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ABSTRAK 

 

 

ARDHA ADITIYAN, NIM. 1121103396, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KEDISIPLINAN KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP 

PRESTASI KERJA DI KANTOR KECAMATAN KLATEN SELATAN” 
Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin baik kedisiplinan dan 

semangat karyawan makin tinggi tingkat prestasi kerja yang akan dicapai, 

disamping itu tingkat kesalahan akan lebih sedikit sehingga tidak perlu banyak 

waktu yang disediakan pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap 

karyawan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguji pengaruh antara 

kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten 

Selatan, 2) menguji pengaruh antara semangat kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan, 3) menguji pengaruh antara 

kedisiplinan kerja dan semangat kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Klaten Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan kuesioner dan wawancara. Sampel 

dalam penelitian ini sejumlah 30 orang. Variabel dalam penelitian ini ada dua 

yaitu variabel bebas : kedisiplinan kerja (X1) dan semangat kerja (X2) serta 

variabel terikat (Y) yaitu prestasi kerja. Teknik analisis data dengan analisis 

korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung X1, t hitung = 

2,33 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk kedisiplinan kerja (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja pegawai. Sedangkan untuk X2, t hitung 

= 3,179 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga hipotesis diterima atau 

terbukti kebenarannya untuk semangat kerja (X2). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara semangat kerja 

terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan. 

 

 

 

Keywords : Kedisiplinan kerja, semangat kerja, prestasi kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu unsur terpenting dari organisasi atau perusahaan adalah 

manusianya, sebab suatu organisasi atau perusahaan merupakan suatu bentuk 

kerja sama antara orang-orang yang berkecimpung didalamnya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tercapainya tujuan suatu organisasi dapat tercermin pada keterkaitan 

yang harmonis antara subsistem-subsistem yang ada dalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Perusahaan bukan saja mengharapkan pegawai yang 

mempunyai keahlian, kecakapan dan keterampilan tetapi yang terpenting 

mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang 

maksimal. Kemampuan dan kecakapan pegawai tidak ada artinya bagi 

perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja giat dan memiliki integritas tinggi 

bagi organisasi sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi prestasi kerja pegawai 

diantaranya kedisiplinan kerja. Semakin baik kedisiplinan kerja pegawai 

makin tinggi tingkat prestasi kerja yang akan dicapai, disamping itu tingkat 

kesalahan akan lebih sedikit sehingga tidak perlu banyak waktu yang 

disediakan pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai. Dari 

pengalaman kerja yang telah didapat, diharapkan pegawai akan bekerja lebih 

cepat dan lebih baik, sehingga dengan berkembangnya keahlian dan 
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ketrampilan tersebut tingkat prestasi kerja pegwai dapat ditingkatkan. Pegawai 

yang produktif akan memberikan keuntungan bagi organisasi itu sendiri. 

Di samping kedisiplinan, semangat kerja pegawai juga tak kalah penting. 

Dalam suatu organisasi dengan adanya semangat dalam bekerja, segala tugas 

dan kegiatan akan dijalankan pegawai dengan senang hati yang secara tak 

langsung akan berpengaruh terhadap prestasi kerjanya. Apalagi suatu 

organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti Kantor 

Kecamatan Klaten Selatan.  

Mengingat pentingnya prestasi kerja bagi organisasi yaitu untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan maka peningkatan prestasi kerja mutlak 

harus ada. Masalah yang mempengaruhi peningkatan prestasi kerja yang akan 

diteliti disini adalah masalah kedisiplinan kerja dan semangat kerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai : “PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA DAN SEMANGAT 

KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI  DI KANTOR 

KECAMATAN KLATEN SELATAN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi adalah dengan memiliki 

sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Salah satu hal yang diharapkan 

oleh suatu organisasi adalah integritas pegawainya dalam bekerja. Salah satu 

bentuk integritas dalam bekerja itu adalah kedisiplinan kerja dan semangat 

kerja. Dengan demikian kedisiplinan kerja dan semangat kerja memiliki peran 
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penting yaitu untuk mengembangkan prestasi kerja sehingga akan 

menguntungkan bagi organisasi. Dari faktor kedisiplinan kerja dan semangat 

kerja pegawai diharapkan mampu untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 

 

C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. 

