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ABSTRACT

Supervision has an important part in building dicipline work of officer,
because supervision could guarantee all of the works running properly with the
plan. This research has a purpose to know the supervision, the dicipline work of
officer and also the influence of supervision Head of Civil Service Police Unit
towards the dicipline work of officer on Agency for Civil Service Police Unit Riau
Islands Province. In this research, all of the officer on Agency for Civil Service
Police Unit Riau Islands Province about 197 persons become the population and
then sample took with Slovin formula so that total samples are 66 persons. This
kind of research is asosiatif research. Analysis technic that used coefficient
correlation analysis product moment and determinant coefficient. Found a
significant and positive influence between supervision towards dicipline work of
officer. Based on the result of the research, writer concluded that Agency for Civil
Service Police Unit Riau Islands Province has been done a “Good” supervision
as big as 46%. Where as dicipline work of officer on the Agency for Civil Service
Police Unit Riau Islands Province was good “Enough” as big as 46%.
Meanwhile, influence between supervision Head of Civil Service Police Unit
towards dicipline work of officer on the Agency for Civil Service Police Unit Riau
Islands Province was “High” as big as 68,9%.

Key words: Supervision, Dicipline Work of Officer.

LATAR BELAKANG

Dalam sebuah organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai

peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, keberhasilan mencapai tujuan

dalam suatu organisasi sangat tergantung dari faktor manusia dalam organisasi

yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi,

maka pimpinan perlu menggerakkan serta mengawasi pegawainya agar dapat



mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini,

pengawasan menjadi suatu unsur yang terpenting dalam manajemen organisasi,

karena pengawasan merupakan tenaga penggerak bagi para bawahan agar dapat

bertindak sesuai dengan apa yang telah direncanakan menurut aturan yang

berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat

berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik pula. Selain

itu, melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan

organisasi, antara lain kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan,

kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan

dan cara kerjanya. Akan tetapi, pengawasan yang dilaksanakan pimpinan

bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan ditujukan agar rencana-

rencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dibutuhkan juga

pengawasan yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak yang positif

untuk perkembangan dan perubahan yang lebih baik.

Ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2009:196) yang menyatakan

bahwa:

“Pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya pengawasan dapat mengakibatkan
disiplin kerja menurun dan akan berpengaruh langsung kepada kegiatan-kegiatan
lainnya. Sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Oleh
karena itu dibutuhkan pengawasan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat
menghasilkan dampak yang positif untuk perkembangan dan perubahan yang
lebih baik.”

Salah satu upaya dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia

adalah melalui penegakan disiplin pegawai. Penerapan disiplin merupakan hal



yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan kata lain disiplin

itu bukan sekedar kepatuhan terhadap perintah, akan tetapi sebagai suatu sikap

serta perbuatan yang timbul dari dalam diri pegawai untuk bertanggung jawab

serta mengikuti kewajiban dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan sehingga

tanggung jawab melekat pada disiplin tersebut maupun mempengaruhi tugas-

tugas yang dilaksanakan. Disiplin yang baik tercermin dari besarnya rasa

tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Maka

peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi

pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di dalam organisasi, sebab

kedisiplinan suatu organisasi dikatakan baik jika sebagian pegawai menaati

peraturan-peraturan yang ada.

Selanjutnya berkenaan tentang disiplin pegawai, Sinungan (2002:2)

berpendapat bahwa :

“Di suatu unit lembaga pemerintahan hanya sekitar 25% dari pegawai baik di
tingkat atas, tingkat menengah, ataupun tingkat bawah benar-benar bekerja keras
dengan memanfaatkan semua waktu kerja yang ada. Hal ini dikarenakan, ada di
antara mereka yang terpaksa harus bekerja lembur karena harus mengejar batas
waktu penyelesaian kerja. Sedangkan 75% pegawai yang tidak memanfaatkan jam
kerja yang ada dan sering mengurangi jam kerja. Hal ini dikarenakan, banyak di
antara pegawai tersebut yang mengisi waktu kerjanya dengan duduk-duduk
ngobrol, menghubungi atau menelepon teman atau keluarganya, bahkan ada yang
izin keluar kantor untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan tugas
pekerjaannya.”

Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, berbagai

peraturan yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai telah banyak dibentuk,

namun dalam implementasinya masih terdapat pegawai yang tidak disiplin. Untuk

lebih mengefektifkan peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka menegakkan

disiplin, perlu adanya pengawasan pimpinan. Pimpinan mempunyai pengaruh



yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sebab pimpinan merupakan

panutan dan sorotan dari bawahannya.

Oleh karena itu, pimpinan ikut berperan serta dalam menciptakan

kedisiplinan pegawai, pimpinan harus mampu menggerakkan dan mengarahkan

pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap keberhasilan serta

kegagalan pegawai. Apabila organisasi melaksanakan pengawasan secara baik

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas

dan wewenang yang telah ditentukan, maka dengan sendirinya disiplin kerja

pegawai akan baik. Mengingat begitu pentingnya pengawasan pimpinan terhadap

disiplin kerja pegawai, maka perlu diadakan penelitian tentang pengaruh

pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap disiplin kerja pegawai

pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

PERMASALAHAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis lakukan pada tanggal 11

September 2012 hingga 20 September 2012 di lokasi penelitian terdapat gejala-

gejala atau fenomena masalah yaitu menunjukkan bahwa pengawasan yang ada di

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau sudah diterapkan hanya saja

belum dapat dijalankan secara kontinyu/berkelanjutan, pengawasan yang

diberikan oleh pimpinan sebatas melihat laporan-laporan kerja dan absensi

pegawai sehingga tindakan koreksi jarang dapat dilakukan secara langsung pada

saat aktivitas pekerjaan berlangsung. Sedangkan yang berkenaan dengan disiplin

kerja pegawai yaitu masih adanya pegawai yang sering terlambat masuk kerja,

pulang lebih awal, pada jam kerja tidak ada pada posisinya dengan alasan tidak



jelas dan sering tidak memberi tahu pada atasan ketika keluar pada jam kantor

yang ditetapkan, masih adanya pegawai yang lambat dan kurang

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dalam menyelesaikan tugas,

seperti sering tidak mengantar absensi pada waktu yang diperintahkan, serta masih

adanya pegawai yang tidak memakai atribut SATPOL PP yang telah ditetapkan

seperti pin SATPOL PP, papan nama, name tag, bahkan seragam lengkap

SATPOL PP pada saat bertugas.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menyimpulkan beberapa

masalah yang akan penulis rumuskan yaitu “Seberapa Besar Pengaruh

Pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Disiplin Kerja

Pegawai Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.”

TUJUAN

Adapun beberapa tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

2. Untuk mengetahui disiplin kerja pegawai di Badan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kepulauan Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja terhadap disiplin kerja pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kepulauan Riau.



HIPOTESIS

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:64), hipotesis

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan

masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang

relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

pengumpulan data. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam konsep

teoritis, maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut: “Terdapat pengaruh

yang signifikan dan positif antara pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

terhadap disiplin kerja pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau.” Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hipotesa Alternatif (Ha) adalah “terdapat pengaruh yang signifikan antara

pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap disiplin kerja

pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.”

2. Hipotesa Nol (Ho) adalah “tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap disiplin kerja

pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.”

Dari hipotesa tersebut dapat dikemukakan 2 (dua) variabel sebagai berikut:

1. Sebagai variabel bebas (x) adalah “pengawasan” yang diungkapkan oleh

Pasaribu (2011:34-35), dengan indikator sebagai berikut:

a. Pemantauan

b. Pemeriksaan

c. Bimbingan dan Pengarahan



d. Tindakan disiplin

e. Tindakan koreksi

2. Sebagai variabel terikat (y) adalah “disiplin kerja” yang dikemukakan oleh

Fathoni (2006:126) dengan indikator:

a. Tepat waktu.

b. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik.

c. Mematuhi peraturan organisasi.

