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Dalam kehidupan berorganisasi, baik organisasi pemerintahan maupun 
swasta disiplin merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang proses 
pencapaian tujuan, tanpa adanya kondisi kedisiplinan yang baik maka suatu 
organisasi tidak mungkin mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam 
melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kinerja, pimpinan 
hams dapat melihat kebutuhan-kebutuhan pegawai untuk menciptakan kondisi 
disiplin tersebut, baik kebutuhan materi, non materi, dan kebutuhan lain sehingga 
pegawai merasa ada kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan, contoh kasus pada 
pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang memiliki kondisi kerja 
yang masih kurang disiplin, terutama kinerja para Kepala Sekolah yang dalam 
pelaksanaan kerjanya lnasih ada yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib 
yang berlaku. Situasi demikian terjadi dikarenakan belum adanya perhatian dan 
kemampuan pimpinan clalam memberikan sualu insentir, baik materi maupun non 
materi, sehingga penulis akhimya membuat kajian tentang hubungan imbalan non 
materi dan kepuasan dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar di lingkungan 
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

Setelah diketahui pennasalahan yang terjadi pada Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan Tenjo, kemudian melakukan identifikasi terhadap 
pennasalahan yang ada, untuk selanjutnya membuat suatu rumusan masalah yang 
akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah 
tersebut adalah : (1) adakah hubungan antara imbalan non materi (imbalan antar 
Gibadi, kesempatan untuk promosi dan pelimpahan tanggung jawab) dengan 
disiplin kerja, (2) adakah hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja, 
(3) adakah hubungan antara imbalan non materi dengan kepuasan kerja, (4) 
adakah hubungan imbalan non materi dan kepuasan dengan disiplin kerja Kepala 
Sekolah Dasar dilingkungan kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

Setelah masalah dirumuskan, kemudian penulis membuat suatu hipotesis 
tentang pennasalahan yang akan diteliti. Adapun hipotesisnya adalah sebagai 
berikut : (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara imbalan non 
materi dengan disiplin kerja, (2) terdapat hubungan yang pos:tif dan signifikan 
antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja, (3) terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara imbalan non materi dengan kepuasan kerja, (4) secara 
bersama-sama terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara imbalan non 
materi dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Kantor Cabang 
Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memberikan kejelasan secara 
empiris tentang hubungan faktor imbalan non materi dan kepuasan kerja dengan 
perilaku disiplin Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan kantor Cabang 
Dinas ~endidikan ~ecamatan Tenjo, khus6nya : ( I )  meiganalisa hubungai 
faktor imbalan non materi terhadap disiplin kerja, (2) menganalisa hubungan 
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kepuasan terhadap disiplin kerja, (3) menganalisa hubungan imbalan non materi 
terhadap kepuasan kerja, (4) menganalisa hubungan imbalan non materi dan 
kepuasan terhadap disiplin kerja Kepala Sekolah di lingkungan Kantor Cabang 
Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritik terhadap pemahaman perilaku pegawai khususnya prilaku 
disiplin serta determinan-determinan yang mempengaruhi antara lain: (1) 
memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami perilaku kedisipilinan di 
lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, (2) 
mengungkapkan pentingnya faktor imbalan non materi dan kepuasan keja  
terhadap disiplin kerja, sehingga dapat dipergunakan oleh pimpinan dalam rangka 
mewujudkan kondisi kerja yang lebih baik. 

Dalam penelitian akan mencoba untuk mengkaji mengenai hubungan 
antara imbalan non materi dan kepuasan dengan disiplin kerja Kepala Sekolah 
Dasar dilingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, sehingga 
penelitian ini memberikan batasan tentang hubungan imbalan non materi dan 
kepuasan dengan disiplin kerja yang diterima oleh Kepala Sekolah Dasar sebagai 
bahan untuk penelitian, adapun informasi dan data dalam pelaksanaan penelitian 
ini didapatkan dari kepustakaan yang ada di tempat penelitian maupun di 
perpustakaan kampus. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Deskriptif 
Analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala, atau frekwensi 
adanya hubungan tertentu antar suatu gejala dengan gejala yang lain, 
Koentjaraningrat (1977 : 29). Hal ini sesuaikan dengan studi kasus yang diadakan 
di kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, kemudian data hasil 
penelitian yang didapat dari hasil kuesioner yang berbentuk skala Likert 
ditabulasikan, untuk selanjutnya di olah dengan bantuan komputer. Sebelum 
pengolahan dilakukan, data tersebut hams diuji kevalidan serta reliabilitasnya, 
adapun dalam pengujian kevalidan dan reliabilitas data ini penulis menggunakan 
teknik korelasi Product Moment Pearson. Setelah data dinyatakan valid dan 
reliabel. maka data tersebut sudah siap untuk digunakan dalam penelitian. 
Selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik korelasi sederhana dan korelasi 
ganda dengan menggunakan korelasi Product Moment Pearson. 

Dari hasil analisa Korelasi Product Moment Pearson variabel imbalan 
non materi dengan variabel disiplin kerja diperoleh koefisien korelasi sebesar 
0,132. Angka tersebut menunjukkan hubungan antara imbalan non materi dengan 
disiplin kerja tidak signifikan. Karena setelah dibandingkan angka tabel r (nilai 
korelasi Prodzrct Moment Pearson) dengan n (jumlah responden) = 32 pada taraf 
kesalahan 5 %, maka diperoleh r tabel = 0,349. Kemudian hubungan antara 
kepuasan kerja dengan disiplin kerja diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,406. 
Ini berarti bahwa hubungan kedua varibel tersebut signifikan.. 

