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A. Latar Belakang 

Disiplin adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

dan kemajuan suatu bangsa. Bangsa-bangsa yang tergolong maju pada umumnya 

memiliki tingkat disiplin yang tinggi pula, contohnya adalah Jepang. Kekalahan 

Jepang pada Perang Dunia ke I1 tahun 1945 telah mengakibatkan tatanan 

kehidupan bangsa ini hancur. Tetapi dengan itikad, kemauan, dan disiplin yang 

tinggi pada tahun 1970-an kemajuan Jepang telah dapat disejajarkan bahkan 

melebihi negara-negara Eropa. 

Di Indonesia, disiplin masih merupakan masalah yang berat. Disiplin 

kerja, disiplin waktu, dan disiplin dalam berkehidupan pada umumnya belum 

menjadi kebiasaan. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan dan 

menjadikan disiplin sebagai kebiasaan dan kebutuhan, salah satu diantaranya 

adalah program Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 

Dalam suatu organisasi, disiplin merupakan faktor yang sangat penting 

dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuannya, karena tanpa kondisi disiplin yang 

baik suatu organisasi tak mutlgkin dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang 

tinggi. Disiplin merupakan perilaku positif yang intinya bempa sikap, tingkah 

laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik tertulis 

maupun tidak tertulis (Nitisemito, 1996 : 123) 

Ditinjau dari segi perilaku, disiplin bergantung pada banyak faktor, 

baik faktor individual pegawai, kondisi internal organisasi, dan faktor lingkungan. 
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Faktor individu dapat berasal dari kepribadian (personality), motif (motive), sikap 

(attitude), harapan-harapan, kebiasaan (habits) dan sebagainya. Faktor internal 

organisasi dapat berupa kondisi dan lingkungan kerja, kepemimpinan, 

komunikasi, sistem imbalan, sanksi dan sebagainya. Adapun faktor lingkungan 

dapat berupa lingkungan sosial, budaya maupun keluarga. 

Dengan demikian dapat difahami terbentuknya prilaku disiplin 

merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu. Oleh karena itu usaha 

meningkatkan perilaku disiplin semestinya dilaksanakan secara kontinyu dan 

komprehensif, dalam arti diusahakan secara terus menerus dan memperhatikan 

segala faktor yang mempengaruhinya. 

Pada organisasi-organisasi pemerintah, disiplin pada umumnya masih 

merupakan masalah. Kondisi organisasi yang kurang mendukung dan keterbatasan 

pimpinan dalam memahami masalah ini, seringkali menjadi kesulitan bagi 

pimpinan tersebut dalam menciptakan kondisi disiplin yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Tenjo ada beberapa hambatan yang dijumpai dalam 

rangka pemeliharaan dan peningkatan kondisi disiplin di organisasi-organisasi 

pemerintah antara lain : 

1. Rendahnya self' conh.ol dalam diri pegawai dan diantara sesama 

pegawai, sehingga pada umumya perilaku disiplin ditentukan oleh 

adanya pimpinan yang melakukan kontrol. 

2. Belum adanya sistem imbalan yang dapat merangsang setiap pegawai 

untuk meningkatkan disiplin kerjanya, seperti sistem gaji, kenaikan 

pangkat atau promosi yang penilaiannya berdasarkan kinerja individu 
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tersebut. Sebaliknya belum ada sistem punishment yang efektif untuk 

meminimalisasi perilaku pelanggaran disiplin. 

3. Hal-ha1 yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 

terlalu bersifat formalistis dan administratif. Contohnya adalah setiap 

Pegawai Negeri Sipil dilarang bertindak sewenang-wenang dan tidak 

adil terhadap bawahannya. 

