malayu Hasibuan, 2003:193-194). 

Agar keinginan pegawai bisa dipadukan dengan tujuan organisasi, maka 

peraturan yang ada harus diefektifkan dalam rangka menegakkan disiplin. 

Peraturan yang telah disepakati bersama, maka pelanggaran terhadap peraturan 

tersebut haruslah dikenakan tindakan pendisiplinan. Terkait dari hal tersebut 

untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, maka perlu diperhatikan mengenai 

pendisiplinan dari pegawai, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara 

efektif dan efesien. Usaha pendisiplinan bukan merupakan satu-satunya yang 

mendorong para pegawai untuk lebih efektif dalam bekerja, tapi dengan 

pendisiplinan yang baik diharapkan akan mampu mendorong pegawai untuk lebih 

tertib dalam bekerja sehingga efektivitas kerja pegawai dapat tercapai. 

Berdasarkan fakta di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang, para pegawai telah mendapatkan fasilitas kerja 

yang memadai, gaji dan tunjangan yang tinggi serta pembagian tugas yang jelas 

dari pimpinan akan tetapi masih sering dijumpai pegawai-pegawai yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya seperti terlambat datang ke 

kantor ataupun pulang sebelum jam kantor selesai padahal sudah ada tata tertib 

mengenai jam kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak 

pada kurang efektifnya kinerja dari pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas 

pekerjaan kantor. Selain itu kurang efektifnya kinerja dari pegawai menurut staff 

pegawai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
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Kabupaten Semarang disebabkan juga oleh banyaknya tugas-tugas kedinasan di 

luar kantor sehingga banyak menyita waktu pegawai.  

Melihat kenyataan tersebut, pimpinan memiliki peranan yangan sangat 

dominan dalam menunjang efektivitas dan produktivitas kerja pegawai. Semua 

kegiatan atau pekerjaan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang mengacu pada komando dari 

pimpinan. Selain itu pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mendisiplinkan pegawainya agar tugas-tugas pegawai dapat diselesaikan sesuai 

waktu yang ditentukan.  

Mengingat begitu pentingnya efektivitas kerja pegawai dalam suatu 

instansi pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: ”Upaya 

Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui Disiplin Kerja di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1) Sejauhmana efektivitas kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang? 

2) Bagaimana upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui disiplin 

kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang? 
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3) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam mendisiplinkan pegawai di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten  

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai 

yaitu : 

1) Untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. 

2) Untuk mengetahui upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui 

disiplin kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang. 

3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mendisiplinkan 

pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Untuk menambah pengalaman penulis mengenai upaya meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai melalui disiplin kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. 
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2) Bagi Lembaga Akademik 

Sebagai bahan masukan bagi perbaikan dunia pendidikan serta menambah 

referensi bagi para pembaca yang membutuhkan data-data tentang efektivitas 

kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang. 

3) Bagi Instansi 

Sebagai sumbangan pemikiran, khususnya mengenai upaya meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai melalui disiplin kerja pegawai. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1) Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama di bangku 

perkuliahan ke dalam dunia kerja yang nyata. 

2) Sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan menganai hal-hal terkait 

dengan upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan efektivitas kerja 

pegawai terutama bagi mahasiswa manajemen perkantoran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Teori Efektivitas Kerja 

2.1.1 Pengertian Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu “efektivitas” dan “kerja”. 

Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif 

jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu 

pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Bedjo 

Siswanto (1990:62) berarti menjalankan pekerjaan yang benar.  

Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Kerja 

merupakan keseluruhan pelaksanaan aktivitas jasmaniah dan rokhaniah yang 

dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu berhubungan dengan 

kelangsungan hidupnya (The Liang Gie, 2000:21). 

Efektivitas kerja juga bisa berarti suatu keadaan dimana aktivitas-aktivitas 

jasmaniah dan rokhaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil sesuai 

yang dikehendaki (Sutarto, 1987:95). 

Dari beberapa pengertian tentang efektivitas kerja maka dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti 

yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. 

7 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja 

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang 

dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985:9), yaitu: 

1) Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang 

dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. 

Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti 

dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia 

struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam 

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah 

mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi 

keluaran. 

2) Karakteristik Lingkungan 

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh 

atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya 

amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan 

lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme 

organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi 

terhadap perubahan lingkungan. 

3) Karakteristik Pekerja 

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang 

paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan 

memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

9

merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan 

semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku 

pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, oleh sebab 

itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Pekerja merupakann modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh 

besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan 

merupakan tehnologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang 

baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya. 

4) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen 

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan 

maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi 

keberhasilan organisasi semakin sulit. Kebijakan dan praktek manajemen 

dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam hal ini pimpinan dalam 

tanggung jawabnya terhadap para pekerja dan organisasi. 

2.1.3 Alat Ukur Efektivitas Kerja 

Kebanyakan penulis yang membahas masalah efektivitas organisasi 

memusatkan perhatian terutama pada gejala-gejala dalam lingkup organisasi. 

Efektivitas selalu di ukur berdasarkan prestasi kerja, produktivitas kerja, efisiensi 

kerja ataupun yang lainnya. Dengan demikian, hanya sedikit saja perhatian 

diberikan pada peranan berbagai bagian dari sebuah organisasi dalam menentukan 

keberhasilan. Rancangan yang bersifat makro terhadap studi efektivitas dalam 

organisasi cenderung menggunakan salah satu dimenasi pengukuran saja. Beberapa 

rancangan terutama yang lebih dini memandang konsep dalam kerangka-kerangka 
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berdimensi satu yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria eveluasi 

(contoh, produktivitas). Sebaliknya ukuran-ukuran efektivitas yang bervariasi 

ganda, memakai beberapa kriteria yang berbeda secara serempak (Steers, 1985:42). 

Menurut Steers (1985:42), ada beberapa alat ukur efektivitas kerja. Dalam 

hal ini peneliti lebih menekankan pada : 

1) Kemampuan menyesuaikan diri 

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal sehingga dengan 

keterbatasannya menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan 

kebutuhannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Richard M. Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan 

atau gagalnya pencapai tujuan organisasi salah satu ditentukan oleh faktor kerja 

sama, sehingga setiap orang yang masuk ke dalam organisasi dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalamnya maupun 

dengan tugas pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan 

menyesuaikan diri ini dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai. 

2) Kepuasan kerja 

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya 

dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan 

yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi 

tempat mereka berada. 

3) Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah dibebankan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan, bahkan ada yang melebihi target 

yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Menurut Gibson & James (1994:32), menyebutkan bahwa organisasi harus 

mempunyai indikator yang menjamin kemungkinan bahwa organisasi itu akan 

hidup terus. Indikator ini sifatnya jangka-pendek dan meliputi ukuran mengenai: 

1) Produksi, produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk 

memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan 

lingkungan. 

2) Efisiensi, ukuran efisiensi meliputi tingkat laba modal atau harta, biaya per unit, 

sisa dan pembuangan, periode waktu mesin tidak aktif, dan sebagainya. 

3) Kepuasan, penyusunan konsep organisasi sebagai suatu sistem sosial 

mengharuskan kita memperhatikan keuntungan yang diterima oleh para 

pesertanya maupun oleh para pelanggannya. 

4) Adaptasi, kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat 

menanggapi perubahan intern dan ekstern. 

5) Perkembangan, usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan bagi 

tenaga manajemen dan non-manajemen, tetapi sekarang ini pengembangan 

organisasi telah bertambah banyak macamnya dan meliputi sejumlah 

pendekatan psikologis dan sosiologis. 

 

2.2 Tinjauan Teori Disiplin Kerja 

2.2.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Lazimnya kata “discipline” menunjukkan suatu idea hukuman, akan tetapi 

itu bukan artinya (arti disiplin) yang sebenarnya. Disiplin berasal dari kata Latin: 

disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokanian serta 
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pengembangan tabiat. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk 

mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya (Moekijat, 2002:139). 

Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu 

pengetahuan, sehingga banyak pengertian disiplin yang berbeda antara ahli yang 

satu dengan yang lainnya. 

Pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap ketaatan karyawan terhadap 

suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi atas dasar adanya 

kesadaran dan keinsafan bukan adanya unsur paksaan  (Wursanto, 1990:147). 

Disiplin kerja dapat didefinisikan 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 (Bedjo Siswanto, 2003:291). 

Disiplin kerja juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban (Soegeng 

Prijodarminto, 1994: 23). 

Pada Ensiklopedia Administrasi, The Liang Gie (2000:96), “Disiplin 

diartikan sebagai suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang yang tergabung 

dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan senang hati” 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

adalah suatu keadaaan tertib dimana seseorang atau sekelompok orang yang 

tergabung dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan 
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peraturan-peraturan organisasi atau perusahaan baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. 

Seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-

tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Oleh karena itu 

kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan, organisasi, dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Ada empat aspek kehidupan dalam disiplin kerja yang merupakan suatu 

bentuk ketaatan dan proses pengendalian yang berhubungan erat dengan 

rasionalitas, yang karenanya lebih berhubungan dengan kesadaran dan tidak 

emosional yakni: 

1) Disiplin adalah sikap mental tertentu, untuk memenuhi dan mengikuti       

aturan. 

2) Disiplin dilandasi dengan pengetahuan tentang aturan perilaku bagi kehidupan 

manusia, yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

3) Disiplin menyangkut sikap gerakan yang teratur dan sikap tingkah laku yang 

menunjukkan kesungguhan yang diharapkan timbul dari dalam hati untuk 

secara sadar mempertanggungjawakan apa yang dilakukannya maupun yang 

diucapkannya. 
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4) Disiplin tercermin dalam perpaduan antara sikap mental dan nilai sosial baik 

dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat (Ermaya Suradinata, 

1997:130). 

2.2.2 Tujuan Pembinaan Disiplin Kerja 

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, antara 

lain: 

1) Agar para tenaga kerja menaati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, 

baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen. 

2) 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. 

3) Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa 

perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4) Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

pada perusahaan. 

5) Tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

(Bedjo Siswanto, 2003:292). 
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2.2.3 Jenis Disiplin 

Setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati 

oleh para anggotanya, standar yang harus dipenuhi. Disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan 

berbagai ketentuan tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat tiga jenis disiplin dalam 

organisasi, yaitu: 

1) Pendisiplinan preventif 

Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para 

karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan 

tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota 

organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku 

negatif. Keberhasilan penerapan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin 

pribadi para anggota organisasi (Siagian, 2000:305). 

2) Pendisiplinan korektif 

Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah 

ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu 

sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. 

Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. Artinya 

pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung karyawan yang 
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bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan 

akhir pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang memang 

berwenang untuk itu (Siagian, 2000:305). 

3) Pendisiplinan Progresif 

Tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang semakin berat, 

dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman 

berat dijatuhkan (Triguno, 1997:50). 

2.2.4 Pendekatan Disiplin Kerja 

Ada tiga pendekatan disiplin, yaitu : 

1) Pendekatan disiplin modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu menemukan sejumlah keperluan atau 

kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman 

secara fisik. 

b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukuman 

yang berlaku. 

c. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan atau prasangka 

harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan 

mendapatkan fakta-faktanya. 

d. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap 

kasus disiplin. 

2) Pendekatan disiplin dengan tradisi 
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Pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan dengan cara memberi 

hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada 

peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. 

c. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggaran 

maupun kepada pegawai lainnya. 

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras. 

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3) Pendekatan disiplin bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi : 

f. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 

g. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembetulan perilaku. 

h. Disiplin ditujukan untuk perbuatan perilaku yang lebih baik. 

i. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap 

peraturannya (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2001:130).  

2.2.5 Prinsip-prinsip Pendisiplinan 

1) Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan seharusnya dilakukan dengan memberikan teguran kepada 

karyawan. Teguran jangan dilakukan di hadapan orang banyak karena           

dapat menyebabkan yang ditegur akan merasa malu dan tidak menutup 

kemungkinan menimbulkan rasa dendam yang dapat merugikan organisasi. 
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2) Pendisiplinan harus bersifat membangun 

Selain memberikan teguran dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan 

karyawan, harus disertai dengan saran tentang bagaimana seharusnya berbuat 

untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. 

3) Pendisiplinan harus dilakukan sacara langsung dengan segera 

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa karyawan 

telah melakukan kesalahan. Jangan membiarkan masalah menjadi kadaluarsa 

sehingga terlupakan oleh karyawan yang bersangkutan. 

4) Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan 

Dalam  tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih. 

Siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapat tindakan 

pendisiplinan secara adil tanpa membeda-bedakan. 

5) Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan absen 

Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang bersangkutan 

secara pribadi agar ia tahu telah melakukan kesalahan. Karena akan percuma 

pendisiplinan yang dilakukan tanpa adanya pihak yang bersangkutan. 

6) Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. 

Sikap wajar hendaknya dilakukan pimpinan terhadap karyawan yang telah 

melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, proses kerja dapat lancar 

kembali dan tidak kaku dalam bersikap. 

(Ranupandojo, 1990:241-242) 
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2.2.6 Alat untuk Mengukur Disiplin Kerja 

Menurut Alfred R. Lateiner dalam Imam Soejono (1983:72), umumnya 

disiplin kerja karyawan dapat diukur dari : 

1) Para pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur 

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

kerja dapat dikatakan baik. 

2) Berpakaian rapi di tempat kerja 

Berpakaian rapi 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 disiplin kerja 

yang baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak 

secara hati-hati, maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian.  

4) Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi. 

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat 

menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, juga 

menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap organisasi. 

5) Memiliki tanggung jawab 

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan adanya 

tanggung jawab terhadap tugasnya maka menunjukkan disiplin kerja 

karyawan tinggi. 
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Disiplin mencakup berbagai bidang dan cara pandangnya, seperti menurut 

Guntur (1996:34-35) ada beberapa sikap disiplin yang perlu dikelola dalam 

pekerjaan, yaitu : 

1) Disiplin terhadap waktu 

2) Disiplin terhadap target 

3) Disiplin terhadap kualitas 

4) Disiplin terhadap prioritas kerja 

5) Disiplin terhadap prosedur 

Adapun kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi tiga indikator disiplin kerja yaitu diantaranya : 

1) Disiplin waktu 

Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: kehadiran dan 

kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat 

waktu dan benar. 

2) Disiplin peraturan 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan 

suatu organisasi dapat dicapai dengan jelas. Untuk itu dibutuhkan sikap taat 

dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib 

yang telah ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam mengenakan kelengkapan 

pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga. 

3) Disiplin tanggung jawab 

Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan 

pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang 
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kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam 

menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang 

pegawai. 

2.2.7 Faktor-faktor yang Dapat Meningkatkan Disiplin Kerja 

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada 

bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif 

dari semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari 

suatu organisasi / perusahaan. Dalam menangani pelanggaran yang dilakukan 

bahwahan perlu adanya kebijakan yang tegas guna mengoreksi, memperbaiki dan 

menghindari terulangnya pelanggaran kembali hal-hal yang negatif  di masa-masa 

mendatang. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan untuk memelihara disiplin 

pegawainya yaitu : 

1) Mengadakan pengawasan yang konsisten dan kontinyu 

2) Memberi koreksi terhadap berbagai kekurangan dan atau kekeliruan 

3) Memberi reward atau penghargaan walaupun dengan kata-kata terhadap 

prestasi yang diraih bawahannya 

4) Mengadakan komunikasi dengan bawahan pada waktu senggang yang 

diarahkan pimpinan 

5) Mengubah pengetahuan bawahan, sehingga dapat meningkatkan nilai dirinya 

untuk kepentingan maupun organisasi / lembaga tempat bekerja 

6) Memberikan kesempatan berdialog demi meningkatkan keakraban antara 

pimpinan dan bawahan 
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Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan dalam usaha 

meningkatkan disiplin pegawai adalah dengan ketegasan dan kejelasan pengaturan 

itu sendiri, yaitu : 

1) Pengaturan yang jelas dan tegas dengan sanksi-sanksi hukuman yang sama 

bagi pelanggaran yang sama 

2) Penjelasan kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka 

3) Memberitahu pada para pegawainya bagaimana peraturan dan tata tertib 

4) Penyelidiki yang seksama mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran  

5) Tindakan disiplin yang tegas bila ternyata telah terjadi pelanggaran 

(D. S. Widodo, 1981:98) 

2.2.8 Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Kerja 

Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para tenaga kerja yang 

melanggar norma-norma organisasi adalah memperbaiki dan mendidik para tenaga 

kerja yang melakukan pelanggaran disiplin. Pada umumnya sebagai pegangan 

pimpinan meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas 

sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, sanksi disiplin ringan. 

1) Sanksi disiplin berat 

Sanksi disiplin berat misalnya : 

a. Demosi jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan atau pekerjaan 

yang diberikan sebelumnya. 

b. Pembebasan dari jabatan atau pekerjaan untuk dijadikan sebagai tenaga 

kerja biasa bagi yang memegang jabatan. 

c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri tenaga 

kerja yang bersangkutan. 
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d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja di 

organisasi atau perusahaan.  

2) Sanksi disiplin sedang 

Sanksi disiplin sedang misalnya : 

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah direncanakan 

sabagaimana tenaga kerja lainnya. 

b. Penurunan upah atau gaji sebesar satu kali upah atau gaji yang biasanya 

diberikan harian, mingguan, atau bulanan. 

c. Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan pada 

jabatan yang lebih tinggi. 

