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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan tugas di lingkungan TNI AD pada umumnya dan 

Pussenarmed Kodiklat TNI AD pada khususnya di samping didukung dengan 

ketentuan yang mampu mengatur tentang hak dan kewajibannya di perlukan 

Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja secara  efektif,efesien atau dengan 

perkataan lain dapat bekerja secara professional.                                                     

 Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) merupakan badan 

pelaksana Kodiklat TNI AD yang berkedudukan langsung di bawah Dankodiklat 

TNI AD bertugas pokok untuk menyelenggarakan pembinaan bidang Kesenjataan 

Armed,meliputi Pembinan Kesenjataan, Pendidikan, Latihan, Penelitian dan 

Pengembangan dalam rangka pembinaan kemampuan serta kekuatan Kesenjataan 

Armed.          

 Melaksanakan tugasnya,struktur organisasi Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan terdiri Personil Militer dan Non Militer,Personil Militer terdiri dari prajurit 

TNI AD dengan pangkat mulai dari Prajurit Dua sampai dengan Brigadir Jenderal, 

sedangkan Non Militer terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat mulai 

dari golongan II-A sampai dengan golongan III-D. Dalam  tulisan ini,  obyek 

penelitian dikhususkan pada Personel Non Militer yaitu Pegawai Negri Sipil pada 

Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD.   

 Unsur Pegawai Negri Sipil sebagai (PNS) sebagai elemen pendukung 

memiliki peranan yang cukup menentukan atas berhasil atau tidaknya dalam 
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pelaksanaan tugas,sehingga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut harus 

memiliki motivasi yang tinggi,moral yang baik,ulet dan terampil pada bidangnya 

serta memiliki wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh Organisasi. 

 Atas dasar ini agar tugas pokok menyelenggarakan pembinaan bidang 

kesenjataan Armed serta kegiatan dalam bidang pelayanan dan kemarkasan di 

lingkungan Pusat Kesenjataan Armed Kodiklat TNI AD dapat terlaksana secara 

efektif dan efesien, maka salah satu aspek penting yang sangat menentukan adalah 

disiplin dari segenap PNS yang menjadi Organik Pussenarmed. Disiplin kerja 

merupakan salah satu pilar bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, karena 

dengan disiplin yang baik maka organisasi dapat meningkatkan kinerjanya serta 

dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan guna mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan.Disisi lain, disiplin yang baik juga dapat 

memberikan kontribusi  yang Positif bagi Optimalisasi pencapaian tujuan bagi 

Organisasi.sebagai mana telah di kemukakan oleh siagian (1983:151) dalam 

bukunya “Organisasi Kepeminpinan dan perilaku organisasi” bahwa :”Efektivitas 

kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah 

ditetapkan.Artinya pelaksanaan suatu tugas di nilai baik atau tidak,itu sangat 

tergantung pada bilamana tugas itu telah diselesaikan,dan tidak menjawab 

pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan 

untuk itu”(Siagian,1983:151) .”Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai- 

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban” Prijodarminto 

(1993;23)         
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 Pembinaan disiplin tidak akan berjalan dengan baik bila dalam 

pelaksanaanya hanya diserahkan begitu saja kepada bawahan tanpa ada 

keterlibatan dari unsur pimpinan yang ada dalam organisasi tersebut.Setiap unsur 

pimpinan dalam suatu Organisasi dituntut dapat memberikan contoh dan tauladan 

bagi segenap anggotanya serta dapat membangun motivasi demi menciptakan 

budaya disiplin di lingkungan organisasinya.Hal ini sesuai dengan semboyan 

bahwa Pegawai Negeri Sipi  yang memiliki tingkat disiplin tinggi yang ditunjukan 

dengan kemauan dan keikhlasanya dalam mentaati hukum dan peraturan yang 

berlaku akan menghasilkan tingkat efektivitas kerja yang lebih optimal, dan 

tentunya akan terjadi sebaliknya jika tingkat disiplin yang dimiliki oleh para 

Pegawai Negeri Ssipil masih rendah, maka akan berdampak negatif terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan maupun dalam rangka 

melaksanakan tugas pokoknya,sehingga membuka peluang tidak tercapainya 

tujuan dan sasaran dari organisasi secara optimal.  

