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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengujian Instrumen  

Dalam Bab IV ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian tentang 

pengaruh Disiplin terhadap Efektivitas Kerja PNS pada Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan Kodiklat TNI AD Cimahi.Sebelum memaparkan hasil dan pembahasan 

penelitian, perlu dilakukan pengujian instrumen angket penelitian dengan 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

4.1.1 Uji Validitas 

 Mengukur validitas instrument kedua variable yaitu Disiplin dan 

Efektivitas kerja PNS, penulis melakukan langsung  uji validitas  instrumen ke 30 

orang pegawai  sebagai responden penelitian.  

Validitas instrumen dicari dengan cara menghitung data dengan rumus 

pearson product Moment (PPM) dalam program SPSS 21, Angka kritis tabel 

(rtabel) yang diperoleh adalah 0,361( lihat lampiran 7).  Angka ini diperoleh dari 

tabel PPM.Dengan demikian apabila ada koefisien kolerasi butir instrumen berada 

di bawah 0,361 dinyatakan tidak valid. 

 1) Instrumen Variabel Disiplin  (X) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 dapat 

diperoleh perhitungan bahwa jawaban responden  dari 9 butir pernyataan  variabel 

Disiplin (X)  yang diuji,ternyata semuanya  valid , diatas  0,361 r tabel atau  

menghasilkan r hitung >r table  
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Dengan demikian sebanyak 9 butir pernyataan  instrumen variabel Disiplin 

(X) memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Hasil selengkapnya uji validitas variabel disiplin dapat dilihat pada Tabel 

4.1 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Disiplin  (X) 

 

Pertanyaan 

No. 

rhitung rtabel Disiplin Keterangan 

1 0,487 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

2 0,739 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

3 0,671 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

4 0,600 0,361 r hitung >r tabel Valid 

5 0,691 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

6 0,566 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

7 0,599 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

8 0,631 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 

9 0,614 0,361 r hitung ˃  r tabel Valid 
            Sumber : diolah oleh peneliti dengan bantuan SPSS 21( Lampiran 3 ) 

 

2).Instrumen Variabel Efektivitas Kerja(Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 

diperoleh perhitungan bahwa dari 7 butir pernyataan  variable Efektivitas Kerja 

PNS (Y)  yang diuji, ternyata semuanya  valid atau  menghasilkan r hitung>r table .  

Dengan demikian sebanyak 7 butir pernyataan  instrumen variabel Efektivitas 

Kerja PNS memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Hasil selengkapnya uji validitas variabel efektivitas kerja PNS dapat 

dilihat pada table 4.2 
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TABEL  4.2 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Efektivitas Kerja PNS (Y) 

Pernyataan 

No. 

rhitung rtabel Efektivitas 

Kerja  Pegawai 

Keterangan 

1 0,500 0,361 r hitung >r tabel Valid 

2 0,904 0,361 r hitung >r tabel Valid 

3 0,515 0,361 r hitung >r tabel Valid 

4 0,712 0,361 r hitung >r tabel Valid 

5 0,584 0,361 r hitung >r tabel Valid 

6 0,541 0,361 r hitung >r tabel Valid 

7 0,830 0,361 r hitung >r tabel Valid 
        Sumber : diolah oleh peneliti dengan bantuan SPSS ( Lampiran 5 ) 

4.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas kedua variable yaitu variabel Disiplin dan Efektivitas Kerja 

PNS dicari dengan cara menggunakan uji Alpha Cronbach pada program SPSS 21 

dengan jumlah 30 orang. Instrumen kedua variable diyatakan reliable jika hasil 

perhitungan menghasilkan nilai Alpha Cronbach lebih besar dari harga 0,6. Hasil 

uji reliabilitas kedua variabel diatas dapat dilihat pada table   berikut ini  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach Alpha > 0,6 Keterangan 

Disiplin  (X) 0,785 Reliabel 

Efektivitas (Y) 0,765 Reliabel 

    Sumber : diolah oleh peneliti dengan bantuan SPSS ( Lampiran 6 ) 

 

Berdasarkan Tabel  diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach’s Alpha 

dari semua variable  > 0,6, maka ke dua variable dinyatakan reliable /dapat 

diandalkan dan biasa diikutkan pada penelitian lanjutan. 
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4.2. Analisis Statistik  Deskriptif 

Data hasil penelitian di lapangan, yaitu data yang  diperoleh dari hasil 

pengisian angket yang disebarkan kepada 30 responden akan dideskripsikan, baik 

data variable bebas yaitu variabel penempatan pegawai (X) dan kinerja  PNS (Y), 

dengan cara penyajian data melalui tabel dan perhitungan  total nilai dan nilai rata 

-rata. 