3) Sanksi disiplin ringan 

Sanksi disiplin ringan misalnya : 

a. Teguran lisan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:293-294) 

Dalam penetapan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada 

pegawai yang melanggar hendaknya dipertimbangkan dengan cermat, teliti, dan 

seksama bahwa sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut setimpal dengan 

tindakan dan perilaku yang diperbuat. Dengan demikian, sanksi disiplin tersebut 

dapat diterima dengan rasa keadilan. Kepada pegawai yang pernah diberikan 

sanksi disiplin dan mengulangi lagi pada kasus yang sama, perlu dijatuhi sanksi 
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disiplin yang lebih berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah 

yang berlaku.   

 

2.3   Kerangka Berpikir 

Kebijaksanaan peningkatan efektivitas kerja pegawai yang diterapkan 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya di bidang 

pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam usaha meningkatkan efektivitas 

kerja tersebut diperlukan dukungan disiplin kerja pegawai yang memadai, 

sehingga pengelola sumber daya manusia yang ada dapat diarahkan guna 

pencapaian tujuan. Atas dasar uraian tersebut menggambarkan bahwa disiplin 

kerja pegawai merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terciptanya 

efektivitas kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang.  

Gambaran mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja 

dapat disajikan pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Disiplin Kerja 
a. Datang ke kantor dengan tertib, tepat 

waktu dan teratur 
b. Berpakaian rapi di tempat kerja 
c. Menggunakan perlengkapan kantor 

dengan hati-hati 
d. Mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh organisasi 
e. Memiliki tanggung jawab 
Imam Soejono (1983:72), 

Efektivitas Kerja 

a. Prestasi kerja 

b. Kepuasan kerja 

c. Menyesuaikan diri 

(Steers, 1985:42) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini diadakan penulis di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto 

No. 1 Ungaran. 

 

3.2 Objek Kajian 

Adapun objek kajian dalam penelitian yang penulis lakukan adalah 

mengenai upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui disiplin kerja di 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang. 

 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu mengenai upaya 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui disiplin kerja di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. Data tersebut 

diperoleh dengan menggunakan metode angket, observasi dan wawancara 

3.3.2 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari sumber lain dikumpulkan untuk suatu maksud 

tertentu. Data ini diperoleh dengan menggunakan literatur yang ada di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini              

adalah : 

3.4.1 Metode Angket atau Kuesioner 

Metode angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2002:128) 

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

tertutup, dengan jawaban yang telah disediakan dan harus diisi oleh responden 

penelitian dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia yang 

menurut responden jawaban tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi 

pegawai atau sesuai dengan pendapat pegawai itu sendiri. 

Dengan metode angket akan didapat data kualitatif untuk itu agar data 

menjadi data kuantitatif dengan menentukan skor tiap alternatif jawaban. Skor 

tesebut adalah sebagai berikut : 

1. Jawaban a diberi skor 4 

2. Jawaban b diberi skor 3 

3. Jawaban c diberi skor 2 

4. Jawaban d diberi skor 1 

3.4.2 Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto, 2006:155). Hal ini 
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digunakan untuk memperoleh data dengan cara berhadapan langsung dengan 

sumber utama yang dijadikan objek penelitian. Wawancara dilakukan langsung 

kepada narasumber, yaitu pihak pimpinan maupun staff pegawai yang ada di 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang. 

3.4.3 Metode Observasi 

Pengamatan secara langsung pada suatu objek yang akan diteliti dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek. Metode ini digunakan untuk 

melakukan pengamatan secara langsung mengenai upaya meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai mematui disiplin kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. 

3.4.4 Dokumentasi 

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis, mengolah tentang 

dokmendokumen penting yang terkait dengan keotentikannya yang diambil dari 

catatan bersejarah. Dalam, hal ini, metode dokumentasi didunakan untuk 

mengumpulkan data dari surat-sarat ataupun buku-buku literatur. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam 

penyusunan tugas akhir ini, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis 

dengan mengamati mengenai kriteria hal-hal yang diperlukan dalam suatu 

penyajian. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan antara teori dengan hasil 

yang diperoleh  dari penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang yang beralamat di Jl. Ki Sarino 

Mangun Pranoto No. 1 Ungaran. 

4.1.1.1  Sejarah Berdirinya Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten 

Semarang  

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Tentang Pemerintah Daerah dengan prinsip otonomi daerah Kabupaten / Kota 

lebih luas diikuti dengan alokasi perimbangan kegiatan yang proporsional 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk memiliki 

kemandirian dan kesiapan menyusun strategi program pembangunan yang sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. 

Semula Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang bernama Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, 

Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
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Semarang maka namanya diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) 

tahun. 

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah  

Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2008 adalah : 1) Perumusan kebijakan teknis 

di bidang kesatuan bangsa, bina politik dan perlindungan masyarakat, 2) 

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan 

bangsa, politik dan perlidungan masyarakat, 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas 

di bidang kesatuan bangsa, bina politik dan perlindungan masyarakat, dan 4) 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

4.1.1.2  Visi dan Misi Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Semarang 

Dalam menunjang pelaksanaan program kerja, suatu instansi tentunya 

memiliki visi sebagai langkah awal dalam strategi manajemen, karena merupakan 

pemusatan sumber daya organisasi ke pewujudan kondisi yang diinginkan. 

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya, maka Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 

mempunyai visi : “Sebagai fasilitator terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat 

Kabupaten Semarang yang tentram, tertib, dinamis, partisipatif dan demokratif”.  

Sedangkan sebagai perwujudan visi tersebut dan sebagai implementasi 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang memiliki misi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong 

perkembangan demokratisasi. 
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2) Meningkatkan kemampuan anggota hansip/satlinmas dan pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana 

3) Meningkatkan dan memelihara ketentraman serta pemantauan terhadap 

kondisi dan situasi daerah-daerah 

4) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya kebakaran 

5) Serta meningkatkan tertib administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna 

4.1.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesbang, Pol dan Linmas 

Kabupaten Semarang 

Suatu organiasi agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya struktur organisasi yang memuat 

berbagian wewenang dan tugas serta fungsi masing-masing sesuai dengan 

tanggungjawabnya. Struktur organisasi merupakan gambaran secara skematis 

tentang hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat di dalamnya serta 

tanggungjawab masing-masing bagian di dalam suatu badan dalam rangka usaha 

untuk pencapaian tujuan. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 

2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa struktur 

organisasi yang digunakan adalah sistem garis dan staff, karena kesatuan perintah 

dalam organisasi tetap dipertahankan artinya atasan mempunyai bawahan tertentu 

dan bawahan hanya menerima perintah dari atasan. Adapun struktur organisasi 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. 

Sruktur Organisasi Kantor Kesbang, Pol, Dan Linmas Kab. Semarang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Kepala  

Tugas Pokok: 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. 

Rincian Tugas: 

a. Merumuskan program kerja dan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat, 

b. Merumuskan kebijakan di bidang Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat, 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan, 

KEPALA KANTOR 

KA SUB BAG TATA 
USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

    
    
    

KASI 
KESBANG 

KASI PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

KASI BINA 
POLITIK 
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d. Mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan nilai-

nilai kebangsaan, pemberdayaan kesatuan dan kerukunan masyarakat, 

pembinaan organisasi massa, politik, pencegahan dan penanggulangan 

bencana, serta pemberdayaan sumber daya masyarakat perlindungan 

masyarakat, 

e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai 

kebangsaan, kesatuan dan kerukunan masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, politik, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta 

pemberdayaan SDM perlindungan masyarakat, 

f. Membina pelaksanaan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa, politik 

dan perlindungan masyarakat, 

g. Menyelenggarakan ketatausahaan kantor, 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 

i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas, dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat di bidang penyusunan perencanaan, administrasi 

umum, administrasi kepegawaian dan keuangan. 
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Rincian Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha, 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan, 

c. Melaksanakan urusan administrasi umum, pengurusan rumah tangga, 

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian dan keuangan, 

d. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, 

e. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan keuangan 

kantor, 

f. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi barang 

kekayaan kantor untuk tertib administrasi serta memelihara barang 

inventaris, 

g. Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan kantor, 

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Tata Usaha, 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Tata Usaha, 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas, dan 
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Kepala Seksi Kesatuan Bangsa 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat di bidang bina wawasan kebangsaan. 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Bina Wawasan Kebangsaan 

b. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan, 

c. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang Bina Wawasan Kebangsaan, 

d. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan nilai-nilai kebangsaan 

dan pemberdayaan kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai 

kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum, 

e. Memfasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan 

dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna 

pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta 

ketertiban umum, 

f. Memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Badan Komunikasi Pembauran 

Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) guna menciptakan pembauran dan 

kerukunan antar komponen bangsa, 

g. Memberikan fasilitasi kegiatan terhadap Forum Komunikasi Deteksi Dini 

Masyarakat (FKDM) dan Komunikasi Intelejen Daerah (KOMINDA) 

guna menciptakan kerukunan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan 

ketentraman umum, 
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h. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan lembaga, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga 

swadaya masyarakat dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan 

daerah. 

4) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat. 

Rincian Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi Perlindungan Masyarakat, 

b. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan, 

c. Menyusun pedoman teknis pembinaan dan pemberdayaan SDM 

Satlinmas, 

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan 

kesejahteraan anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) guna 

memberikan anggota dalam melaksanakan tugas, 

e. Menyediakan data dan informasi serta melaksanakan pemetaan kawasan 

rawan bencana untuk tiap jenis bencana, 

f. Melaksanakan pemantauan di daerah rawan bencana untuk mengetahui 

tingkat kerawanan secara dini, 

g. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama operasi dengan 

instansi terkait dalam langkah-langkah penanggulangan bencana 

(pencagahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan 

rekonstruksi), 
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h. Menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional bagi 

aparat penanggulangan bencana kebakaran, 

i. Melaksanakan pelayanan pemadaman kebakaran, 

j. Melaksanakan sosialisasi peringatan dini kepada masyarakat serta 

memberikan saran teknis sebagai upaya untuk mengindari diri dari 

bencana, 

k. Memberikan penyiapan bahan fasilitasi permintaan bantuan korban 

bencana kepada instansi terkait guna kecepatan penanganan korban 

bencana, 

l. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 

Perlindungan Masyarakat, 

m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Perlindungan Masyarakat, 

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas, dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5) Kepala Seksi Bina Politik 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat di bidang bina politik. 

Rincian Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Bina Politik, 

b. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan, 
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c. Melaksanakan pembinaan sistem dan implementasi politik, kelembagaan 

politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik, 

d. Menyiapkan bahan kebijakan operasional dan melaksanakan pembinaan 

budaya politik serta menyelenggarakan pendidikan politik, 

e. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, 

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi 

pemilu, pilpres dan pilkada, 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bina 

Politik, 

g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Bina Politik, 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

4.1.1.4 Kepegawaian di Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Semarang 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang saat ini di dukung oleh personil sejumlah 63 orang dengan perincian: 

1) Kepala Kantor     : 1   orang 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha   : 1   orang 

3) Kepala Seksi Kesatuan Bangsa   : 1   orang 

4) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat  : 1   orang 

5) Kepala Seksi Bina Politik    : 1   orang 

6) Kepala Seksi pada Sekretariat KPUD  : 2   orang 
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7) Staf pada Sekretariat KPUD   : 5   orang 

8) Staf      : 50 orang 

9) Pegawai Tidak Tetap Daerah   : 1   orang 

4.1.1.5 Sarana dan Prasanana di Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten 

Semarang 

Pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang didukung oleh sarana berupa 4 gedung, yaitu 1 

gedung kantor yang berada di Jl. Kisarino Mangun Pranoto No. 1 Ungaran, 2 

gedung damkar yang berada di Jl. Kisarino Mangun Pranoto No. 1 Ungaran dan di 

Jl. MGR Sugiyopranoto Ambarawa, dan 1 gedung laka lantas yang terletak di 

Tegal Panas. Sedangkan prasaran penunjang yang ada di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang diantaranya 

adalah 2 buah kendaraan dinas untuk operasional. 4 buah mobil dinas kepala 

kantor,  3 buah truk pemadan kebakaran (fire truck) dan 1 buah truk tangki air. 

 

4.1.2 Deskripsi Efektivitas Kerja Pegawai 

Keberhasilan suatu kantor salah satunya dapat dilihat dari kemampuan 

kantor dalam meningkatkan efektivitas kerja kantor yang mana hal itu dapat 

tercapai apabila pegawainya memiliki efektivitas kerja yang tinggi. Ada beberapa 

parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja pegawai, yaitu 

kemampuan menyesuaikan diri, kepuasan kerja dan prestasi kerja. 

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri Pegawai 

Setiap orang yang masuk ke dalam organisasi dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan tugas 
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pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan 

diri ini dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan penelitian 

diperoleh data tentang kemampuan penyelesaian dengan rekan kerja dan dengan 

tugas yang diberikan dari pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

Tabel 1. Kemampuan Menyesuaikan Diri dengan Rekan Kerja 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

17 
7 
1 
0 

68,0% 
28,0% 
4,0% 
0,0% 

Jumlah 25 100% 
 
  

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 68,0% 

menyatakan selalu dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lain yang ada di 

kantor, selebihnya 28,0% menyatakan sering dapat menyesuaikan diri dengan 

pegawai lain yang ada di kantor dan hanya 4,0% yang menyatakan kadang-kadang 

saja dapat menyesuaikan diri dengan pegawai lain yang ada di kantor. 

Tabel 2. Kemampuan Menyesuaikan Diri dengan Pekerjaan 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

10 
13 
2 
0 

40,0% 
52,0% 
8,0% 
0,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 52,0% 

menyatakan sering dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diberikan, 
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selebihnya 40,0% menyatakan selalui dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan 

yang diberikan dan hanya 8,0% yang menyatakan kadang-kadang saja dapat 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diberikan. 

2) Kepuasan Kerja Pegawai 

Tingkat kesenangan atau kepuasan yang dirasakan seorang pegawai atas 

peranan atau pekerjaannya dalam suatu organisasi akan mendorong pegawai 

tersebut melakukan pekerjaan dengan sunguh-sungguh. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data tentang kepuasan kerja pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Kepuasan Atas Pembagian Tugas 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

12 

8 

5 

0 

48,0% 

32,0% 

20,0% 

0,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 48,0% 

menyatakan selalu merasa puas dengan pembagian tugas yang diberikan 

kepadanya, selebihnya 30,0% pegawai menyatakan sering puas dengan 

pembagian tugas yang diberikan kepadanya dan 20,0% pegawai menyatakan 

hanya kadang-kadang saja merasa puas dengan pembagian tugas yang diberikan 

kepadanya. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

84

Tabel 4. Kepuasan Atas Hasil Penyelesaian Tugas 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

8 
11 
4 
2 

32,0% 
44,0% 
16,0% 
8,0% 

Jumlah 25 100% 
 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 44,0% 

menyatakan sering puas dengan penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya, 

selebihnya 32,0% menyatakan selalu puas dengan penyelesaian tugas yang 

diberikan kepadanya, 16,0% menyatakan kadang-kadang saja merasa puas dengan 

penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya dan 8,0% menyatakan tidak pernah 

puas dengan penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya. 

3) Prestasi Kerja Pegawai 

Penyelesaian tugas pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai sesuai 

dengan target yang telah ditentukan akan dapat menjamin kemajuan organisasi 

tempat mereka bekerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data tentang prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

Tabel 5. Penyelesaian Tugas Sesuai Target Waktu yang Ditentukan 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

7 

14 

3 

1 

28,0% 

56,0% 

12,0% 

4,0% 

Jumlah 25 100% 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 56,0% 

menyatakan sering dapat menyelesaikan tugas sesuai target waktu yang 

ditentukan, selebihnya 28,0% menyatakan selalu dapat menyelesaikan tugas 

sesuai target waktu yang ditentukan, 12,0% menyatakan kadang-kadang dapat 

menyatakan selalu dapat menyelesaikan tugas sesuai target waktu yang ditentukan 

dan 4,0% menyatakan tidak pernah dapat menyatakan selalu dapat menyelesaikan 

tugas sesuai target waktu yang ditentukan. 

Tabel 6. Penyelesaian Tugas Sebelum Batas Waktu yang Ditentukan 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

3 
15 
7 
0 

12,0% 
60,0% 
28,0% 
0,0% 

Jumlah 30 100% 
 

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 60,0% 

menyatakan sering dapat menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang 

ditentukan, selebihnya 12,0% menyatakan selalu dapat menyelesaikan tugas 

sebelum batas waktu yang ditentukan dan 28,0% menyatakan kadang-kadang saja 

dapat menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan. 

 

4.1.3 Deskripsi Disiplin Kerja Pegawai 

Disiplin kerja sebagai suatu keadaaan tertib dimana seseorang atau 

sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi berkehendak mematuhi dan 

menjalankan peraturan-peraturan organisasi atau perusahaan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis akan memiliki dampak positif pada tercapainya efektivitas 
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kerja di mana seseorang atau sekolompok orang tersebut bekerja dalam suatu 

organisasi.  

Adapun beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk melihat tingkat disiplin 

kerja pegawai, yaitu para pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu dan 

teratur, berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan perlengkapan kantor 

dengan hati-hati, mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi, dan 

memiliki tanggung jawab terhadap tugas. 