Mempertimbangkan pentingnya pembinaan disiplin di lingkungan 

Pussenarmed Cimahi dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokoknya, 

maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan disiplin tersebut. Dari kondisi 

nyata saat ini bahwa tingkat disiplin yang ada di Pussenarmed Cimahi secara 

umum belum optimal dan perlu adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

indikasi-indikasi yang timbul diantaranya adalah masih adanya sebagian PNS 

yang belum dapat menepati waktu apel dan jumlah kehadiran yang kurang 

maksimal. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja  

Pussenarmed dalam melaksanakan tugas pelayanan dan kemarkasan dilingkungan 
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Pussenarmed, yang ditandai dengan adanya beberapa indikasi yaitu keterlambatan 

dalam penyelesaian salah satu pekerjaan dan hasilnya juga belum optimal.

 Indikasi-indikasi di atas harus dapat diminimalisir sehingga disiplin di 

lingkungan Pussenarmed dapat meningkat serta dapat mewujudkan efektivitas 

kerja Pussenarmed secara maksimal.   Untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

disiplin Pegawai Negeri Sipil dan efektivitas kerja Pussenarmed kodiklat TNI AD, 

maka perlu adanya pengkajian melalui penelitian secara ilmiah, sehingga akan 

didapatkan data secara benar dan obyektif yang pada akhirnya dapat dihasilkan 

karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi peningkatan disiplin PNS dalam rangka 

mewujudkan efektifitas kerja Pussenarmed Kodiklat TNI AD.   

Uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan pengkajian 

tentang pengaruh disiplin Pegawai Negeri Sipil  terhadap efektivitas kerja Pada 

Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD , dengan harapan bahwa 

penelitian ini dapat mengungkap tentang bagaimana disiplin dan efektivitas kerja 

yang berjalan selama ini pada  Pussenarmed serta keterkaitannya antara kedua 

variabel tersebut.  

Peneliti telah memilih dan menentukan judul dari penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu :”Pengaruh Disiplin Terhadap 

Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil  Pada Kantor Pusat Kesenjataan 

Artileri Medan Kodiklat TNI AD “  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian di atas,maka masalah 

yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah disiplin pegawai negri sipil pada pussenarmed 

Kodiklat TNI AD ? 

2. Bagaimanakah efektifitas kerja pada pussenarmed Kodiklat TNI 

AD ? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin terhadap efektivitas kerja 

pegawai negeri sipil pada pussenarmed Kodiklat TNI AD ? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana disiplin pegawai negri sipil pada 

pussenarmed Kodiklat TNI AD; 

2. Mengetahui bagaimana efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD ; 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin terhadap efektivitas 

kerja pegawai negeri sipil pada pussenarmed Kodiklat TNI AD; 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan 

khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam kajian pengaruh 

disiplin terhadap efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil pada Pusat 

Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

Komando atas dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam 
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bidang pembinaan ,demi mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang 

lebih disiplin dan profesional. 

3. Bagi kepentingan peneliti diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuwan tentang kegiatan penelitian, khususnya dalam kajian 

tentang pengaruh disiplin terhadap efektivitas kerja. 