Berikut ini penulis sajikan tabel yang menunjukkan tanggapan responden 

terhadap Variabel disiplin  pegawai (X) dan efektivitas kerja  PNS (Y):  

4. 2.1  Analisis Butir Variabel  Disiplin (X) 

Disiplin  pegawai  dalam penelitian ini   diartikan adalah mentaati 

segala peraturan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan target pekerjaan 

dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan 

dengan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.Dimensi disiplin  pegawai                                                                                                                                                                                                                  

Pusat Kesenjataan Armed  (Pussenarmed) Cimahi perlu dianalisis rata-rata setiap 

indikatornya yang terterah pada tabel 4.4   berikut ini: 

Tabel  4.4 

Butir Instrumen PernyataanVariabel X 

 (Penempatan Pegawai ) 

 

 

Dimensi/Indikator Total 

Skor 

Rata-rata Skor 

1. a.Dimensi Kehadiran; indikator: Ketepatan waktu masuk 

dan pulang kantor, Tingkat kehadiran  

 P1).Saya datang ke kantor sesuai 

dengan peraturan yang telah 

ditetapkan 

121 4,03 

 2).Saya absen ke kantor hanya apabila 

ada urusan penting sekali, dan tidak 

dapat ditunda dan meminta  ijin pada 

pimpinan 

124 4,13 
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Rata-rataDimensi Kehadiran  4,08 

2. Dimensi    b.Dimensi perilaku di tempat tugas; indikator: Kesesuaian 

pekerjaan dengan Tupoksi,  Cara dalam menyelesaikan tugas 

 P3)Saya melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai pekerjaan dengan Tupoksi  
107 3,57 

 P4) Saya mencari informasi yang tepat 

bagi penyelesaian tugas dengan 

mengusahakan hasil yang baik 

119 3,97 

Rata-rata  Dimensi Perilaku di tempat tugas 3,77 

3. c.Dimensi Kesadaran untuk mematuhi peraturan ; indikator: 

Kesiapan dalam menerima dan melaksanaka tugas, Kesiapan 

dalam menerima sanksi 

 P5)Saya siap menerima dan 

melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan saya. 

127 4,23 

 P6).Saya siap dalam menerima sansik 

apabila melakukan kesalahan 
117 3,90 

Rata-rata Keahlian  4,07 

4 d.Dimensi; Kejujuran Indikator: Kejujuran dalam menegakkan 

peraturan, Kejujuran dalam melaksanakan tugas,Kejujuran 

dalam melaporkan kegiatan 

 P7).Saya tidak pernah membawa 

pulang barang kantor yang tidak 

terpakai lagi.  

129 4,30 

 P8).Saya berperilaku jujur dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan. 
130 4,33 

 P9).Saya melaporkan kegiatan saya 

sesuai dengan kenyataan yang 

ada tanpa harus diminta oleh 

pimpinan terlebih dahulu 

120 4,00 

Rata-rataKejujuran  4,21 

Rata-rata Disiplin  Pegawai      ( X ) 4,03 

Keterangan:  

Rata-rata skor diperoleh dengan perhitungan “Skor Total dibagi dengan 

jumlah responden ( n=30). 

          Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014. 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif butir pada tabel di atas, hasilnya 

menunjukkan : 
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1) Pada dimensi kehadiran diperoleh nilai rata-rata 4,08. Hasil ini menunjukkan 

dimensi kehadiran  berada pada kategori    baik ( interval 3,40 – 4,19  ), 

artinya disiplin pegawaai yang diukur dari dimensi kehadiran  melalui 

indikator Ketepatan waktu masuk dan pulang kantor, Tingkat kehadiran 

dikategorikan  baik. 

2) Pada dimensi perilaku di tempat tugasdiperoleh nilai rata-rata 3,77. Hasil ini 

menunjukkan dimensi  uraian pekerjaan  berada pada kategori   baik ( interval 

3,40 – 4,19  ), artinya disiplin  pegawai negeri Sipil    yang diukur dari 

dimensi perilaku di tempat tugas melalui indikator: Kesesuaian pekerjaan 

dengan Tupoksi,  Cara dalam menyelesaikabn tugasdikategorikan s  baik. 