1) Datang ke Kantor dengan Tertib, Tepat waktu dan Teratur 

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

disiplin kerja dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 

tentang ketertiban dan keteraturan masuk kantor pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Terlambat Masuk Kerja atau Pulang Lebih Awal  

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tidak pernah 
Pernah 1-2 kali 
Pernah 3-4 kali 
Pernah lebih dari 4 kali 

6 
12 
4 
3 

24,0% 
48,0% 
16,0% 
12,0% 

Jumlah 25 100% 
 

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 48,0% 

menyatakan dalam satu bulan terakhir penah 1-2 kali terlambat masuk kantor atau 

pulang lebih awal dari jam kantor,  selebihnya 24,0% menyatakan tidak pernah, 

16,0% menyatakan pernah 3-4 kali dan 12,0% menyatakan pernah lebih dari 4 

kali. 
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Tabel 8. Tidak Masuk Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tidak pernah 
Pernah 1 kali 
Pernah 2 kali 
Pernah lebih dari 2 kali 

7 
10 
6 
2 

28,0% 
40,0% 
24,0% 
8,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 40,0% 

menyatakan dalam satu bulan terakhir pernah tidak masuk kantor 1 kali, 

selebihnya 28,0% menyatakan tidak pernah, 24,0% menyatakan pernah 2 kali dan 

8,0% menyatakan pernah lebih dari 2 kali. 

2) Berpakaian Rapi di Tempat Kerja  

Berpakaian rapi 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. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh data ketaatan memakai seragam dan kerapian dalam berpakaian saat ke 

kantor dari pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

Tabel 9. Tidak Memakai Seragam Saat Masuk Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tidak pernah 
Pernah 1 kali 
Pernah 2 kali 
Pernah lebih dari 2 kali 

17 

3 

1 

4 

68,0% 

12,0% 

4,0% 

16,0% 

Jumlah 25 100% 
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Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 68,0% 

menyatakan dalam satu bulan terakhir tidak pernah datang ke kantor tidak 

memakai seragam, selebihnya 12,0% menyatakan pernah 1 kali, 4,0% 

menyatakan pernah 2 kali dan 16,0% menyatakan pernah lebih dari 2 kali. 

Tabel 10. Berpakaian Secara Rapi dan Sesuai Ketentuan Saat ke Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

13 
4 
1 
7 

52,0% 
16,0% 
4,0% 
28,0% 

Jumlah 25 100% 
 

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 52,0% 

menyatakan selalu berpakaian rapi dan sesuai ketentuan saat datang ke kantor, 

selebihnya 16,0% menyatakan sering berpakaian rapi dan sesuai ketentuan saat 

datang ke kantor, 4,0% menyatakan kadang-kadang saja berpakaian rapi dan 

sesuai ketentuan saat datang ke kantor dan 28,0% menyatakan tidak pernah 

berpakaian rapi dan sesuai ketentuan saat datang ke kantor. 

3) Menggunakan Perlengkapan Kantor dengan Hati-hati  

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin 

kerja yang baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak 

hati-hati, maka akan merugikan kantor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 

tentang kehati-hatian dalam menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor dari 

pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang sebagai berikut: 
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Tabel 11. Hati-hati Menggunakan Peralatan Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

10 

3 

7 

5 

40,0% 

12,0% 

28,0% 

20,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 40,0% 

menyatakan selalu hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor agar tidak cepat 

rusak, selebihnya 12,0% menyatakan sering hati-hati dalam menggunakan 

peralatan kantor agar tidak cepat rusak, 28,0% menyatakan kadang-kadang saja 

hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor agar tidak cepat rusak dan 20,0% 

menyatakan tidak pernah hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor. 

Tabel 12. Hati-hati Menggunakan Perlengkapan Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

8 
5 
9 
3 

32,0% 
20,0% 
36,0% 
12,0% 

Jumlah 25 100% 
 

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 32,0% 

menyatakan selalu hati-hati dalam menggunakan perlengkapan kantor, selebihnya 

20,0% menyatakan sering hati-hati dalam menggunakan perlengkapan kantor, 

36,0% menyatakan kadang-kadang saja hati-hati dalam menggunakan 

perlengkapan kantor dan 12,0% menyatakan tidak pernah hati-hati dalam 

menggunakan perlengkapan kantor. 
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4) Mengikuti Cara Kerja yang Ditentukan oleh Organisasi  

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat 

menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja yang baik, juga 

menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap organisasi. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data tentang cara kerja dari pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai 

berikut: 

Tabel 13. Bekerja Sesuai Cara Kerja yang Ditentukan Kantor 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

13 
6 
5 
1 

52,0% 
24,0% 
20,0% 
4,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 52,0% 

menyatakan selalu bekerja sesuai cara kerja yang ditentukan kantor, selebihnya 

24,0% sering bekerja sesuai cara kerja yang ditentukan kantor, 20,0% kadang-

kadang saja bekerja sesuai cara kerja yang ditentukan kantor dan 4,0% tidak 

pernah bekerja sesuai cara kerja yang ditentukan kantor. 

Tabel 14. Bekerja Sesuai Petunjuk dan Arahan Pimpinan 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

11 
10 
3 
1 

44,0% 
40,0% 
12,0% 
4,0% 

Jumlah 25 100% 
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Tabel 14 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 44,0% 

menyatakan selalu bekerja sesuai petunjuk dan arahan pimpinan, selebihnya 

40,0% menyatakan sering bekerja sesuai petunjuk dan arahan pimpinan, 12,0% 

menyatakan kadang-kadang saja bekerja sesuai petunjuk dan arahan pimpinan dan 

4,0% menyatakan tidak pernah bekerja sesuai petunjuk dan arahan pimpinan. 

5) Memiliki Tanggung Jawab 

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan 

adanya tanggung jawab terhadap tugasnya maka menunjukkan disiplin kerja 

karyawan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data tanggung jawab 

terhadap pekerjaan dari pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

Tabel 15. Menyelesaikan Pekerjaan Walaupun Harus Lembur 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

4 

15 

5 

1 

16,0% 

60,0% 

20,0% 

4,0% 

Jumlah 25 100% 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 60,0% 

menyatakan sering lembur untuk pekerjaan menyelesaikan pekerjaan saat 

mendekati batas waktu yang ditentukan, selebihnya 16,0% menyatakan selalu 

lembur untuk pekerjaan menyelesaikan pekerjaan saat mendekati batas waktu 

yang ditentukan, 20,0% menyatakan kadang-kadang saja lembur untuk pekerjaan 

menyelesaikan pekerjaan saat mendekati batas waktu yang ditentukan dan 4,0% 
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menyatakan tidak pernah lembur untuk pekerjaan menyelesaikan pekerjaan saat 

mendekati batas waktu yang ditentukan. 

Tabel 16. Melimpahkan Pekerjaan pada Teman Kerja Saat Pekerjaan Menumpuk 

No. Pernyataan Jumlah Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 

Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
Selalu 

5 
10 
8 
2 

20,0% 
40,0% 
32,0% 
8,0% 

Jumlah 30 100% 
 

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yaitu 40,0% 

menyatakan kadang-kadang saja melimpahkan pekerjaan pada teman kerja saat 

pekerjaan menumpuk, selebihnya 20,0% menyatakan tidak pernah melimpahkan 

pekerjaan pada teman kerja saat pekerjaan menumpuk, 32,0% menyatakan sering 

melimpahkan pekerjaan pada teman kerja saat pekerjaan menumpuk dan 8,0% 

menyatakan selalu melimpahkan pekerjaan pada teman kerja saat pekerjaan 

menumpuk. 

 

4.1.4 Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai 

Peningkatan disiplin kerja pegawai bagi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang adalah hal yang sangat 

penting, karena dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 

membutuhkan pegawai yang mempunyai disiplin kerja tinggi yang bersedia 

mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara 

sukarela maupun karena terpaksa. 
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Disiplin kerja merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, 

dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Disiplin kerja pegawai tidak dapat terbentuk dengan sendirinya tetapi 

dibutuhkan suatu upaya untuk menumbuhkan tingkat disiplin kerja pegawai 

tersebut.  

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dalam meningkatkan disiplin 

kerja pegawai adalah sebagai berikut: 

1) Pembuatan peraturan atau tata tertib yang jelas 

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang 

sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara 

dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat secara 

keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mewujudkan aparatur 

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dari berbagai peraturan Pegawai 

Negeri Sipil terdapat beberapa aturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri 

Sipil diantaranyanya adalah: 

a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

jonto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 
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Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang menerapkan beberapa aturan disiplin sebagai berikut : 

a. Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at. 

b. Jam kerja dan jam istirahat diatur sebagai berikut: 

• Hari Senin s/d Kamis dari pukul 7.15 s/d pukul 15.30 dengan jam istirahat 

pukul 12.00 s/d pukul 13.00. 