KONSEP OPERASIONAL

Berdasarkan variabel-variabel beserta indikator-indikatornya sebagaimana

yang telah dipaparkan pada Hipotesa penelitian ini, maka penulis memberikan

batasan dan mengoperasionalkan variabel penelitian agar tidak menimbulkan

kesalahan penafsiran terhadap ruang lingkup penelitian ini. Adapun variabel-

variabel penelitian yang akan dioperasionalkan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu aktivitas atau kegiatan organisasi dalam

rangka mengusahakan agar semua pekerjaan terlaksana sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang ingin dicapai secara efektif dan

efisien. Pengawasan ini dapat dilihat melalui:

a. Pemantauan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung

pada tempat dimana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas.

Pemantauan ini dapat diukur melalui:

1) Pengecekan secara langsung.



b. Pemeriksaan, yaitu aktivitas yang dilakukan melalui pengamatan,

pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis

terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pemeriksaan ini

dapat diukur melalui:

1) Pengamatan disertai pencatatan.

2) Penyelidikan.

c. Bimbingan dan Pengarahan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan

dalam memberikan saran dan arahan terhadap pelaksanaan tugas.

Bimbingan dan pengarahan ini dapat diukur melalui:

1) Pemberian saran.

2) Memberikan arahan tugas.

d. Tindakan disiplin, yaitu keputusan pimpinan dalam rangka memberikan

sanksi bagi bawahan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tindakan

disiplin ini dapat diukur melalui:

1) Memberikan sanksi atau hukuman.

2) Memberikan penghargaan.

e. Tindakan koreksi, yaitu usaha yang dilakukan pimpinan untuk

memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan

bawahan. Tindakan koreksi ini dapat diukur melalui:

1) Melakukan tindakan koreksi.

2) Memberikan solusi untuk perbaikan.



2. Disiplin kerja

Disiplin kerja adalah sikap dan tindakan seseorang dalam mematuhi dan

menaati serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan organisasi.

Disiplin kerja ini dapat dilihat melalui:

a. Tepat pada waktu, yaitu pegawai selalu datang dan pulang kantor tepat

pada waktu yang telah ditentukan. Tepat pada waktu dapat diukur melalui:

1) Kesesuaian jam masuk dan pulang kantor.

2) Kesesuaian waktu istirahat kerja.

b. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, yaitu pekerjaan diselesaikan

dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai dengan hasil yang

diharapkan. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dapat diukur

melalui:

1) Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan hasil yang diharapkan.

2) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.

c. Mematuhi peraturan organisasi, yaitu sikap taat dan patuh pada aturan

yang berlaku. Mematuhi peraturan organisasi dapat diukur melalui:

1) Ketaatan terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.

2) Patuh pada perintah atasan.

Setelah mengetahui konsep operasional penelitian ini maka penulis perlu

menentukan skala pengukuran agar dapat mempermudah penulis dalam

melakukan penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis mempergunakan skala

interval. Riduwan (2002:9) mengemukakan bahwa, skala interval adalah skala



yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai

bobot yang sama.

Skala interval ini dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban

yang meliputi:

a. Sangat baik, diberi skor: (5)

b. Baik, diberi skor: (4)

c. Cukup baik, diberi skor: (3)

d. Tidak baik, diberi skor: (2)

e. Sangat tidak baik diberi skor: (1)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu suatu penelitian

yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan hubungan kausal, seperti yang

dikemukakan Sugiyono (2010:37), hubungan kausal adalah hubungan yang

bersifat sebab akibat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Jalan Basuki Rahmat No. 01 Kota

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Waktu penelitian ini dilaksanakan

pada bulan Desember 2012 – Februari 2013.