3) Pada dimensi Kesadaran untuk mematuhi peraturan diperoleh nilai rata-rata 

4,07 . Hasil ini menunjukkan dimensi keahlian berada pada kategori baik        

( interval 3,40 – 4,19 ), artinya disiplin  pegawai negeri sipil    yang diukur 

dari dimensi Kesadaran untuk mematuhi peraturan melalui indikator: 

Kesiapan dalam menerima dan melaksanaka tugas, Kesiapan dalam menerima 

sanksi dikategorikan sudah   baik. 

4) Pada dimensi kejujuran diperoleh nilai rata-rata 4,21. Hasil ini menunjukkan 

dimensi kejujuran  berada pada kategori  sangat  baik  (interval 4,20-5,00), 

artinya disiplin  pegawai negeri Sipil    yang diukur dari dimensi kejujuran  

melalui indikator: Kejujuran dalam menegakkan peraturan, Kejujuran dalam 

melaksanakan tugas,Kejujuran dalam melaporkan kegiatandikategorikan 

sangat  baik. 
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Hasil analisis Deskriptif variabel disiplin Pegawai Negeri Sipil  

Pussenarmed Kodiklat TNI AD ( X )di atas, rangkuman jawaban responden 

adalah menunjukan jawaban dengan level  baik dengan  memiliki skor rata-rata 

4,03. Hasil ini menunjukkan berada pada kategori baik ( interval interval 3,40 – 

4,19), artinya disiplin  Pegawai Negeri Sipil   di   Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan  Kodiklat TNI AD,   sudah menunjukkan hasil yang baik dan perlu 

ditingkatkan lagi ke kategori  baik dan bahkan ke kategori sangat baik. 

4. 2.2  Analisis Butir Variabel Efektivitas Kerja Pegawai (Y) 

 Efektivitas kerja  pegawai  dalam penelitian ini   diartikan 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. Efektivitas kerja pegawai dalam penelitian ini 

dikaji dari 1) Standar waktu yang telah ditentukan, 2) Hasil kerja yang dicapai 

oleh pegawai dan 3) Ukuran biaya 

 Mengetahui kelemahan dan kelebihan dari  efektivitas kerja PNS di  Pusat 

Kesenjataan Aartileri medan  (Pussenarmed) Kodiklat TNI AD perlu dianalisis 

rata-rata setiap indikatornya yang tertera pada tabel 4.5   berikut ini: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Efektivitas Kerja PNS 

(n = 30) 

 

Dimensi/Indikator Total 

Skor 

Rata-rata Skor 

1. a. Dimensi Standar waktu yang telah ditentukan; 

indikator:Pegawai  dapat menggunakan waktu kerja yang 

telah disediakan.Waktu yang disediakan telah sesuai dengan 

kegiatan kerja.  

 P1. Pegawai  dapat mengerjakan 

pekerjaan tepat pada waktunya. 
125 4,17 
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 P2. Waktu kerja yang diberikan 

instansi  kepada pegawai sudah 

memenuhi standar waktu yang 

ditentukan oleh pemerintah 

tentang ketenagakarjaan.  

139 4,63 

Rata-rata Dimensi Standar waktu yang telah 
ditentukan 

4,40 

2. b.Dimensi Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai; indikator:   

Pimpinan menempatkan pegawai sesuai dengan pengetahuan 

dan keahliannya, Pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya 

secara efektif, Pegawai mendapatkan bimbingan kerja dan 

pelatihan kerja. 

 P3 Pekerjaan yang dibebankan sesuai 

dengan bekal pengetahuan dan 

keahlian yang dimiliki pegawai. 

147 4,90 

 P4.Pegawai dapat melaksanakan 

kegiatan kerja secara serius untuk 

menghasilkan pekerjaan yang 

efektif. 

140 4,67 

 P5.Pimpinan memberikan bimbingan 
dan latihan kerja kepada 
pegawai.   

142 
4,73 

 

 

 Rata-rata Dimensi Hasil kerja yang dicapai 

oleh pegawai 
4,77 

3 c.Dimensi Ukuran Biaya; indikator:Pengeluaran biaya sesuai 

anggaran yang direncanakan, Perencanaan biaya 

dirundingkan bersama 

 P6.Pemasukan dan pengeluaran 

biaya sesuai dengan anggaran 

yang telah direncanakan bersama. 

132 4,40 

 P7.Perencanaan anggaran biaya 

selalu dibicarakan atau dirapatkan 

secara bersama (transparan) 

kepada seluruh pegawai. 

