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Abstrak  

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk 

mengetahui Perbandingan Disiplin Kerja Kontrak Daerah dengan Pegawai 

Negeri Sipil. Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya Disiplin 

Kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil yang sering 

kali tidak mengikuti apel pagi bahkan di tegur secara lisan oleh atasannya. 

Penelitian ini penulis laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur dengan sampel yang digunakan 110 orang dengan 

menggunakan teknik analisis data komparatif Wilcoxon Match Pairs Test. 

Selanjutnya, data penelitian yang diperoleh dengan  cara penyebaran kusioner 

kemudian dianalisis dengan menggunakan Skala likert. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Perbandingan Disiplin Kerja Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai perbedaan dalam Disiplin 

Kerja di Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. 

Sedangkan Disiplin Kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah di tunjukan dengan 

angka sebesar 50,9%, sedangkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di 

tunjukan dengan angka sebesar 40,9%. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

maka dikatakan Disiplin Kerja Tenaga Kerja Kontrakn Daerah dengan 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai perbedaan dalam disiplin kerja di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan yang 

diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur 

pegawai dapat meningkatkan kedisiplin kerja agar sesuai dengan peraturan-

peraturan yang sudah dibuat dan dapat menjalankan sesuai dengan prosedur 

masing-masing dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan.   
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Pendahuluan  

Berkaitan dengan disiplin kerja, kepuasan kerja, budaya organisasi dan 

prestasi budaya organisasi adalah masih sulitnya pegawai melaksanakan prinsip 

utama yaitu budaya melayani masyarakat. Budaya melayani masyarakat tidak 

berjalan dengan baik, terbukti masih banyak keluhan masyarakat tentang 

pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah di Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil,hal tersebut sebagai bukti bahwa budaya melayani masyarakat 

belum dilaksanakan dengan baik oleh pegawai. cukup mencolok yang dimiliki 

aparatnya, dibandingkan dengan sumber daya manusia dalam pekerjaannya 

merupakan perwujudan dari prestasi kerja.  

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Permasalahan yang 

pernah di alami selama berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Kutai Timur yaitu antara Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan 

Pegawai Negri Sipil  dalam bekerja masih kurang disiplin dalam bekerja 

seperti,sering terlambat masuk kantor,sering terlambat dalam mengikuti apel 

pagi,turun ke kantor tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan di 

kantor bahkan sebelum waktu pulangpun para pekerja atau pegawai sudah 

deluan pulang dan meninggalkan ruangan kerja. 

Menurut penulis dengan membandingkan Tenaga Kerja Kontra Daerah 

dan Pegawai Negeri Sipil mempunyai perbedaan di antara mereka seperti 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebelum di angkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) mereka selalu mengikuti peraturan yang sudah di terapakan 

di kantor tersebut tetapi setelah Tenaga Kerja Kontrak Daerah tersebut telah 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil maka peraturan-peraturan yang sudah 

diterapkan mulai menurun tidak dipatuhi atau tidak diikuti lagi dari hal tersebut 

yang menjadi menimbulkan permasalahan tentang Disiplin Kerja di kantor 

tersebut dan  permasalahan disiplin tersebut ada yang membedakan antara 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yaitu bahwa seorang 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah sebelum di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 

sangat mematuhi aturan-aturan yang sudah di tentukan atau di terapkan dan 

selalu mematuhi segala aturan yang ada di kantor tersebut dan segala pekerjaan 

yang diberikan selalu di selesaikan dengan tepat waktu. 

Tetapi setelah di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil banyak 

perubahan–perubahan yang di temukan dari disiplin kerjanya seperti mulai 

tidak mengikuti apel pagi selalu telat masuk kantor segala pekerjaan tidak dapat 

di selesaikan dengan secepatnya atau tidak sesuai dengan waktu yang sudah 

ditentukan dan mulai tidak mengikuti peraturan yang ada dalam kantor 

tersebut,mulai jarang turun ke kantor dan terkadang pulang sebelum jam atau 

waktu yang di tentukan sudah meninggalkan ruangan kerja atau kantor terlebih 

dahulu,bahkan pada saat melakukan apel pagipun Kepala Dinaspun 

menyampaikan atau menegur secara lisan bahwa diharapkan setiap pagi 
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berangkatnya agak lebih awal agar dapat mengikuti apel pagi yang berlangsung 

di kantor tersebut,walaupun sudah ada teguran berlangsung masih ada saja yang 

tidak menghiraukan dengan teguran atau peringatan tersebut dan keesokan 

harinya tetap saja masih ada yang tidak mengikuti apel pagi dan jika di tanya 

keesokan harinya mereka menjawabnya dengan berbagai alasan seperti 

mengantar anak ke sekolah masih mengerjakan urusan rumah dan lain 

sebagainya. 