3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Badan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 197 orang,

termasuk pimpinan dan anggota. Teknik sampling yang penulis gunakan

adalah Probability Sampling dengan mengambil teknik Simple Random

Sampling ( cara sistematis atau ordinal), mengingat populasi yang ada dalam

penelitian ini bersifat homogen. Sedangkan sampel dalam penelitian ini

berjumlah 66 orang. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu

dari rumus yang dikemukakan oleh Slovin (Husein, (2011:78)).

4. Sumber data

Adapun sumber data yang penulis lakukaan yaitu dari data primer dan

data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara

lain:

a. Kuesioner

Suatu penelitian mengenai suatu masalah yang dilakukan dengan

jalan mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir serta daftar

pertanyaan yang berdasarkan atas unsur-unsur dari sub indikator, diajukan

secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan pilihan jawaban

tertulis. Adapun alat yang digunakan berupa angket yaitu lembaran kertas

yang telah berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian.



b. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan responden yang

tidak secara mudah dapat ditangkap melalui metode wawancara dan

kuesioner. Dari sini dapat diketahui keadaan sebenarnya dari kegiatan-

kegiatan sehari-hari responden.

c. Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan pada Kepala Bagian Tata Usaha

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau sebagai key

informan yang lebih mengetahui tentang keadaan di Badan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk

melengkapi data yang sudah ada dari menyebarkan kuesioner. Adapun alat

yang digunakan berupa pedoman wawancara yang telah penulis susun

guna mempermudah penulis dalam mewawancara key informan serta

untuk mencatat jawaban key informan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung instrumen angket

dengan menunjukkan data dilapangan yang sudah ada. Adapun

dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang

ada pada saat penelitian berlangsung agar diperoleh hasil yang maksimal.

KERANGKA TEORI

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam setiap pekerjaan baik

itu organisasi kecil maupun organisasi besar, sebab dengan adanya



pengawasan kerja yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan

dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik pula. Melalui

pengawasan, maka kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan dalam

pelaksanaan pekerjaan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan

pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya, rintangan-rintangan

yang dialami maupun hal-hal lain yang mungkin akan dialami, kegagalan-

kegagalan ataupun sukses-sukses yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan.

Suatu pengawasan yang baik harus bersifat mendidik dalam arti

mendidik ke arah kerja yang baik dan menjauhkan kemungkinan-

kemungkinan penyelewengan. Pengawasan yang dilaksanakan pimpinan

bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, pengawasan terutama ditujukan agar

rencana-rencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Adapun pengawasan menurut Pasaribu (2011:33) mengatakan bahwa:

“Keseluruhan rangkaian, tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan
oleh pimpinan atau atasan untuk mengawasi dan mengendalikan
bawahan serta organisasi atau unit organisasinya secara terus menerus
demi terciptanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan
dan tercapainya hasil atau tujuan secara efektif dan efisien sesuai
dengan program atau rencana dan ketentuan yang berlaku.”

Dengan demikian, pengawasan dilakukan untuk mengetahui agar

seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat mencapai hasil yang

diharapkan. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka penulis

menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas pengamatan seluruh

kegiatan organisasi untuk dapat mengusahakan agar semua pekerjaan

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang ingin

dicapai secara efektif dan efisien.



Selain itu, menurut Pasaribu (2011:34-35) mengemukakan bahwa

pengawasan memiliki indikator sebagai berikut:

1. Pemantauan
2. Pemeriksaan
3. Bimbingan dan Pengarahan
4. Tindakan disiplin
5. Tindakan koreksi

2. Disiplin Kerja

Disiplin tidak hanya diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan

ketentuan yang sudah lazim dilaksanakan, akan tetapi dapat mendorong

manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar diyakini manfaatnya. Untuk

keberhasilan organisasi khususnya, ditentukan salah satunya menyangkut

disiplin tersebut, sesuai dengan yang dijelaskan Fathoni (2006:126) yakni

disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, karena dukungan disiplin

pegawai yang buruk, maka sulit untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Selanjutnya Fathoni (2006:126) menjelaskan juga bahwa disiplin adalah

fungsi operatif yang terpenting dari manajemen sumber daya manusia yang

paling penting, karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi

kerja (kinerja) yang dapat dicapainya. Tanpa adanya disiplin yang baik, maka

akan sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal.