139 4,63 

            Rata-rata Dimensi Ukuran Biaya 4,52 

            Rata-rata Efektivitas Kerja PNS        4,56 

Keterangan:  

Rata-rata skor diperoleh dengan perhitungan “Skor Total dibagi 

dengan jumlah responden (n=30). 

         Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2014. 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif butir pada tabel di atas, hasilnya 

menunjukkan : 
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1. Pada dimensi Standar waktu yang telah ditentukan  diperoleh nilai rata-rata 

4,40. Hasil ini menunjukkan dimensi Standar waktu yang telah ditentukan 

berada pada kategori   sangat  baik ( interval 4,20 – 5,00 ), artinya efektivitas 

kerja  PNS   yang diukur dari dimensi  Standar waktu yang telah ditentukan 

melalui indikator Pegawai  dapat menggunakan waktu kerja yang telah 

disediakan dan .Waktu yang disediakan telah sesuai dengan kegiatan kerja di 

kategorikan  sangat baik . 

2. Pada dimensi Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai  diperoleh nilai rata-rata 

4,77. Hasil ini menunjukkan dimensi Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai  

berada pada kategori   sangat  baik ( interval 4,20 – 5,00 ), artinya efektivitas 

kerja  PNS   yang diukur dari dimensi  Hasil kerja yang dicapai oleh 

pegawaimelalui indikator Pimpinan menempatkan pegawai sesuai dengan 

pengetahuandan keahliannya, Pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya secara 

efektif, dan Pegawai mendapatkan bimbingan kerja dan pelatihan kerjadi 

kategorikan   baik . 

3. Pada  dimensi ukuran biaya diperoleh nilai rata-rata 4,52. Hasil ini 

menunjukkan dimensi  ukuran biaya   berada pada kategori  sangat baik            

( interval 4,20 – 5,00  ), artinya efektivitas kerja  pegawai negeri Sipil    yang 

diukur dari dimensi  ukuran biaya melalui indikator: pngeluaran biaya sesuai 

anggaran yang direncanakan, dan perencanaan biaya dirundingkan bersama 

dikategorikan sangat  baik. 
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Hasil analisis deskriptif variabel efektivitas kerja  Pegawai Negeri Sipil 

Pusat  Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD  ( Y )di atas,rangkuman 

jawaban responden adalah menunjukan jawaban  dengan level sangat baik dengan 

memiliki skor rata-rata 4,56. Hasil ini menunjukkan berada pada kategori sangat  

baik ( interval 4,20 – 5,00  ), artinya efektivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Pusat Kesenjataan Artileri medan  Kodiklat TNI AD,  sudah menunjukkan hasil 

sangat  baik dan perlu dipertahankan.  

4.3. Analisis Inferensial  

4.3.1. Pengujian Normalitas Data   

 Penggunaan analisis statistik parametrik mensyaratkan bahwa data yang 

akan dianalisis mutlak harus berdistribusi normal, maka untuk itu perlu dilakukan 

pegujian normalitas data.   

  Berdasarkan pengujian normalitas data dengan SPSS-21 atas data hasil 

penyebaran angket yang diberikan kepada 30 responden, menunjukkan 

datastatistik sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X Y 

N 30 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 36,47 32,13 

Std. Deviation 3,636 2,501 

Most Extreme Differences Absolute ,137 ,236 

Positive ,137 ,161 

Negative -,125 -,236 

Kolmogorov-Smirnov Z ,748 1,290 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,630 ,072 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Tabel Kolmogorov-Smirnov Test   di atas, menunjukkan bahwa untuk data 

variabel  kepemimpnan komandan  (X) nilai Asymp Sig  yang lebih besar dari 

pada 0,05 atau 0,630> 0,05, maka hal ini berarti bahwa data variabel koordinasi 

(X) berdistribusi normal. Sedangkan untuk data variabel  efektivitas kerja  PNS   

(Y), nilai  Asymp Sig  lebih besar dari pada 0,05 atau 0,072 > 0,05, maka hal ini 

berarti bahwa data variabel efektivitas kerja  (Y) berdistribusi normal 

Berdasarkan pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov tersebut di atas, ternyata kedua variabel (disiplin dan efektivitas kerja 

PNS) berdistribusi normal.  

Persyaratan Penggunaan analisis statistik parametrik, telah terpenuhi. 

4.3.2 Pengaruh DisiplinTerhadap Efetivtas Kerja PNS  

Mengetahui pengaruh disiplin terhadap efektivitas kerja PNS pada Pusat 

Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Cimahi, maka digunakan suatu 

analisa statistik dimana data-data yang diperoleh berdasarkan dari jawaban 

angket. Dari perhitngan tersebut diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang 

menunjukkan keadaan sebenarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja 

PNS pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Cimahi. 