1. Kedisiplinan kerja disini mempunyai arti suatu sikap dan perilaku yang 

berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas 

kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. 

2. Semangat kerja adalah sikap-sikap dari individu maupun kelompok-

kelompok terhadap lingkungan kerjanya dan terhadap kesukarelaannya 

untuk bekerja sama agar dapat mencurahkan kemampuannya secara 

menyeluruh sesuai dengan kebutuhan utama organisasi 

3. Prestasi kerja mengandung arti kecepatan karyawan dalam menghasilkan 

output yang maksimum dengan kemampuan dan keahlian serta 

menggunakan peralatan yang dimiliki. 

  

D. Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor kedisiplinan 

dan semangat kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja, sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibicarakan faktor kedisiplinan kerja dan semangat kerja 
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yang akan mempengaruhi prestasi kerja di kantor Kecamatan Klaten Selatan 

sedangkan faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara semangat kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan? 

3.  Adakah pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja dan semangat 

kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten 

Selatan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh antara kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 

2. Untuk menguji pengaruh antara semangat kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 
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3.  untuk menguji pengaruh antara kedisiplinan kerja dan semangat kerja 

terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Menjadikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi 

penulis. 

2. Bagi Kantor Kecamatan 

Hasil penelitian sampai perolehan data, menganalisa hingga menyajikan 

kedalam bentuk penulisan dapat digunakan sebagai masukan instansi 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan 

penelitian pada masalah yang sama dengan variabel berbeda. 

  

H. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara semangat kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan 

3.  Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan kerja dan semangat 

kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan. 
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I. Sistematika Skripsi 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

  BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

  BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Kedisiplinan Kerja, Semangat Kerja, Pengertian Prestasi Kerja, 

Prestasi Tenaga Kerja, Pengukuran Prestasi Kerja, Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Prestasi Kerja 

  BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, teknik 

analilsis data dan gambaran umum objek penelitian. 

  BAB IV. Hasil dan Pembahasan berisi Analisis data tentang pengaruh 

kedisiplinan dan semangat kerja terhadap prestasi kerja di Kantor Kecamatan 

Klaten Selatan. 

  BAB V. Simpulan dan Saran yang berisi simpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian serta saran-saran yang diajukan bagi pihak terkait 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka dan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam 

skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian tingkat signifikan menggunakan korelasi product moment 

diperoleh rx1y = 0,403 dan rx2y = 0,515 dengan p = 0,00. Dari r tabel 

dengan N = 30 pada signifikansi 5% adalah 0,361. Jadi r hitung > r tabel. 

Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan cukup erat antara semangat 

kerja dengan prestasi kerja pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan, 

dan terdapat hubungan positif antara kedisiplinan dengan prestasi kerja 

karyawan. 

2. Dari determinasi kedisiplinan diketahui sebesar 16,24% artinya prestasi 

kerja dipengaruhi oleh kedisiplinan sebesar 16,24% sedangkan yang 

83,76% dipengaruhi faktor lain. Sedangkan perhitungan determinasi 

semangat kerja dapat diketahui sebesar 26,52% artinya prestasi kerja 

dipengaruhi oleh semangat kerja sebesar 26,52% sedangkan prestasi kerja 

dipengaruhi faktor lain sebesar 73,48%. Dari perbandingan tersebut lebih 

besar semangat kerja pengaruhnya dibanding kedisiplinan. 

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung X1, t hitung = 

2,33 yang lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk kedisiplinan kerja (X1). 
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Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja pegawai. 

Sedangkan untuk X2, t hitung = 3,179 yang lebih besar dari t tabel 2,042 

sehingga hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk semangat 

kerja (X2). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara semangat kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Klaten Selatan. 

 

B. Saran 

1. Pimpinan hendaknya terus memantau efektifitas dari penerapan 

kedisiplinan kerja yang tinggi yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan organisasi. 

2. Salah satu teknik untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan adalah 

dengan memberikan dorongan-dorongan berupa insentif, bonus dan 

sebagainya kepada karyawan, mengingat karyawan adalah penentu 

keberhasilan perusahaan. Dengan dorongan-dorongan ataupun motivasi 

yang diberikan diharapkan prestasi kerja karyawan dalam bekerja agar 

lebih semangat dan dapat diandalkan dalam mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan 

3. Setiap karyawan hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 
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