1.4. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.4.1. Kerangka Pemikiran 

Keberadaan sumber daya manusia sangat penting didalam 

mempertahankan dan menjalankan kelangsungan hidup dari roda organisasi, hal 

ini tidak terkecuali para pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia yang 

mempunyai peran penting dalam pengoperasionalan dan kegiatan administrasi 

sesuai tingkat dan stratifikasi organisasi masing-masing. Sumber daya manusia 

yang ada di Pussenarmed dalam penelitian ini yaitu segenap pegawai negeri sipil 

yang mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan setiap tugas yang 

diemban oleh Pussenarmed. Mendapatkan kualitas pegawai negeri sipil  yang 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka setiap pegawai negeri sipil  telah 

dibekali dengan pendidikan dan latihan dasar maupun lanjutan sebelum dan 

selama penugasan. Mempertimbangkan pentingnya kualitas sumber daya manusia 

bagi keberhasilan suatu organisasi, maka perlu penyiapan dan perencanaan secara 

baik. Tanpa sumber daya manusia yang  berkualitas maka dapat berdampak pada 

sumber-sumber daya yang lain. 

Salah satu aspek yang harus dimiliki pegawai negeri sipil  pada Pusat 

Kesenjataan Artileri Medan  adalah disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa 
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disiplin tidak mungkin pegawai negeri sipil  dan satuan dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dan optimal, sebab disiplin hakekatnya adalah serangkaian perilaku 

pada diri seseorang yang menunjukan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan. Menurut  

Prijodarminto (1993:23) “Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban”. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Hasibuan (Edisi revisi:193) mengatakan bahwa “Kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku”. Jadi, disiplin merupakan suatu keadaan dimana 

pegawai negeri sipil wajib mentaati aturan yang berlaku dalam rangka 

menunaikan tugasnya masing-masing. 

Kaitannya dengan hal  tersebut Suradji (2006:12), mengatakan bahwa 

untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka diadakan 

peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP nomor 30 

tahun 1980, antara lain : 

1. Menepati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan 

yang  berlaku. 

2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 

3. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-

baiknya. 

4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun sesama pegawai dan 

masyarakat. 

 

Disiplin kerja  yang ditanamkan di Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD yaitu pegawai harus menepati segala peraturan, melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya dengan target pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan  

hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Disiplin kerja memerlukan 
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pengendalian , tanggung jawab dan pengarahan diri. Hal senada diungkapkan oleh 

Sastrohadiwiryo (2006:290) bahwa “ Displin kerja adalah suatu sikap 

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

berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia 

melanggar tugas dan wewnang, yang diberikan kepadanya “ Lebih lanjut 

Sastrohadiwiryo (2006:260), menyatakan bahwa jenis jenis masalah disiplin 

terdiri dari Kehadiran, perilaku di tempat tugas, Kesadaran untuk mematuhi 

peraturan, dan kejujuran. 

Pegawai negeri sipil  yang disiplin adalah pegawai negeri sipil  yang sadar 

akan tanggung jawabnya yaitu mereka yang taat akan kewajiban dan tidak 

melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku. Salah satu cara/metode 

untuk mendidik dan membina displin pegawai negeri sipil  adalah dengan 

memberikan sanksi yang berupa hukuman disiplin bagi mereka yang melakukan 

pelanggaran atas kewajiban dan larangan. 

Memperhatikan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa disiplin pegawai 

negeri sipil merupakan suatu keadaan dimana pegawai negeri sipil  memiliki 

kesadaran dan kesediaan untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Disiplin pada dasarnya merupakan keadaan pada diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

sehingga terwujud efektivitas kerja yang maksimal. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh  Siagian (1983:15). dalam bukunya “Organisasi, 
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Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi bahwa : “ Efektivitas kerja berarti 

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah 

pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak itu sangat tergantung pada 

bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara 

melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu “ (Siagian,1983:151). 

Berdasarkan pemikiran tersebut dan penjelasannya, efektivitas kerja 

pegawai negeri sipil pada  Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI ADi . 

dapat diwujudkan apabila seluruh pegawai negeri sipil pada  Pusat Kesenjataan 

Artileri Medan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam melaksanakan 

tugasnya, maka setiap tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan akan dapat 

diselesaikan secara tepat waktu dan memenuhi target yang telah ditentukan. 

1.4.2. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Ada pengaruh disiplin terhadap efektivitas 

kerja pegawai negeri sipil (PNS)  pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat 

TNI AD”. 