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa imbalan non 
materi dan kepuasan kerja berhubungan dengan disiplin kerja Kepala Sekolah. Hal 
ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis antara kedua variabel tersebut 
dengan disiplin kerja dengan menggunakan Korelasi Ganda, yang besamya 
0,402. 
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Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hanya variabel 
kepuasan kerja yang mempunyai hubungan signifkan, dan secara keseluruhan 
antara variabel imbalan non materi dan kepuasan ke ja  mempunyai hubungan 
dalam kategori sedang dengan disiplin kerja. Dengan demikian unsur-unsur 
kepuasan k&ja yang teidiri dari faktor higienis dan fakor pemuas sebagai mana 
dikemukakan oleh Herzberg juga terbukti dapat mewujudkan kepuasan kerja bagi 
Kepala Sekolah, sehingga dapat memotivasi disiplin. 

Kesimpulan terdapatnya hubungan imbalan non materi dan kepuasan kerja 
terhadap disiplin pegawai, sesuai dengan alur mekanisme perilaku manusia. 
Handoko (1997 : 264) yang menyatakan bahwa proses perilaku diawali oleh 
stimulus, kemudian terjadi persepsi dan penghayatan selanjutnya timbul perilaku. 
Mengenai banyaknya faktor lain yang juga berpengaruh terhadap disiplin kerja 
pegawai, sejalan dengan variabel perilaku manusia dalam organisasi, Gibson 
(1995 : 51) juga menyatakan bahwa perilaku individu yang tampak ditentukan 
oleh variabel psikologis dan variabel organisasional 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bisa 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) hubungan antara kepuasan kerja 
dengan disiplin kerja adalah signifikan, ini membuktikan bahwa kepuasan kerja 
yang dirasakan pegawai berhubungan dengan disiplin kerjanya. Hal ini 
menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku manusia di tentukan oleh 
penghayatan dan persepsi mereka tentang stimulus yang di terimanya. Kepuasan 
kerja sangat diperlukan dalam menciptakan perilaku disiplin kerja, dan hasil 
analisa koefisien determinasi menunjukkan bahwa hubungan kepuasan kerja 
dengan disiplin ini dalam kategori sedang, karena terdapat faktor-faktor lain diluar 
faktor kepuasan kerja yang mempunyai hubungan dengan disiplin kerja. Faktor- 
faktor tersebut diantaranya dapat berasal dari faktor internal kantor, seperti 
struktur organisasi, kualitas kepemimpinan, sistem hukuman, imbalan materi, 
intersitas pekerjaan, dan sebagainya. Faktor individual pegawai seperti posisi atau 
jabatan, kebiasaan-kebiasaan, tingkat kebutuhan, kepribadian dan sebagainya. 
Serta faktor lingkungan seperti latar belakang keluarga, keadaan teman sejawat, 
dan latar belakang masyarakat sekitar, (2) hubungan antara imbalan non materi 
dengan kepuasan kerja Kepala Sekolah tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil penelitian, dan ini berarti bahwa imbalan non materi tidak mempunyai 
hubungan dengan kepuasan kerja Kepala Sekolah, (3) secara keselumhan dapat 
dikatakan bahwa hubungan imbalan non materi dan kepuasan kerja berhubungan 
dengan disiplin pegawai. Perilaku disiplin memerlukan kondisi kepuasan kerja 
yang baik, tetapi dari hasil'analisa tidak menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara imbalan non mziteri dengan kepuasan kerja, ini berarti bahwa 
variasi kepuasan kerja dipengaruhi faktor lain selain imbalan non materi, (4) 
mengenai kepuasan kerja yang dirasakan pegawai, diketahui bahwa prosentase 
kepuasan pada "faktor pemuas" lebih besar dibandingkan dengan prosentase 
kepuasan kepada " faktor higienis", (5) analisa terhadap perilaku disiplin Kepala 
Sekolah menunjukan bahwa perilaku aspek psikomotorik lebih besar 
dibandingkan dengan aspek efektif dan aspek kognitif. Hal ini berarti bahwa 
pelaksanaan aturan dan tata tertib sudah dapat dilaksanakan dengan baik dengan 
didukung oleh pengetahuan dan penghayatan tentang aturan dan tata tertib yang 
cukup tinggi, dan ha1 tersebut telah dibandingkan dengan hasil penilaian kerja 
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oieh Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang dilihat dari Daftar Pelaksanaan 
Penilaian Pekerjaan (DP.3). 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas , dapat dikemukakan beberapa 
saran baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis sebagai berikut : (1) 
dalam rangka mewujudkan disiplin ke ja  yang lebih baik, secara praktis hasil 
penelitian ini menyarankan agar pimpinan lebih memperhatikan aspek kepuasan 
kerja pegawai. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara memperhatikan kebutuhan- 
kebutuhan psikologis dan sosiologis pegawai, menciptakan kondisi ke ja  yang 
baik, promosi, pengakuan, tanggung jawab, insentif yang memadai, dan 
sebagainya, (2) karena pelaksanaan aturan dan tata tertib dilihat dari segi kognitif, 
efektif, dan psikomotorik masih relatif rendah, maka pimpinan harus mengadakan 
pembinaan secara kontinu untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang aturan 
dan tata tertib serta kualitas disiplin. Dan kemudian pegawai dapat 
mengaktualisasikan pengetahuan serta kesadaran akan aturan dan tata tertib 
tersebut dalam tindakan-tindakan nyata, yaitu mematuhi tata tertib dan aturan 
serta larangan yang ditentukan. 

Kata Kunci : Imbalan Non Materi, Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Cabang 
Dinas Pendidikan, Skala Likert, Korelasi Ganda, Psikomotorik, 
Aspek Kognitif, Faktor Pemuas, Tata Tertib, Peraturan 
Pemerintah. 
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