Analisis statistik yang digunakan  adalah analis korelasi, koefisien  

determinasi, uji signifikansi.   dan Analisis Regersi. Untuk menghitung analisis 

tersebut digunakan table penolong seperti berikut:  
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Tabel 4.7 

Tabel Penolong Untuk  Menghitung Analisis Korelasi, Koefisien  Determinasi 

Dan Analisis Regersi 

 

No 

Responden 

Disiplin  

(X) 

Efektivitas Kerja 

PNS 

(Y) 

 

X
2
 Y

2
 XY 

1 34 29 1156 841 986 

2 38 35 1444 1225 1330 

3 35 32 1225 1024 1120 

4 33 29 1089 841 957 

5 36 32 1296 1024 1152 

6 43 33 1849 1089 1419 

7 38 34 1444 1156 1292 

8 41 34 1681 1156 1394 

9 37 34 1369 1156 1258 

10 35 31 1225 961 1085 

11 33 29 1089 841 957 

12 44 34 1936 1156 1496 

13 37 34 1369 1156 1258 

14 37 33 1369 1089 1221 

15 35 32 1225 1024 1120 

16 33 29 1089 841 957 

17 37 33 1369 1089 1221 

18 38 34 1444 1156 1292 

19 36 33 1296 1089 1188 

20 36 32 1296 1024 1152 

21 41 34 1681 1156 1394 

22 39 28 1521 784 1092 

23 27 25 729 625 675 

24 38 34 1444 1156 1292 

25 37 33 1369 1089 1221 

26 38 34 1444 1156 1292 

27 32 33 1024 1089 1056 

28 39 35 1521 1225 1365 

29 29 28 841 784 812 

30 38 34 1444 1156 1292 

Total 1094 964 40278 31158 35346 
Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Dari tabel diatas diketahui : 

X= 1094   ;   Y =  964;     XY =  35.346  
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X
2 

= 40.278 ;Y
2 

=  31.158 ;  n = 30 

              Maka dapat dihitung: Analis Korelasi,Koefisien Determinasi, Uji 

Signifikansi  dan Analisis Regresi Linier Sederhana. 

4.3.3. Analisis Korelasi  

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan (korelasi) 

antara variabel X (Disiplin ) dengan variabel Y (Efektivitas Kerja PNS ), alat yang 

digunakan adalah koefisien korelasi  Pearson Product Moment sebagai berikut : 

  

     2222 
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r  =0,728 

 

 

Hasil hitungan analisis korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi 

(keterhubungan) antara disiplin dengan efektivitas kerja PNS sebesar 

0,728.Korelasi tersebut termasuk pada kriteria korelasi kuat dan searah atau 

berada pada interval koefisien dari interpretasi korelasi 0,60 – 0,799 (pada tabel 

1.6. Bab I).  

Korelasi dikatakan kuat dan searah, karena hasilnya positif. Hal ini 

mengandung arti semakin baik disiplin kerja, maka efektivitas kerja  pegawai 

semakin  meningkat, dan sebaliknya semakin disiplin  tidak  baik,maka efektivitas 

kerja PNS  pun semakin rendah. 
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4.3.4. Koefisien Determinasi 

Setelah diketahui tingkat hubungan antara variabel X dengan variable Y, 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, hal ini dilakukan 

untuk  mengetahui berapa besar pengaruh Koordinasi  terhadap Efektivita  Kerja 

Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI 

AD.   

KD = (rxy)
2
 x 100 % 

 = (0,728)
2
 x 100 % 

 = 0,530 x 100 %  

 = 53% 

Analisis determinasi yaitu 53% menunjukkan bahwa pengaruh Disiplin 

terhadap Efektivitas Kerja PNS   sebesar 53% sisanya sebesar  47% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

4.3.5 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 ). 

Untuk 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 
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Ho :Disiplin tidak mempunyai pengaruh yang positif dansignifikan terhadap 

Efektivitas kerja PNSpada Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD.  

Ha :Disiplin mempunyai pengaruh yang positif dansignifikan 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  thitung< t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dari hasil perhitungan diperoleh : 
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Hasil perhitungan dengan formula di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 

6,015.Nilai t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel. Untuk kesalahan 5% 

uji dua  pihak dan dk = n-2 =28 maka diperoleh t tabel = 2,048 ( lampiran 8)  

 Nilai t hitung (5,625) lebih besar daripada t tabel ( 2,048), sehingga dapat 

dibuktikan bahwa Disiplin memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI 

AD. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka hipotesis statistik yang 

menyatakan ada pengaruh  positif dan signifikan Koordinasi terhadap Efektivitas  
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kerja PNS pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD., dapat 

diterima atau terbukti kebenarannya.. 