Memperjelas dalam pembahasan, berikut ini dikemukakan definisi 

operasional variabel penelitian, yaitu : 

1. Variabel bebas yaitu Disiplin kerja adalah mentaati segala 

peraturan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan target 

pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan 
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yang telah ditentukan dengan hasil pekerjaan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Variabel terikat yaitu, Efektivitas Kerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah 

pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak itu sangat 

tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan. 

Berikut ini dapat dilihat oprasional penelitian dalam bentuk tabel sebagai  

berikut : 

TABEL 1.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 
 

Variabel Dimensi Indikator Item 

No. 

1 2 3 4 

Disiplin 

(Variabel X) 

Sastrohadiwiryo 

(2006:20) 

1.Kehadiran 

 

a. Ketepatan waktu masuk 

dan pulang kantor 

b. Tingkat kehadiran 

1 

 

2 

2.Perilaku di                                              

tempat tugas 

 

a. Kesesuaian pekerjaan 

dengan Tupoksi. 

b.  Cara dalam 

menyelesaikabn tugas 

3 

 

4 

  3.Kesadaran untuk 

mematuhi 

peraturan 

 

a. Kesiapan dalam 

menerima dan 

melaksanaka tugas. 

b. Kesiapan dalam 

menerima sanksi 

5 

 

 

6 

4.Kejujuran a. Kejujuran dalam 

menegakkan peraturan 

b. Kejujuran dalam 

melaksanakan tugas 

c. Kejujuran dalam 

melaporkan kegiatan 

7 

 

8 

 

9 

 



11 
 

(Variabel Y) 

Efektivitas Kerja  

(Siagian, 

1983:151) 

1.Standar waktu 

yang telah 

ditentukan 

c. Pegawai  dapat 

menggunakan waktu 

kerja yang telah 

disediakan. 

d. Waktu yang disediakan 

telah sesuai dengan 

kegiatan kerja.  

10 

 

 

 

11 

2.Hasil kerja yang 

di capai oleh 

pegawai  

a. Pimpinan menempatkan 

pegawai sesuai dengan 

pengetahuan dan 

keahliannya. 

b. Pegawai dapat 

mengerjakan 

pekerjaannya secara 

efektif. 

c. Pegawai mendapatkan 

bimbingan kerja dan 

pelatihan kerja. 

  12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

3.Ukuran biaya a. Pengeluaran biaya 

sesuai anggaran yang 

direncanakan. 

b. Perencanaan biaya 

dirundingkan bersama. 

      15 

 

 

      16 

 

1.5 .Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1.5.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Winarno 

Surakhman (1982-140) mengemukakan bahwa:“Ciri-ciri dari pada metode 

deskriptif adalah memuaskan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data yang 

dikumpulkan mula mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa”.   

Sejalan dengan pendapat tersebut, Koentjaraningrat (1991:29) 

mengemukakan bahwa: 

“Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala lain dalam 
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masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesis, mungkin belum, 

tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah tersebut.” 

Metode deskriptif adalah metode yang dapat menggambarkan keadaan 

sekarang pada waktu penelitian berlangsung. Kemudian data yang terkumpul 

kemudian diolah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi serta teori-teori 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang  sedang diteliti. 

2. Studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari 

lapangan melalui kegiatan: 

a. Angket/Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden 

yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) pada Pussenarmed 

Cimahi. 

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti, dalam hal ini, obyek penelitiannya adalah 

disiplin pegawai terhadap efektivitas kerja  PNS  pada 

Pussenarmed Kodiklat TNI AD. 
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1.6 Populasi dan Penarikan Sampel 

1.6.1 Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek yang menjadi 

fokus penelitian, berdasarkan hal tersebut populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Pegawai Negeri Sipil di Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Dengan obyek 

penelitian adalah : Pengaruh Disiplin Terhadap Efektivitas kinerja Terhadap PNS 

Pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Cimahi Kodiklat TNI AD.   