• Hari Jum’at dari pukul 7.15 s/d pukul 15.00 dengan jam istirahat pukul 

11.30 s/d pukul 13.00 

c. Daftar hadir dan daftar pulang kerja dilaksanakan setiap hari dengan menulis 

nama, jam datang maupun pulang, dan menandatangani pada daftar hadir. 

2) Kepemimpinan 

Pimpinan sangat berperan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai 

karena salah satu tugas pimpinan adalah melakukan mengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawainya. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang Adapun upaya-upaya yang dilakukan di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang untuk dapat 

meningkatkan disiplin kerja pegawai dilakukan dengan pemberian reward atau 

penghargaan kepada pegawai yang berperilaku disiplin dan punishment atau 

hukuman kepada pegawai yang berperilaku indisipliner.  

Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan pimpinan di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang kepada 

pegawai yang melakukan pekerjaannya dengan baik diantaranya adalah:  
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a. Pujian atau ucapan terimakasih 

Pujian dan ucapan terimakasih dari pimpinan kepada pegawai yang bekerja 

dengan penuh dedikasi tinggi karena dapat mempengaruhi pegawai secara 

psikologis. Apabila pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tidak pernah 

diberikan suatu pujian atau ucapan terimakasih, pegawai tersebut akan merasa 

apa yang telah dikerjakannya tidak dihargai dan tidak mengetahui apakah  

yang telah dikerjakannya sesuai apa yang diharapkan pimpinan ataukah 

belum.  

b. Promosi jabatan 

Salah satu sifat dasar manusia pada umumnya adalah ingin menjadi lebih baik 

dan lebih maju dari keadaannya sekarang ini. Pemberian promosi yang 

dilakukan suatu instansi merupakan salah satu pendorong bagi pegawai untuk 

bekerja dengan baik. Dengan adanya promosi yang dilakukan oleh suatu 

instansi, maka pegawai akan terdorong untuk bekerja dengan penuh 

kedisiplinan untuk mencapai hasil kerja yang dipersyaratkan dalam pemberian 

promosi tersebut. 

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pegawai yang 

tidak disiplin di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang diantaranya adalah: 

b. Pelanggaran ringan 

Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ringan 

adalah hanya peringatan lisan. 
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c. Pelanggaran sedang 

Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sedang 

adalah surat peringatan. 

d. Pelanggaran berat 

Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat 

adalah dimutasikan/pemindahan tugas. 

Dengan adanya pendisiplinan dari pimpinan diharapkan pegawai dapat 

ikut serta dan melaksanakan disiplin yang sangat berpengaruh pada efektivitas 

kerja instansi tempat mereka bekerja. 

3) Pembinaan dan pengawasan 

Untuk menghindari maraknya pelanggaran disiplin oleh pegawai, Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 

selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai setiap hari 

pada saat apel pagi, dimana pimpinan akan secara langsung menegur pegawai 

yang tidak masuk pada hari sebelumnya dan pegawai yang terlambat pada hari itu. 

Selain itu pembinaan dan pengawasan disiplin kerja pegawai juga dilakukan 

melalui briefing atau pertemuan setiap bulannya dimana pimpinan dapat selalu 

memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan 

dan semangat kerja yang tinggi.  

4) Perhatian pada kesejahteraan pegawai 

Tak dapat dipungkiri bahwa mereka pegawai bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Bila mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dapat 

dipenuhi secara maksimal maka mereka akan berusaha memperoleh pekerjaan 

sampingan (side jobs) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang tentunya 
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akan berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan pada akhirnya akan muncul 

tindakan indisipliner. 

Bentuk-bentuk perhatian yang dilakukan pada kesejahteraan pegawai di 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang diantaranya adalah selain gaji pokok juga diberikan kompensasi kepada 

pegawai yang berprestasi, memberikan jaminan dan tunjangan-tunjangan dinas. 

 

4.1.5 Kendala dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai 

Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. 

Begitu pula dalam penegakan disiplin kerja pada pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang diperoleh informasi mengenai 

kendala-kendala dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai sebagai 

berikut: 

1) Banyaknya pegawai yang melakukan tugas dinas luar 

Pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Semarang tidak seluruhnya melakukan tugas dinas di kantor, tetapi 

banyak pula yang memiliki tugas dinas luar. Sehingga sangat sulit untuk 

melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan tugas dari pegawai yang 

bersangkutan. Usaha yang dapat dilakukan pimpinan untuk menegakkan 

kedisiplinan kerja dari pegawai yang melakukan tugas dinas luar tersebut hanya 

sebatas pada saat penyelesaian laporan tugas dinas luar yang dibuat pegawai. 
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2) Loyalitas kepada korps 

Selain itu rasa perlindungan kepada korps (esprit de corps) sering kali 

membuat atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan kepada 

bawahan sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi pegawai yang 

melakukannya. 

 

4.2  Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang masih ada 

yang memiliki efektivitas kerja rendah, hal tersebut dapat dilihat masih adanya 

pegawai yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan rekan kerja di kantor 

maupun dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, masih adanya 

pegawai yang memiliki kemampuan kerja kurang memuaskan dan masih adanya 

pegawai yang dalam penyelesaian tugas belum sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. 

Disiplin kerja sebagai suatu keadaaan tertib dimana seseorang atau 

sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi berkehendak mematuhi dan 

menjalankan peraturan-peraturan organisasi atau perusahaan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis akan memiliki dampak positif pada tercapainya efektivitas 

kerja pegawai dalam suatu organisasi/instansi. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan disiplin kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang masih perlu ditingkatkan untuk 

menunjang pencapaian efektivitas kerja pegawai yang optimal sebab masih 

banyak pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
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Kabupaten Semarang berperilaku kurang disiplin dalam bekerja seperti datang ke 

kantor tidak teratur dan tepat waktu, berpakaian ke tempat kerja tidak rapi sesuai 

ketentuan kantor, menggunakan peralatan maupun perlengkapan kantor dengan 

tidak hati-hati, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan cara kerja yang 

ditentukan, dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. 

Setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai terhadap peraturan yang ada 

dalam suatu instansi bisa terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya 

kedisiplinan itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan briefing dimana pimpinan 

dapat selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki 

kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Pemberian motivasi kerja tidak 

hanya dilakukan oleh pimpinan saja namun dapat dilakukan juga oleh sesama 

rekan kerja atau bahkan seorang motivator khusus yang sengaja didatangkan 

untuk memberikan pelatihan motivasi kepada para pegawai. 

Tidak hanya motivasi kerja yang diberikan tetapi juga sebaiknya diberikan 

reward and punishment. Reward tidak harus berbentuk uang tetapi dapat juga 

berupa pujian atau penghargaan sebagai pegawai teladan. Sementara itu bagi 

pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi. Akan tetapi pemberian sanksi bagi 

seorang Pegawai Negeri Sipil sepertinya lebih mengalami kelonggaran 

dibandingkan dengan Pegawai Swasta. Seorang Pegawai Swasta bisa langsung 

dijatuhi hukuman berat ketika dia melakukan kesalahan. Namun seorang Pegawai 

Negeri Sipil harus menunggu prosedur yang cukup lama. 

Kedisiplinan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin adalah : 
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1) Faktor Peraturan atau Tata Tertib 

Salah satu faktor pembentuk kedisiplinan adalah adanya peraturan atau 

tata tertib yang mengatur hal-hal yang diwajibkan dan larangan yang harus 

ditinggalkan. Sebuah peraturan akan ditaati bila peraturan tersebut mempunyai 

sanksi yang tegas. Untuk masalah peraturan sebenarnya sudah cukup memadai 

dimana kita dapat melihat banyak peraturan yang berhubungan dengan penegakan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tata tertib atau peraturan membutuhkan elemen 

lainnya demi kesempurnaan pelaksanaan sebuah peraturan dan pelatihan 

kedisiplinan secara berkesinambungan. 

Secara umum peraturan dan tata tertib di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 

dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang sudah dibuat secara jelas dan 

selalu disosialisasikan kepada seluruh pegawai setiap ada perubahan. Akan tetapi 

kesadaran dalam menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku tergantung pada 

kesadaran dari masing-masing pegawai. 

2) Faktor Kepemimpinan 

Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap pegawai dan pemimpin 

harus melakukan pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pegawainya maka atasan yang bersangkutan harus bisa mempertanggung 

jawabkannya. Atasan bisa dianggap gagal melakukan pembinaan dan 

pengawasan. Setiap atasan harus memimpin bawahannya dengan arif dan 

bijaksana. Ia harus menjadi teladan yang baik yang bisa membimbing 

bawahannya agar tetap berada pada jalur yang benar, memberikan perhatian 

kepada bawahan, berani mengambil tindakan, dan menciptakan kebiasaan-

kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 
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Kepemimpinan merupakan faktor utama yang menentukan baik buruknya 

dan hidup-matinya suatu bentuk usaha/organisasi. Sepanjang sejarah manusia 

belum pernah dikenal bentuk masyarakat manusia tanpa ada pimpinan. Dalam 

tiap-tiap kelompok manusia yang merupakan kemasyarakatan tentu timbul 

seorang atau beberapa orang pemimpin, yang timbul atau ditimbulkan karena 

naluri masyarakat untuk selalu memerlukan pimpinan.  