4.3.6 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Setelah diketahui terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara 

Disiplin dengan Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Pusat 

Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD sebesar 53 %. Selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan untuk menentukan model pengaruh Disiplin terhadap 

Efektivitas Kerja PNS pada Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.dengan rumus : Ŷ = a + b X 

  Perhitungan Koefisien Regresi : 

Harga a dihitung dengan rumus :   

 22

2
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  Harga  b dihitung dengan rumus : 
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Sehingga didapat persamaan regresi linear :Ŷ =  13,862 + 0,501 

Persamaan di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut : Karena nilai 

koefisien regresi yang dihasilkan positif, maka setiap kenaikan pada variabel 

Disiplin (X) sebesar satu (1) unit akan diikuti peningkatan pada variabel 

Efektivitas kerja  PNS (Y) sebesar 0,501 unit. 

1. Konstanta sebesar 13,862menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai 

dari variabel Disiplin    (X), maka  nilaiEfektivitas Kerja  PNS (Y) adalah 

13,862. 

2. Koeefisien regresi sebesar 0,501 menyatakan maka setiap kenaikan (karena 

tanda +)  pada variabel Disiplin  (X) sebesar satu (1) unit akan diikuti 

peningkatan pada variabel Efektivitas  Kerja PNS (Y) sebesar 0,501. 

 Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi 

organisasi atau perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan / organisasi tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat 

kedisiplinan mereka. Kedisiplinan seorang karyawan / pegawai dalam suatu 

perusahaan / organisasi dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka 

dalam melakukan suatu pekerjaan, karena tingkat kehadiran adalah salah satu 

faktor yang menentukan produktifitas perusahaan / organisasi.   

 Dalam pelaksanaan disiplin kerja karyawan, peranan pimpinan sangat 

besar dan  menentukan. Kelemahan pelaksanaan disiplin selama ini adalah 

lemahnya pengawasan pimpinan terhadap pembinaan disiplin karyawan. Padahal 

disiplin kerja memegang peranan penting bagi kelangsungan kerja 

organisasi.Dengan disiplin kerja yang tinggi dari karyawan akan berdampak 
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positif terhadap tercapai efektivitas dan efisien kerja yang berarti produktivitas 

kerja akan tercapai pula.        

 Indikator pertama di atas menyebutkan kepatuhan karyawan terhadap jam-

jam kerja kantor. Ini berarti tingkat kehadiran karyawan juga sangat menentukan 

produktivitas kerja. Semakin tinggi tingkat kehadiran karyawan semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan organisasi. Oleh karena itu kehadiran karyawan 

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan disiplin kerja.    

 Ukuran atau kriteria disiplin karyawan / pegawai  juga dikemukakan oleh 

Sujono (1985), dengan memberikan kriteria yang lebih luas sebagai berikut : 

“ Disiplin yang sejati adalah apabila karyawan datang di kantor dengan teratur dan 

tepat pada waktunya. Apabila mereka berpakaian serba baik pada tempat 

bekerjanya. Apabila mereka menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan 

hati-hati, apabila mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang 

memuaskan dan mengikuti cara bekerja yang ditentukan oleh kantor atau 

perusahaan dan apabila mereka menyelesaikan pekerjaan yang sangat tinggi. 

Ukuran ini harus diperhatikan atas pekerjaan sehari-hari”. 

Kriteria sekaligus indikator seperti yang disebutkan di atas, maka peranan 

disiplin sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Dan jika semua 

kriteria di atas terpenuhi, maka efektivitas  kerja akan semakin tinggi. 

4.3.7  Enam nilai Kedisipinan kerja pegawai 

1. Azas Ketuhanan (Teologi)    

 Teologi (bahasa Yunani ,theos, "Allah, Tuhan", dan logia, "kata-kata," 

"ucapan," atau"wacana"adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, 

spiritualitas dan Tuhan.Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Wacana
http://id.wikipedia.org/wiki/Wacana
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiritualitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
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berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Tuhan.  