 Unit-unit dalam populasi terdiri dari bagian Kelompok Pimpinan 

(Pokpim). Staf Direktur Pembinaan dan Kesenjataan (Sdirbinsen). Staf Direktur 

Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Sdirbindiklat), Staf Direktur Pembinaan 

Penelitian dan Pengembangan (Sdirbinlitbang). Sekretariat, Detasemen Markas 

(Denma), Informasi pengolahan data (Infolahta) dan Poliklinik Kesehatan 

(Polkes) , yang ditetapkan keseluruhan berjumlah 52 orang, dengan rincian 

sebagai berikut  

TABEL 1.2 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Di Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD Berdasarkan Golongan 

 

 

NOMOR 

 

GOLONGAN 

 

JUMLAH 

1 III 21 

2 II 31 

 JUMLAH 52 

 Sumber dari : Bagian Staf Administrasi Pussenarmed Kodiklat TNI AD, tahun 2014. 
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1.6.2  Teknik Penentuan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sehubungan dengan jumlah populasi yang terlalu besar, mengingat 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu, biaya, dan tenaga terbatas, maka diambil 

sample dalam penelitian ini 

   Besarnya sampel yang diambil untuk mewakili seluruh populasi 

menggunakan rumus Taro Yamane ( Jalaludin rahmat, 1999 : 82 )  

  
  1

2



dN

N
n  

Dimana 

N = Jumlah populasi  

n = Jumlah sample yang diambil  

d = Nilai presisi   

 

Jadi untuk populasi (N) sebanyak 52 orang prgawai negeri sipil pada 

presisi yang ditetapkan  (d)= 10 % maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah :  

        
  112,052

52
2


n  

        n = 29,14 ≈ 30       

Jadi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini berjumlah 30 

responden. Adapun pemilihannya dilakukan melalui  pengambilan sampel 

stratifikasi ( Stratified random sampling ) yaitu populasi dibagi dalam beberapa 

subpopulasi karena dianggap tidak homogen. 

 Membantu menemukan perwakilan tiap sampel, maka dipergunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Al Rasyid (1994:80 ) sebagai berikut: 
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 ni n
N

N i   

dimana : 

  ni  =  Sub sampel ( jumlah sampel tiap unit)  

  Ni  =  Sub populasi 

  N  =   Jumlah populasi   

  n   =  jumlah sampel 

 Rumus di atas, dapat diperoleh jumlah sampel tiap unit sebagai berikut;   

a. Golongan II  30
52

31
x  17,9 ≈18 

   b. Golongan III 30
52

21
x  =12,1 ≈ 12 

       Jadi jumlah sampel penelitian nya = 18 + 12  = 30 orang 

1.7.  Pengujian Instrumen 

Kualitas data suatu penelitian ditentukan oleh kualitas alat pengambilan 

data atau instrumen penelitiannya. Kalau instrumen penelitiannya cukup valid dan 

reliabel, maka data yang dihasilkan juga cukup valid dan reliabel. Berkenaan 

dengan hal itu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan dalam pengambilan data. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 218), “ Instrumen dapat dikatakan  

memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data  adalah apabila sekurang-

kurangnya instrumen tersebut  valid dan reliable “. 

Menguji kelayakan suatu kuesioner yang akan disebarkan pada responden, 

maka dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 
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1.7. 1  Uji Validitas  

Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 219), “Validitas adalah keadaan 

yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang diukur” Instrumen dalam sebuah penelitian 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena  data yang  diolah 

merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat  pembuktian kebenaran hipotesis. 