Menurut Sondang P. Siagian (2000:24) menyatakan bahwa sukses 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang ditentukan sangat tergantung atas 

kemampuan para anggota pimpinannya untuk menggerakkan sumber-sumber dan 

alat-alat tersebut sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien, ekonomis dan 

efektif. Dengan demikian faktor kepemimpinan mempunyai peranan penting 

dalam menentukan tingkat kedisiplinan para pegawainya. Seorang pimpinan yang 

cenderung egois dimana ia kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya atau 

bahkan melakukan tindakan negatif maka hal ini sangat berpengaruh terhadap 

perilaku bawahannya. Hal ini akan menimbulkan tidak adanya rasa hormat kepada 

atasan, tindakan indisipliner bahkan membenci atasannya. 

Peran pemimpin di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang dalam mendisiplinkan pegawainya telah 

dilakukan dengan berbagai cara baik melalui teguran langsung maupun pemberian 

motivasi kerja kepada pegawai. Tetapi karena usaha tersebut tidak disertai dengan 

pemberian punishment atau sanksi yang tegas kepada pegawai yang sering 

melakukan tindakan indisipliner menjadikan usaha tersebut sampai saat ini tidak 

memberikan hasil yang signifikan. 
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3) Faktor Pembinaan dan Pengawasan 

Untuk menghindari maraknya pelanggaran disiplin pegawai di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang, 

sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang baik dan 

pengawasan yang efektif tentu akan membantu membentuk aparat pemeritah yang 

baik dan berwibawa. Pembinaan disiplin memiliki hubungan positif yang dapat 

mempengaruhi perilaku pegawai. Semakin baik pembinaan disiplin dilakukan 

maka akan semakin baik pula perilaku ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap 

ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Hal ini tentu akan menjadi tugas dan 

tanggung jawab setiap pimpinan untuk melakukan pembinaan disiplin kepada 

para pegawai yang ada di lingkungannya. 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 

43 Tahun 1999 dimana dijelaskan bahwa agar Pegawai Negeri Sipil dapat 

melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan 

pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri 

Sipil yang ada ditingkat daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan 

yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat dengan sendirinya berlaku pula 

pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang Undang. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan 

pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, 

kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur 

Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar-benar merupakan 
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Aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdayaguna, penuh kesetiaan dan 

ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang 1945, Negara dan Pemerintah. 

Sehubungan dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang Undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah satu 

faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan aparatur 

negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai 

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan 

abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.  Enam 

sasaran utama pengawasan menurut Buchari Zainun (1992:48) adalah: 

a. Untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan 

terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi 

yang dimaksud.  

b. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai 

kegiatan operasional benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan 

tersebut secara efisien dan efektif. 

c. Untuk menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi 

kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan 

bukan kepada kepentingan individu yang sesungguhnya harus ditempatkan 

dibawah kepentingan organisasi.  

d. Untuk menjamin bahwa penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya dari sarana dan prasarana tersebut.  
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e. Untuk menjamin standar mutu hasil kerja terpenuhi semaksimal mungkin. 

f. Untuk menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. 

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan 

manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu : 

a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh 

pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek 

sendiri ditempat pekerjaannya dan menerima laporan-laporan langsung dari 

pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 

b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan 

yang diterima dari pelaksana atau bawahannya baik lisan atau tulisan.  

4) Faktor Kesejahteraan Pegawai  

Kesejahteraan Pegawai Negri Sipil merupakan salah satu hal yang harus 

diperhatikan oleh Pemerintah. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Bila mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak 

dapat dipenuhi secara maksimal maka mereka akan berusaha memperoleh 

pekerjaan lain (side jobs) untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang 

tentunya akan berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan pada akhirnya akan 

muncul tindakan indisipliner. Dengan adanya tunjangan kinerja, pegawai di 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang dapat dikatakan telah memperoleh kesejahteraan yang lebih dari cukup 

oleh karena itu para pegawai harus menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. 

Usaha dalam peningkatan disiplin kerja bagi pegawai di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang tidak dapat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

105

lepas dari berbagai kendala diantaranya adalah banyaknya pegawai yang 

mendapatkan tugas dinas luar sehingga pimpinan kesulitan dalam melakukan 

pengawasan secara langsung atas kedisiplinan kerja pegawai yang bersangkutan. 

Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dapat membentuk tim pengawas 

lapangan, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan dan kegiatan 

pengawasan masih menjadi tanggung jawab kepala bagian masing-masing. 

Selain itu rasa perlindungan kepada korps (esprit de corps) sering kali 

membuat atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan. Pengawasan 

yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan (pengawasan melekat) yang 

umumnya digunakan dalam pengawasan di lembaga pemerintahan sering kali 

menimbulkan problematik yang selalu dikeluhkan masyarakat, seperti sikap 

atasan yang terlalu melindungi bawahannya walaupun bawahannya melakukan 

penyimpangan, kesulitan pimpinan menindak bawahannya karena antara bawahan 

dan atasan sudah seperti akrab atau bisa saja atasan juga memiliki kebiasaan atau 

perilaku yang sama dengan bawahannya.  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa disiplin akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, peraturan / tata tertib, dan 

pengawasan. Jelaslah sudah bahwa pemberian sanksi administrasi kepada pegawai 

akan mempunyai dampak yang hebat bila diikuti oleh beberapa faktor di atas. 

Selama faktor - faktor tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka para pegawai 

tetap akan berpendapat bahwa penegakan disiplin hanya sebatas absensi semata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 
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diperoleh informasi bahwa sebenarnya sudah ada peraturan dan sanksi yang 

diberikan kepada pegawainya. Namun hal tersebut masih kurang karena masih 

minimnya pembinaan disiplin yang dilakukan. Bentuk pembinaan disiplin yang 

sesuai untuk diterapkan antara lain adalah komunikasi atasan dan bawahan yang 

lancar, memberi motivasi kerja, keteladanan dan konsistensi pimpinan dalam 

bersikap dan berperilaku serta pendistribusian tugas yang merata. 

Keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh kemauan pimpinan atau 

pemegang kebijakan untuk mengawasi para pegawainya dan kemauan mereka 

untuk memberikan sanksi kepada oknum yang bermasalah. Sanksi yang 

diterapkan dengan benar dapat menekan penyimpangan yang dilakukan oleh 

pegawai dimana akan timbul efek jera bagi para pegawai yang melakukan 

kesalahan dan mencegah pegawai lainnya untuk melakukan kesalahan yang sama. 

Pelatihan-pelatihan juga sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian 

yang matang dan kedisiplinan yang tinggi. Pelatihan sebaiknya tidak hanya 

dilakukan oleh individu tertentu melainkan oleh seluruh pegawai.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

1) Upaya peningkatan disiplin kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 

a. Pembuatan peraturan dan tata tertib yang jelas disertai elemen lainnya 

yang menunjang demi kesempurnaan pelaksanaan sebuah peraturan. 

b. Mengefektifkan peran pemimpin dalam memberikan reward atau 

penghargaan kepada pegawai yang berperilaku disiplin dan punishment 

atau hukuman kepada pegawai yang berperilaku indisipliner secara adil. 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai secara 

berkesinambungan dalam berbagai kesempatan baik secara pribadi 

maupun kelompok. 

d. Memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan jalan memberikan 

tunjangan dinas dan insentif diluar gaji pokok agar mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak berusaha mencari 

pekerjaan lain (side jobs) yang dapat memunculkan tindakan indisipliner. 

2) Kendala-kendala dalam meningkatkan disiplin kerja di Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang 

a. Banyaknya pegawai yang mendapatkan tugas dinas luar sehingga 

pimpinan kesulitan dalam melakukan pengawasan secara langsung atas 

kedisiplinan kerja pegawai yang bersangkutan.  
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b. Loyalitas kepada korps (esprit de corps) sering kali membuat atasan yang 

berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan kepada bawahan sehingga 

tidak dapat memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukannya. 

 

5.2 Saran 

Untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan disiplin kerja di Kantor 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang, 

maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Diperlukan adanya penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap pegawai yang 

melakukan tindakan indisipliner dimana tidak hanya sebatas pemberian 

teguran saja tetapi perlu pemberian sanksi adminisitratif sesuai aturan yang 

berlaku. 

2) Pembinaan dan pengawasan harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan 

untuk menjaga agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik. 