Seseorang yang memiliki semangat tinggi, penuh energi, selalu bergairah 

untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki kekuatan jiwa 

dan kemauan untuk menghadapi tantangan kesulitan yang dihadapi disebut 

sebagai pribadi yang dinamis. Pribadi dinamis adalah pribadi yang aktif yang 

selalu memiliki rasa optimisme yang tinggi di dalam mencapai apa yang dicita-

citakan. 

2. logika        

 Sejarah perkembangan logika, banyak defenisi dikemukakan oleh para 

ahli, yang secara umum memiliki banyak persamaan. Ada yang mengatakan 

bahwa logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-

prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat.  

 Ada yang menandaskan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan (sciense) 

tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan atau keterampilan (art) untuk berpikir 

secara lurus, tepat, dan teratur. Dalam hal ini, ilmu mengacu pada kesanggupan 

akal akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Ada juga ahli 

yang berpendapat bahwa logika adalah teknik atau metode untuk meneliti 

ketepatan berpikir. 

 Logika sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan manusia 

berpikir rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis dan koheren. Di samping itu 

juga berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, 

dan objektif. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Tuhan
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3. Etika        

 Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti tempat tinggal yang 

biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara 

berpikir. dalam bentuk jamak ta etha artinya adat kebiasaan. Etika berarti: ilmu 

tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Ada juga kata 

moral dari bahasa Latin yang artinya sama dengan etika. Menurut kaharu dan b. 

Uno (2004:204) bahwa “ Nilai itu sungguh sungguh ada dalam arti bahwa ia 

praktis dan efektif didalam masyarakat.  

Secara istilah etika memunyai tiga arti:     

 Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa 

disebut sistem nilai. Misalnya etika Protestan, etika Islam, etika suku Indoan.  

 Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Misalnya 

kode etik kedokteran, kode etik peneliti, dll.      

 Ketiga, etika berati ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu 

bila kemungkinan-kemungkinan etis menjadi bahan refleksi bagi suau penelitian 

sistematis dan metodis. Di sini sama artinya dengan filsafat moral :1).Etika 

Alamiah,2). Etika Objektif, 3). Etika Universal, 4) .Etika Sosiokultural 5). Etika 

Ilmiah atau Etika Kritis 

4. Estetika        

 Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika 

adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan 

bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai 
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estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang kadang 

dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan 

cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni.   

 Esetetika berasal dari Bahasa Yunani yaitu aisthetike. Pertama kali 

digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada 1735 untuk pengertian 

ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. 

Pada masa kini estetika bisa berarti tiga hal, yaitu: 

1. Studi mengenai fenomena estetis 

2. Studi mengenai fenomena persepsi 

3. Studi mengenai seni sebagai hasil pengalaman estetis 

            Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam 

membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut 

mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Misalnya pada masa romantisme di 

Perancis, keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Menurut 

suriasumantri (2009:261) bahwa “Manusia dalam kehidupannya mempunyai 

kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong 

manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan tersebut”. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan 

menyajikan sesuatu dalam keadaan apa adanya. Pada masa maraknya de Stijl di 

Belanda, keindahan berarti kemampuan mengkomposisikan warna dan ruang dan 

kemampuan mengabstraksi benda.       
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 Perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak selalu 

memiliki rumusan tertentu. Ia berkembang sesuai penerimaan masyarakat 

terhadap ide yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal 

dua hal dalam penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya yang memang 

diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan dan the ugly, suatu karya yang 

sama sekali tidak memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat banyak 

biasanya dinilai buruk, namun jika dipandang dari banyak hal ternyata 

memperlihatkan keindahan. 

5.  Teologika        

 Teologika adalah sebuah disiplin akademik, contohnya, literatur atau 

fisika. Lebih tepat, istilah teologika merujuk kepada pengajaran tentang Allah dan 

hubungannya dengan dunia dari penciptaan sampai penyempurnaan 

(consummation).       

 Disiplin utama studi teologika dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, 

di antaranya, teologika biblika, teologika historika, teologika sistematika, 

teologkai filsafat, teologika pastoral dan teologika praktikal dan yang kurang 

dikenal secara luas, seperti teologika dogmatika (dogmatic theology), teologika 

liturgika dan teologika fundamental. Sebenarnya, lebih banyak lagi ragam teologi; 

setidaknya bersifat konfesional atau mencirikan suatu denominasi.   

6.  Psikologi        

 Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia 

dan proses mental.. Menurut plato dalam buku Psikologi Umum oleh Kartini 

Kartono pada tahun 1996, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari 
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sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia (psyche = jiwa ; logos = ilmu 

pengetahuan).Jiwa secara harfiah berasal dari perkataan sansekerta JIV, yang 

berarti lembaga hidup (levensbeginsel), atau daya hidup (levenscracht).  