4. Pemahaman tentang konsep disiplin yang masih kaku, yakni sebagai 

bentuk ketaatan dan kepatuhan mutlak yang dituntut dari setiap 

pegawai negeri, tanpa melihatnya sebagai proses dinamik yang 

bergantung pada banyak detenninan, seperti imbalan, tingkat 

kepuasan, harapan-harapan dan faktor psikologis lainnya. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Tenjo, terkesan masih banyak Kepala Sekolah yang tidak 

memperlihatkan perilaku disiplin, seperti kemangkiran, pemakaian seragam yang 

tidak sesuai dengan ketentuan, ketidaktepatan masuk dan pulang kerja, seringkali 

meninggalkan kantor pada jam kerja. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi 

Kepegawaian Dinas Kecamatan Tenjo pada tanggal 30 Januari 2002 menunjukkan 

bahwa prosentase ketidakhadiran pegawai pada bulan sebelumnya tercatat 18 %. 

Selain itu dijelaskan pula bahwa masih cukup banyak Kepala Sekolah yang 

kurang memenuhi ketentuan jam kerja, misalnya datang dan pulang kerja yang 

tidak sesuai dengan jadwal atau meninggalkan kantor pada saat kerja. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah yang 

diduga sering berperilaku tidak disiplin, diketahui babwa mereka menunjukkan 

perilaku demikian karena kurang mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. 
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Hal ini disebabkan antara lain karena semakin sulitnya memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga dari gaji yang diterima. Yang lainnya karena perasaan mendapat 

perlakuan yang kurang adil, kurangnya perhatian pimpinan, rendahnya 

jaminan kesempatan untuk promosi, dan kurangnya pengakuan positif atas 

prestasi kerja. Disamping itu adanya persepsi negatif karena tidak adanya 

perbedaan besarnya imbalan (Gaji), kesempatan mendapatkan kenaikan gaji 

berkala antara pegawai yang menunjukkan kinerja baik dan kurang baik. Hal yang 

sebaliknya pengamatan dan wawancara dengan kelompok pegawai yang 

memperlihatkan perilaku disiplin diperoleh gambaran bahwa pada umunya 

mereka merasakan kepuasan dalam pekerjaanya seperti merasa bahwa potensinya 

cukup diakui, merasa diperlakukan adil dan keyakiian bahwa dirinya mempunyai 

peluang untuk maju. Bila ha1 ini tidak mendapat penanganan yang tepat 

dikhawatirkan para pegawai yang sementara ini menunjukan tingkat displin yang 

baik terpengaruh oleh pegawai yang kurang disiplin. 

Memasuki organisasi, terlebih Pegawai Negeri, tentunya didorong oleh 

berbagai kepentingan dengan kata lain ditujukan untuk mendapatkan imbal'an 

berupa pemenuhan berbagai kebutuhan. Jika kebutuhan relatif dapat terpenuhi 

maka orang tersebut cenderung akan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. 

Pada pada dekade terakhir ini cenderung organisasi yang berkembang antara lain 

dalam bidang upah dan gaji, jaminan sosial, jaminan kerja, ketenagaan dalam 

pekerjaan, partisipasi dan demokrasi ditempat kerja (Siagian, 1995 : 166) 

sehingga bisa menjadi motivasi dalam melaksanakan pekerjaan. 

Kepuasan kerja pada hakekatnya merupakan sikap umum seseorang 

tentang pekerjaannya, apakah pekerjaan tersebut bisa memberikan kepuasan 
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baginya atau tidak. Secara teoritis sikap ini akan berpengaruh terhadap 

penampilan dan perilaku lebii positif tentang pekerjaanya yang cenderung 

berperilaku lebih positif dibanding dengan orang yang sikapnya negatif. Sebagai 

gambaran para pegawai Amerika Serikat yang dikenal berperilaku efisien dan 

berdisiplin, pada umumnya memiliki tingkat kepuasan kerja antara 70-90% 

sebagaimana dilaporkan oleh Robbins, (1996 : 180). 

Kondisi di atas menunjukkan adanya hubungan faktor imbalan, 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, sehingga mempengaruhi perilaku 

disiplin. Dalam ha1 ini Gibson (1995 : 170) menjelaskan bahwa kepuasan keja  

memang antara lain ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan pegawai 

terhadap imbalan (reward) dan keuntungan-keuntungan lain dalam pekejaan. 