Sementara kedisiplinan menurut Fathoni (2006:126) merupakan

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan

norma-norma sosial yang belaku. Seorang pegawai dapat dikatakan disiplin

apabila:

1. Tepat waktu,
2. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik,



3. Mematuhi peraturan organisasi.

Setelah mengetahui grand teori yang telah penulis kemukakan diatas

dan untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan

desain penelitian dalam bentuk gambar, yaitu sebagai berikut:

Gambar I.1 Desain Penelitian

PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Badan

SATPOL PP Prov. Kepri yang berpedoman pada tujuan yang juga telah

penulis kemukakan dalam BAB I skripsi ini maka penulis telah mendapatkan

hasil penelitian yang berupa:

a. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan

pimpinan SATPOL PP Prov.Kepri dikatakan BAIK, yaitu rata-rata 30

Variabel Bebas (X)
Pengawasan

a. Pemantauan

b. Pemeriksaan

c. Bimbingan dan Pengarahan

d. Tindakan disiplin

e. Tindakan koreksi

Variabel Terikat (Y)
Disiplin Kerja

a. tepat waktu.

b. Mengerjakan semua pekerjaan

dengan baik.

c. Mematuhi peraturan organisasi.



orang responden atau 46%. Hal ini dapat dilihat jawaban melalui indikator:

sebagai berikut:

1. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau termasuk sering dilakukan

karena mendapat jawaban terbanyak dengan kategori “Baik” yaitu

rata-rata 26,25 (26) orang responden (40%).

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kpulauan Riau termasuk sering dilakukan

karena mendapat jawaban terbanyak dengan kategori “Baik” rata-rata

36 orang responden (55%).

3. Bimbingan dan Pengarahan

Bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau termasuk sering

dilakukan karena mendapat jawaban terbanyak dengan kategori

“Baik” rata-rata 36,5 (37) orang responden (55%).

4. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau termasuk cukup sering

dilakukan karena mendapat jawaban terbanyak dengan kategori

“Cukup Baik” rata-rata 26 orang responden (39%).



5. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau termasuk sering dilakukan

karena mendapat jawaban terbanyak dengan kategori “Baik” rata-rata

33,75 (34) orang responden (51%).

b. Sebagian besar responden menyatakan bahwa disiplin kerja

pegawai pada Badan SATPOL PP Prov.Kepri dikatakan CUKUP

BAIK, yaitu rata-rata 30 orang responden (46%). Hal ini dapat

dilihat jawaban melalui indikator: sebagai berikut:

1. Tepat pada waktu

Ketepatan pada waktu yang dilakukan oleh pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau termasuk

CUKUP BAIK karena mendapat jawaban terbanyak rata-rata

berjumlah 27 orang responden (41%).

2. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik

Pegawai yang mengerjakan semua pekerjaan dengan

baik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau termasuk CUKUP BAIK karena mendapat

jawaban terbanyak rata-rata berjumlah 30,67 (31) orang

responden (46%).

3. Mematuhi peraturan organisasi

Pegawai yang mematuhi peraturan organisasi pada

Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau



termasuk CUKUP BAIK karena mendapat jawaban terbanyak

rata-rata berjumlah 32 orang responden (48%).