 Perkataan tingkah laku/perbuatan mempunyai pengertian yang luas sekali. 

Yaitu tidak hanya mencakup kegiatan motoris saja seperti berbicara, berjalan, 

berlari-lari, berolah-raga, bergerak dan lain-lain, akan tetapi juga membahas 

macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berpikir, fantasi, 

pengenalan kembali, penampilan emosi-emosi dalan bentuk tangis, senyum dan 

lai-lain. Macam-macam kegiatan psikis pada umumnya dibagi menjadi 4 kategori, 

yaitu: 1) pengenalan atau kognisi, 2) perasaan atau emosi, 3) kemauan atau 

konasi,       4) gejala campuran.       

 Fisiologi memberikan penjelasan macam-macam tingkah laku lahiriah 

yang menjasmani sifatnya. Sedang manusia merupakan suatu totalitas jasmaniah 

rokhani. Semua bentuk dorongan dan impuls dalam diri manusia yang 

menyebabkan timbulnya macam-macam aktifitas fisik dan psikis, dijelaskan oleh 

psikologi. Misalnya, jika seseorang menaruh rasa semangat yang tinggi , ketika ia 

mengahadapi suatu masalah tertentu maka ia akan menaggapi masalah itu dengan 

semangat untuk menyelesaikannya.        
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan        

 Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Displin pegawai negeri sipil (PNS) pada   pada  Pusat Kesenjataan Artileri 

Medan Kodiklat TNI AD Cimahi yang dikaji dari Dimensi: 1) Kehadiran, 

2) perilaku di tempat tugas, 3). Kesadaran untuk mematuhi peraturan, dan 

4). Kejujuan telah dilaksanakan dengan sangat baik.. 

 2.  Efektivitas kerja di pada  Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI 

AD Cimahi yang dikaji dari Dimensi: 1) Standar waktu yang telah 

ditentukan, 2) Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dan 3) Ukuran biaya 

dinilai juga sangat baik.   

     3.  Disiplin  mempunyai pengaruh yang kuat terhadap efektivitas kerja PNS          

pada  Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Cimahi, hal ini 

terbukti dari analisis : 

a. Analisis Pearson Product Moment menghasilkan 0,228,  artinya antara 

variabel disiplin   dan efektivitas kerja  PNS  mempunyai hubungan 

yang kuat. 

b. Analisis Determinasi , menunjukkan bahwa 53% dari produktivitas 

kerja PNS dipengaruhi oleh disiplin, sedangkan 47% dipengaruh 

faktor-faktor lain  



73 

c. Hipotesis juga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan  antara 

disiplin  dengan efektivitas  kerja PNS . 

5.2.  Saran           

  Bertolak dari kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti kemukakan 

saran-saran bagi pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dalam kaitannya 

dengan peningkatan efektivitas  kerja pegawai Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

kodoklat TNI AD yaitu: 

  1.  Pimpinan hendaknya memperlihatkan tindakan secara langsung kepada 

para pegawai dalam upaya mengatasi setiap keluhan yang timbul dari 

pegawai terutama terkait dalam pelaksanaan disiplin.  

 2.   Mengingat pentingnya displin pegawai negeri sipil  bagi efektivitas  

tugasnya, hendaknya pimpinan  Pusat Kesenjataan Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD,berusaha meningkatkan pemahaman para pegawai  

terhadap pentingnya efektivitas kerja waktu melaksanakan 

pekerjaan,Upaya ini dilakukan melalui bimbingan, pemantauan dan  

pengarahan dari pimpinan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat 

TNI AD kepada  para pegawai , penggunaan sangsi secara efektif dan 

adil kepada para pegawai  yang melakukan pelanggaran, memberikan 

penghargaan baik secara finansial maupun secara non finansial kepada 

pegawai yang berprestasi, dan melalui pelatihan yang dapat 

meningkatkan kecakapan/keterampilan pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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      3. Memperoleh informasi secara luas berkaitan dengan    peningkatan 

efektivitas kerja khususnya pada Pusat Kesenjataan  Artileri Medan 

Kodiklat TNI AD, maka hendaknya dilakukan penelitian lanjutan yang 

mengkaji faktor-faktor lain selain displin pegawai.   Ini mengingat 

masih besarnya faktor-faktor lain yang dimaksud yaitu sebesar 47% 
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