  Menentukan tingkat validitas suatu item kuesioner, maka digunakan  

rumus korelasi product moment:  

  

       

  






2222

.

iiii

iiii

xy

nn

n
r  ( Arikunto, 2006: 170 ) 

Keterangan : 

xyr   = Koefisien Korelasi Product Moment 

n   = Jumlah reponden  

i  = Jumlah skor item ke i 

2

i   = Kuadrat skor item ke i 

2

i  = Jumlah dari kuadrat item ke i 

i
 = Total dari jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

2

i   = Kuadrat dari jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

 2

i  = Total dari kuadrat jumlah skor yang diperoleh tiap  

 responden 

ii  = Jumlah hasil kali item Kuesioner ke i dengan jumlah skor 

      yang diperoleh tiap responden 

Harga korelasi tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel korelasi pada 

taraf signifikansi 5 persen.  
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Kriteria pengujian :    r hitung > r table : Valid 

             r hitung ≤ r table : tidak valid  

1.7. 2 Uji Reliabilitas   

Masri Singarinambun dan Sofyan Effendi (1995: 140 ) menyatakan 

bahwa:  “Reliabitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 

dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh 

relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, 

reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala 

yang sama”. 

Teknik yang akan digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah 

teknik alpha Croncbach’s. Adapun alasan menggunakan rumus alpha Croncbach’s 

karena nilai koefisien alpha Croncbach’s  merupakan indeks yang cukup 

sempurna dalam mengukur reliabilitas konsistensi antar butir (Sekaran dalam 

Soedibjo, 2005:72).  Rumus alpha Croncbach’s adalah sebagai berikut: 


































2

1

2

1
1

T

k

i

i

S

S

k

k
  

Keterangan : 

  k   = jumlah item 

 =  varians setiap item pertanyaan 

  =  variansi skor total 
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Reliabilitas suatu  variable dinyatakan reliabel jika hasil perhitungan 

menghasilkan nilai alpha Croncbach’s lebih besar ( > )  dari harga 0,6 

Pengujian uji reliabilitas menggunakan program SPSS 21 untuk 

memudahkan dalam memproses data. 

1.7.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel 

sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan 

adalah statistik non parametrik. Pembahasan uji normal ini akan digunakan               

SPSS 21 dalam  uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05. 

1.8.   Teknik Pengolahan dan Analisa Data  

1.8.1 Teknik Pengolahan Data 

       Pengolahan data dimaksudkan agar data yang telah terkumpul dapat 

memberikan makna yang berguna untuk pemecahan masalah penelitian. 

Pengolahan data yang tetah terkumpul meialui penyebaran angket, dilakukan 

berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:         
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1. Menyeleksi  Angket 

Angket yang telah terkumpul perlu diseleksi kembali. Kegiatan ini 

dilakukan  untuk mengetahui apakah responden telah mengisi angket 

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, apakah angket yang 

telah diisi oleh  responden telah kembali semua (100%), apakah 

lembaran angket yang terkumpul sudah lengkap yang berarti tidak ada 

lembaran yang rusak atau   hilang. 

2. Membuat Tabulasi 

 Membuat tabulasi berarti memasukkan data ke dalam tabel mengatur   

angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam beberapa 

kategori. Kegiatan pembuatan tabulasi, meliputi pemberian skor. 

Masing-masing jawaban yang dipilih responden diberikan skor tertentu 

dengan menggunakan pedoman pemberian skor, yaitu  

TABEL 1.3 

SKALA LIKERT 

Alternatif Jawaban Bobot 

Sangat Setuju   5 

Setuju   4 

Ragu-ragu 3 

Tidak  Setuju   2 

Sangat Tidak Setuju   1 

 

1.8.2. Teknik Analisa Data 

 

Pengolahan data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2012:169 

-170), bahwa:  
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“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Termasuk dalam statistik deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, 

perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar 

deviasi serta perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat 

dilakukan mencari kuat hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi. Hanya perlu diketahui bahwa 

dalam analisis korelasi, dan regresi, tidak perlu diuji signifikansinya.   ” 

Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan variabel X (Disiplin   )  , dan 

variabel Y (Efektivitas kerja  ), yaitu dengan cara menghitung nilai 

persentase dan  nilai rata-rata skor masing-masing variabel penelitian.   