Meskipun hasil pengamatan lain menunjukan bahwa antara imbalan dan kepuasan 

kerja tidak difahami dengan sempurna dan sifatnya tidak tetap (Gibson, 1995 : 

171). 

1. Identifikasi Masalah 

Uraian di atas menunjukkan adanya kenyataan bahwa tingicat imbalan 

yang diterima di Kantor Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Tenjo belum 

memadai, sehingga kepuasan kerja mereka masih rendah, dan mengakibatkan 

disiplin keja  mereka rendah pula. Dengan demikian diperlukan suatu upaya oleh 

pimpinan untuk mengetahui sejauh mana faktor imbalan non materi dan kepuasan 

kerja berhubungan dengan perilaku disiplin pegawai. Sedangkan kebijakan untuk 

imbalan materi pada pada Pegawai Negeri Sipil sudah ditentukan oleh pemerintah, 

maka pada tesis ini lebih memberikan perhatian pada imbalan non materi yang 
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diberikan oleh pimpinan dan hubungannya dengan kepuasan ke ja  yang pada 

akhirnya bisa meningkatkan disiplin kerja pegawai. 

Dari masalah pokok di atas, dinunuskan pula sub-masalah sebagai berikut : 

a. Adakah hubungan antara imbalan non materi (imbalan antar pribadi, 

kesempatan untuk promosi dan pelimpahan tanggung jawab) dengan 

disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar. 

b. Adakah hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja Kepala 

Sekolah Dasar. 

c. Adakah hubungan antara imbalan non materi dengan kepuasan kerja 

Kepala Sekolah Dasar. 

d. Secara bersama-sama adakah hubungan antara imbalan non materi dan 

kepuasan kerja dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar di 

lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

2. Hipotesis 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu "Hubungan Imbalan Non Materi 

dan Kepuasan Keja dengan Disiplin Kerja Kepala Sekolah Dasar Di lingkungan 

Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo", maka hipotesis yang penulis 

uraikan adalah sebagai berikut : 

a. Imbalan non materi mempunyai huoungan yang positif dan signifikan 

dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar. 

b. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar. 

c. Imbalan non materi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

dengan kepuasan kerja Kepala Sikolah Dasar. 
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d. Imbalan non materi dan kepuasan ke ja  mempunyai hubungan bersama- 

sama dengan disiplin ke ja  Kepala Sekolah Dasar di lingkungan kantor 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memberikan kejelasan secara 

empirik tentang pengmh faktor imbalan non materi dan kepuasan kerja terhadap 

perilaku disiplin Kepala Sekolah Dasar Negeri di lingkungan kantor Cabang 

Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, khususnya : 

1. Menganalisa hubungan faktor imbalan non materi dengan disiplin kerja 

Kepala Sekolah Dasar. 

2. Menganalisa hubungan kepuasan kerja dengan disiplin kerja Kepala 

Sekolah Dasar. 

3. Menganalisa hubungan imbalan non materi den* kepuasan kerja 

Kepala Sekolah Dasar. 

4. Menganalisa secara bersama-sama hubungan imbalan non materi dan 

kepuasan dengan disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar. 

C. Manfaat Penelitian 

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritik terhadap pemahaman perilaku pegawai khususnya perilaku 

disiplin serta determinan-determinan yang mempengaruhi antara lain: 
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1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami perilaku 

kedisipilinan di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Tenjo. 

2. ~ e n ~ u n ~ k a ~ k a n  pkntingnya faktor imbalan non materi dan kepuasan 

kerja terhadap disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar di lingkungan 

Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, sehingga dapat 

dipergunakan oleh pimpinan dalam rangka mewujudkan kondisi kerja 

yang lebih baik. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian akan mencoba untuk mengkaji mengenai pengamh 

imbalan non materi dan kepuasan terhadap disiplin kerja Kepala Sekolah Dasar 

dilingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo, sehingga 

penelitian ini memberikan batasan tentang hubungan imbalan non materi dan 

kepuasan kerja dengan disiplin kerja 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. 
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