3) Dalam menentukan kenaikan pangkat atau golongan pegawai maupun 

pemberian promosi jabatan bagi pegawai hendaknya juga mempertimbangkan 

tingkat kedisiplinan pegawai agar setiap pegawai terpacu untuk melakukan 

pekerjaannya dengan penuh disiplin. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

109

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta : Rineka Cipta. 

D. S. Widodo. 1981. Pokok-Pokok Pengertian Ilmu Administrasi Kepegawaian. 
Jakarta : Ghalia. 

Gibson, & James 1994, Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. 
Yogyakarta:Super Sukses.  

Guntur, Ietje S. 1996. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta : Airlangga. 

Handoko, T. Hani. 1995. Manajemen. Yogyakarta : BPFE. 

Hasibuan, Malayu, 2003. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : Bumi Aksara. 

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Perusahaan. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Moekijat. 1989. Manajemen Kepegawaian. Bandung : Mandar Maju. 

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

___________________. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Ranupandojo, Heidjrachman. 1990. Tanya Jawab Manajemen. Yogyakarta : AMP 
YKPN. 

Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2003. Manajemen tenaga Kerja Indonesia 
Pendekatan administratif dan Operasional. Jakarta : Bumi Aksara. 

Siagian, Sondang P., 2000, Administrasi Kantor. Jakarta : Bina Aksara. 

Siswanto, Bedjo. 1990. Manajemen Modern. Bandung: Sinar Baru. 

_____________. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 
Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. 

Steers, Ricard M., 1985, Efektifitas Organisasi. Jakarta : Gunung Agung. 

Sutarto. 1987. Dasar-dasar Organisasi. Jakarta: Gajah Mada University Press. 

The Liang Gie. 1981. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung. 

The Liang Gie, 2000, Administrasi perkantoran Modern. Jakarta : Liberty. 

 

109 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

110

Triguno. 1997. Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan yang Kondusive untuk 
Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Golden Terayon Press.   

Wursanto.1990. Manajemen Kepegawaian. Yogyakarta: Kanisius. 

Zainun, Buchari. 1992. Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Balai Aksara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

111

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang dimaksud Disiplin Pegawai menurut anda? 

2. Bagamana upaya peningkatan disiplin kerja pegawai dalam upaya 

mewujudkan efektivitas kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya 

peningkatan disiplin kerja pegawai di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ? 

4. Hukuman apa yang diberikan para pegawai apabila melanggar disiplin kerja di 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Semarang ? 

5. Apa tujuan dari pemberian hukuman ? 

6. Tujuan apa yang hendak dicapai dalam peningkatan disiplin kerja dalam 

mewujudkan efektivitas kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ? 

7. Adakah pengaruh peningkatan disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan 

efektivitas kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Semarang ? 

8. Apa penyebab pegawai melakukan ketidakdisiplinan kerja ? 

9. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kedisiplinan 

pegawai ? 

10. Solusi apa yang dilakukan dalam mengahadapi kendala yang ada untuk 

meningkatkan kedisiplinan pegawai ? 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

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

NIP   : ............................................. 

Jenis kelamin  : ............................................. 

Usia   : ............................................. 

Pendidikan terakhir : ............................................. 

Jabatan   : ............................................. 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan 

jawaban anda dengan cara memberikan tanda checlist (√) pada salah satu 

jawaban yang tersedia. 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Eafektivitas Kerja 

1. Apakah saudara dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan 

kerja di kantor (bekerjama dengan rekan-rekan kerja) dalam setiap 

penyelesaian tugas kantor ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

2. Apakah saudara dapat menyesuaikan diri dengan tugas ataupun 

pekerjaan kantor sehingga penyelesaiannya dapat sesuai waktu yang 

direncanakan ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 
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3. Apakah saudara puas dengan pembagian tugas atau pekerjaan yang 

selama ini diberikan kepada saudara ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

4. Menurut saudara penyelesaian setiap tugas atau pekerjaan yang selama 

ini diberikan kepada saudara apakah hasilnya sudah memuaskan ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

5. Apakah setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada saudara dapat 

diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

6. Selama ini pernahkan saudara mengerjakan tugas atau pekerjaan 
sebelum batas waktu yang ditentukan ? 
a. Tidak pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering 
d. Selalu 

B. Eafektivitas Kerja 
7. Dalam satu bulan terakhir ini berapa kali anda terlambat masuk kerja 

ataupun pulang lebih awal dari jam kantor ? 
a. Tidak pernah 
b. Pernah 1-2 kali 
c. Pernah 3-4 kali 
d. Pernah lebih dari 4 kali 
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8. Dalam satu bulan terakhir ini berapa kali anda tidak masuk kantor ? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah 1 kali 

c. Pernah 2 kali 

d. Pernah lebih dari 2 kali 

9. Dalam satu bulan terakhir pernahkan anda tidak memakai seragam saat 

datang ke kantor ? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah 1 kali 

c. Pernah 2 kali 

d. Pernah lebih dari 2 kali 

10. Apakah anda merasa telah berpakaian secara rapi dan sesuai ketentuan 

saat datang ke kantor ? 

a. Tidak pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering 
d. Selalu 

11. Saat bekerja apakah anda menggunakan peralatan kantor secara hati-hati 

agar tidak cepat rusak ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

12. Saat bekerja apakah anda menggunakan perlengkapan kantor seperti 

kertas, alat tulis ataupun yang lainnya secara hati-hati sehingga tidak ada 

perlengkapan yang terbuang sia-sia ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 
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13. Apakah dalam bekerja saudara mengikuti cara kerja yang ditentukan 

kantor ? 

a. Tidak pernah 

b. Sanksi ringan 

c. Sanksi sedang 

d. Sanksi berat 

14. Dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh dinas, apakah sudah 

dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kedisiplinan? 

a. Sangat memotivasi 

b. Cukup memotivasi 

c. Kurang memotivasi 

d. Tidak memotivasi 

15. Dengan adanya peraturan disiplin kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang, apakah 

sudah dapat memotivasi anda dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan anda? 

a. Sangat memotivasi 

b. Cukup memotivasi 

c. Kurang memotivasi 

d. Tidak memotivasi 

Apabila ada saran atau masukan dapat ditulis dibawah ini : 

.................................................................... 

 

Terimakasih 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 116

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 117

                    DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

VAR00001

17 68.0 68.0 68.0
7 28.0 28.0 96.0
1 4.0 4.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00002

10 40.0 40.0 40.0
13 52.0 52.0 92.0

2 8.0 8.0 100.0
25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00003

12 48.0 48.0 48.0
8 32.0 32.0 80.0
5 20.0 20.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00004

8 32.0 32.0 32.0
11 44.0 44.0 76.0

4 16.0 16.0 92.0
2 8.0 8.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00005

7 28.0 28.0 28.0
14 56.0 56.0 84.0

3 12.0 12.0 96.0
1 4.0 4.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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VAR00006

3 12.0 12.0 12.0
15 60.0 60.0 72.0

7 28.0 28.0 100.0
25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00007

6 24.0 24.0 24.0
12 48.0 48.0 72.0

4 16.0 16.0 88.0
3 12.0 12.0 100.0

25 100.0 100.0

Tidak pernah
Pernah 1-2 kali
Pernah 3-4 kali
Pernah lebih dari 4 kali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00008

7 28.0 28.0 28.0
10 40.0 40.0 68.0

6 24.0 24.0 92.0
2 8.0 8.0 100.0

25 100.0 100.0

Tidak pernah
Pernah 1kali
Pernah 2 kali
Pernah lebih dari 2 kali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00009

17 68.0 68.0 68.0
3 12.0 12.0 80.0
1 4.0 4.0 84.0
4 16.0 16.0 100.0

25 100.0 100.0

Tidak pernah
Pernah 1kali
Pernah 2 kali
Pernah lebih dari 2 kali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00010

13 52.0 52.0 52.0
4 16.0 16.0 68.0
1 4.0 4.0 72.0
7 28.0 28.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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VAR00011

10 40.0 40.0 40.0
3 12.0 12.0 52.0
7 28.0 28.0 80.0
5 20.0 20.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00012

8 32.0 32.0 32.0
5 20.0 20.0 52.0
9 36.0 36.0 88.0
3 12.0 12.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00013

13 52.0 52.0 52.0
6 24.0 24.0 76.0
5 20.0 20.0 96.0
1 4.0 4.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00014

11 44.0 44.0 44.0
10 40.0 40.0 84.0

3 12.0 12.0 96.0
1 4.0 4.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VAR00015

4 16.0 16.0 16.0
15 60.0 60.0 76.0

5 20.0 20.0 96.0
1 4.0 4.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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VAR00016

5 20.0 20.0 20.0
10 40.0 40.0 60.0

8 32.0 32.0 92.0
2 8.0 8.0 100.0

25 100.0 100.0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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