 

1.  Menghitung Nilai Persentase  

Menghitung persentase hasil angket dengan rumus sebagai berikut: 

 

%100x
N

F
P 

   

 

Langkah- langkah yang dilakukan sebelum menghitung persentase 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun tally, yaitu menyusun setiap jawaban untuk mencari 

frekuensi. 

b. Menghitung frekuensi tally kemudian dijumlahkan sehingga 

akhirnya dapat diketahui dari setiap jawaban. 

c. Mencari persentase dari setiap jawaban dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

   

%100x
N

F
P 

   

 

Keterangan: 

P   : Persentase 

F    : Frekuensi Jawaban 
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N    : Jumlah responden 

100 %  : Bilangan tetap 

2.  Menghitung Nilai Rata-Rata Skor 

Menghitung nilai rata-rata skor dari  hasil angket dengan rumus sebagai 

berikut: 

 
N

SkorJumlah
SkorrataRataNilai 

   

 

Langkah- langkah yang dilakukan sebelum menghitung Nilai Rata-

rata sebagai berikut: 

a. Menyusun tally, yaitu menyusun setiap jawaban untuk mencari 

frekuensi. 

b. Menghitung frekuensi tally kemudian dijumlahkan sehingga 

akhirnya dapat diketahui dari setiap jawaban. 

c. Mencari Nilai Rata-rata   dari setiap jawaban dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

N

SkorJumlah
SkorrataRataNilai 

 

Keterangan:  N (Jumlah frekuensi )  =  Jumlah responden 

Mempermudah dalam mendeskripsikan variabel penelitian, digunakan 

kriteria tertentu yang mengacu pada rata-rata skor kategori angket yang diperoleh 

responden. Penggunaan skor kategori ini digunakan sesuai dengan  lima kategori 

skor yang dikembangkan dalam skala likert  dan digunakan dalam penelitian. 

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:   
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Tabel 1.4 

Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian 

Rata-rata Skor Penafsiran 

1,00 – 1,79 

1,80 – 2,59 

2,60 – 3,39 

3,40 – 4,19 

4,20 – 5,00 

Tidak Baik 

 Kurang Baik 

Cukup Baik 

 Baik 

Sangat  Baik 

          Sumber: Sambas Ali (2007:146) 

Mencari kuat hubungan antara variabel, besar pengaruh  serta prediksi 

digunakan analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan analisis regresi.   

1.8.2.1 Analisis  Korelasi   

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

variabel X dan Y. Untuk mencari hubungan derajat tersebut digunakan koefisien 

korelasi Pearson sebagai berikut : 

  

     2222 

 






YYNXXn

YXXYn
r  

 Dimana : 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

X = variable indepeden 

Y = variabel dependen  

Nilai r berkisar antara -1 sampai 1. Notasi ini menunjukkan tingkat 

korelasi antara variabel-variabel yang diuji dalam penelitian. 
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Bila r = -1 ; (atau mendekati -1) maka terdapat korelasi yang kuat tapi 

merupakan korelasi negatif.  

Bila r = 0 ; (atau mendekati 0) maka tidak terdapat korelasi antara 

variabel- variabel yang diuji atau lemah..  

Bila r = +1;  (atau mendekati +1) maka terdapat korelasi yang kuat dan 

nilai-nya positif.  

Memberikan penafsiran terhadap nilai koefisien korelasi yang ditemukan, 

maka peneliti berpedoman pada ketentuan tingkat hubungan yaitu dikemukakan 

oleh Sugiyono (2006:216) seperti terurai pada tabel sebagai berikut: 

TABEL 1.5 

KRITERIA NILAI KORELASI 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599  Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

1.8.2.2  Koefisien Determinasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, dapat diperoleh koefisien 

determinasi yaitu untuk mengetahui atau menunjukkan berapa besar sumbangan 

atau pengaruh variabel bebas (disiplin )  terhadap variabel terikat                            

( efektivitas kerja PNS ) .Koefisien determinasi  dapat dirumuskan sebagai 

berikut: (KD) = r
2
 x 100% 
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1.8.2.3  Pengujian  signifikansi  koefisien korelasi 

Hasil perhitungan dari koefisien korelasi perlu diuji untuk mengetahui 

kesignifikannya, yaitu apakah antara disiplin pegawai  dan efektivitas  kerja PNS 

merupakan suatu hubungan yang nyata atau tidak ( signifikan atau tidak ). 