2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Badan

SATPOL PP Prov. Kepri

Dalam hal ini penulis dengan menggunakan perhitungan SPSS 16,

maka diperoleh hasil antara lain:

a. Koefisien Korelasi Product Moment

Dari analisis data yang penulis lakukan diperoleh hasil yaitu terdapat

hubungan positif antara pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai

senilai 0,830.

b. Koefisien Determinan

Dari analisis data yang penulis lakukan diperoleh hasil yaitu terdapat

pengaruh yang TINGGI antara pengawasan terhadap disiplin kerja

pegawai senilai 68,9%.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV yang telah

penulis uraikan tentang pengaruh pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja terhadap disiplin kerja pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengawasan yang diterapkan pimpinan kepada pegawai pada Badan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan

“BAIK” sebesar 46%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi



dari keseluruhan indikator yang diteliti yaitu pemantauan, pemeriksaan,

bimbingan dan pengarahan, tindakan disiplin dan tindakan koreksi. Namun

masih terdapat beberapa hambatan seperti pengecekan belum dilakukan

secara rutin, pemberian penghargaan, serta kurangnya keadilan dalam

memberikan sanksi atau hukuman, sehingga hal ini menyebabkan disiplin

kerja pegawai belum maksimal.

b. Disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Riau dikategorikan “CUKUP BAIK”sebesar 46%. Hal ini dilihat dari hasil

rekapitulasi keseluruhan indikator dari setiap item pertanyaan. Penilaian

disiplin kerja pegawai ini belum memuaskan karena seluruh indikator

disiplin kerja belum dilaksanakan dengan baik oleh pegawai Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

c. Pengaruh pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap

disiplin kerja pegawai pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau tergolong “TINGGI” sebesar 68,9%.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis

memberikan beberapa saran guna meningkatkan pengawasan Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja terhadap disiplin kerja pegawai pada Badan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

a. Meskipun dalam penelitian ini pengawasan dikatakan baik, namun

diharapkan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau

terus dapat meningkatkan dan melakukan pengawasan secara



berkelanjutan kepada setiap pegawai, serta memberikan penghargaan

kepada seluruh pegawai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,

memberikan sanksi atau hukuman kepada pegawai yang kurang disiplin

dengan adil tanpa memandang jabatan dan golongan maupun pangkat

pegawainya, sehingga disiplin kerja yang baik dapat terpenuhi serta dapat

menciptakan hasil kerja yang baik.

b. Diharapkan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau

dapat terus meningkatkan disiplin kerjanya sehingga hasil yang diharapkan

baik dari segi efisiensi maupun dari segi efektifitas kerja pegawai pada

instansi pemerintahan tersebut dapat tercapai. Hal ini dikarenakan Satuan

Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam

memelihara ketentraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan

Daerah, sehingga dapat dijadikan contoh yang baik atau teladan bagi

pegawai yang lain maupun masyarakat, serta akan mempermudah dalam

menegakkan disiplin kerja pada pegawai instansi yang lainnya.

c. Diharapkan pimpinan dapat lebih memperhatikan dan memberikan

pengawasan yang lebih baik dan berkelanjutan, dikarenakan dari hasil

penelitian tersebut diperoleh hasil pengawasan dan disiplin kerja memiliki

pengaruh yang tinggi. Meskipun demikian, pimpinan juga diharapkan

dapat memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi disiplin kerja

pegawai yang tidak diteliti oleh peneliti, seperti, gaji, insentif, motivasi

kerja, lingkungan kerja dan lainnya. Hal ini diharapkan agar dapat

menciptakan hasil keja yang efektif dan efesien.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.

Fathoni, Abdurrahmat, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.
Rieneka Cipta.

Hasibuan, Malayu, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi
Aksara.

Husein, Umar, 2011, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cetakan
ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pasaribu, Afrizal, 2011, Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai
Negeri Sipil Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara, Skripsi FISIP USU.

Riduwan, 2002, Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta.

Sinungan, Muchdarsyah, 2002, Produktivitas Apa Dan Bagaimana, Jakarta:
PT.Bumi Aksara.

Sugiyono, 2010a, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.