Menguji signifikasi nilai korelasi yang diperoleh, digunakan statistik uji t: 

21

2

r

nr
th






 

dengan 2 ndk   , taraf nyata = 0,05 atau taraf  kepercayaan  untuk  menguji 

hipotesis 95 %. dimana hipotesis statistiknya 

Ho  : Disiplin  tidak mempunyai pengaruh yang positif dan    signifikan     

terhadap     Efektivitas kerja PNS pada Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan Kodiklat TNI AD.  

Ha : Disiplin  mempunyai pengaruh yang positif dan    signifikan     

terhadap     Efektivitas kerja PNS  pada Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan Kodiklat TNI AD.  

Dengan  kriteria pengujiannya adalah 

a. Bila t hitung ≥ t tabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

b.   Bila  t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

1.8.2.4  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan, bertujuan untuk membuat 

model matematis dari pengaruh disiplin   terhadap efektivitas kerja PNS sehingga 

dari model tersebut diketahui besarnya perubahan pada efektivitas kerja PNS   jika 

dilaksanakan disiplin kerja   , dilakukan perhitungan seperti yang dikemukakan 

oleh Husein Umar sebagai berikut: 
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Ŷ = a + bX 

Dimana: 

Ŷ  = variabel terikat (efektivitas kerja ) yang ditaksirkan 

X  = variabel bebas ( disiplin   ) 

 a  = bilangan konstan 

       b = koefisien arah regresi  

 Maka disini akan didapat pasangan antara X dan Y,  dan N yang 

menyatakan ukuran populasi koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi 

linier, dapat dihitung dengan rumus : 

 22
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   Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebanyak 

30 orang  responden adalah seluruh PNS pada Pussenarmed Cimahi yang 

berjumlah 30 orang, maka dalam penelitian ini tidak ada pengujian hipotesis atau 

uji t.  Hal ini dikemukakan oleh Ating ( 2006:219) bahwa“   Uji t hanya dilakukan 

apabila penelitian dilakukan dengan ukuran sampel ( penelitian sampel ), dengan 

tujuan agar dapat menarik kesimpulan untuk populasi( generalisasi dari sebagian 

untuk seluruh ). dengan kata lain apabila penelitian kita adalah populasi, maka 

cukup sampai perhitungan r kita sudah dapat menarik kesimpulan“.      
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1.9  Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

1.9.1. Lokasi Penelitian 
 

        Lokasi penelitian dilakukan di Lingkungan  Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan Cimahi yang terletak di Jalan Baros Cimahi 

1.9.2. Waktu  Penelitian 

          Waktu penelitian yang dilakukan selama 4 (empat ) bulan terhitung sejak 

bulan juli 2014 sampai dengan oktober  2014, adapun jadwal kegiatan  penelitian 

dapat di kemukakan sebagai berikut: 

                                     TABEL 1.6 

                 JADWAL KEGIATAN PENELITIAN  

NO 

tahun 2014 

Bulan juli agustus September Oktober november desember 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  KEGIATAN                                         

1 

Penjajagan 

Awal /Observasi                              

        

2 

Pengumpulan 

Data                                 

        

3 Study Pustaka   

  

                           

        

 4  Pengusulan UP                                        

5 Bimbingan UP                                        

6 Seninar UP                                         

 7 

Perbaikan 

Seminar UP                                

        

8 

Penelitian 

Lapangan                                

        

9  

Pengolahan 

Data                                 

        

 10  

Pengusulan 

Skripsi                                

        

11 

Bimbingan 

Skripsi                             

        

12  Sidang                                     

13 

Perbaikan 

Skripsi                 

        

 