Segala pekerjaan yang diberikan selalu di tunda-tunda hingga 

menghabiskan waktu yang lama.Yang penulis ketahui pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tentang Disiplin 

Kerja dapat di tingkatkan agar dalam pelayanan kepada masyrakat atau publik 

tidak mengalami keterhambatan,apabila para pegawai tidak disiplin maka 

banyak permasalahan yang di temukan karena kurangnya kedisiplinan tersebut 

dan dalam keterlambatan para pegawaipun menjadi permasalahan bagi 

masyrakat. 

Oleh karena itu disiplin kerja sangat di butuhkan oleh setiap pekerjaan, 

bahwa disiplin kerja akan menciptakan hasil yang memuaskan bagi kantor 

tersebut. Penulis harapkan pada kantor Dinas Kependdukan dan Pencatatan 

Sipil semakin meningkatkan disiplin kerja agar dapat hasil yang maksimal dan 

sesuai dengan yang di harapkan pada kantor tersebut. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Disiplin Kerja 

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif keenam dari Menejemen 

Sumber Daya Manusia yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan,karena semakin baik disiplin karyawan,maka semakin baik pula 

kkinerjanya.Tanpa disiplin yang baik,sulit bagi suatu organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. 

Menurut Abdurrahman Fatthoni (2006:172) mengemukakan bahwa; 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma social yang berlaku. 

Menurut Veitzal Rivai (2004:444) mengungkapkan bahwa : Kedisplinan   

adalah suatu alat yang digunakan oleh para menejer untuk berkomunikasi 

dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu prilaku 

serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran  dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku 

Menurut Soegeng Prijodarminto, SH. Dalam bukunya “Disiplin Kiat 

Menuju Sukses” disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan 

berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan dan, atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian prilaku dalam kehidupannya. Prilaku itu tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan pengelaman (Prijodarminto,1994:23) Sikap 

dan prilaku demi tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan  
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dan pengelaman atau pengenalan keteladanan dari lingkungannya. Disiplin 

akan membuat dirinya tahu dan membedakan hal-hal apa yang seharusnya 

dilakukan ,yang wajib dilakukan,yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, 

yang tidak sepatuhnya dilakukan (karena merupakan hal-hal yang dilarang) 

(Prijodarminto, 1994:23). 

Berdasarkan pengertian disiplin menurut para ahli di atas, bisa 

disimpulkan bahwa dari sudut pandang manapun, disiplin merupakan sikap 

yang wajib ada dalam diri semua individu. Mengapa? Karena disiplin adalah 

dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, 

baik urusan pribadi maupun kepentingan bersama. Untuk mempunyai tingkat 

kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dibutuhkan latihan 

dengan kesadaran dari dalam diri akan pentingnya sikap disiplin sehingga 

menjadi suatu landasan bukan hanya pada saat berkerja, tetapi juga dalam 

berperilaku sehari-hari.  

 

Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negri Sipil (PNS) yang handal, 

profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang 

menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), 

maka Pegawai Negri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia 

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, 

jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.Dengan 

demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan 

segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian 

kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai 

Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah.Hal ini perlu 

ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas 

dan tegas. Dari uraian ini, maka timbullah kewajiban dan hak setiap Pegawai 

Negeri Sipil. 

Hak pegawai negeri diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu: 

Pasal (1), (2) dan (3) yang berisi bahwa Setiap pegawai negeri berhak 

memperoleh gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang adil dan 

layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab. Gaji tersebut harm 

mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.Pasal 8 

Mengatur tentang hak pegawai negeri untuk cuti. Maksud cuti adalah tidak 

masuk kerja yang diizinkan dalam waktu yang ditentukan.Pasal 9 Mengatur 

hak setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan 

karena menjalankan tugas berhak memperoleh perawatan.Pasal 10 Mengatur 

hak setiap pegawai negeri untuk pension bagi pegawai negeri yang telah 
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memenuhi syarat.Pasal 18 : Mengatur pemberian hak kenaikan pangkat 

pegawai negeri yang dilaksanakan berdasarkan system kenaikan pangkat 

reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler adalah 

hak, oleh karena itu apabila seseorang pegawai negeri telah 31 memenuhi 

syarat yang telah ditentukan tanpa terikat jabatan dan dapat dinaikkan 

pangkatnya,kecuali ada alasan-alasan yang menundanya.  

 

Tenaga Honorer 

Benda yaitu honor, honor berarti upah.Oleh karena itu honorer bisa 

diartikan dengan seseorang yang mencari nafkah.Berdasarkan dari kata 

honorium bermakna upah sebagai imbalan jasa untuk orang tersebut dan 

nominalnya adalah diluar gaji.Terkait dari arti kata honor,honorer serta 

honorium dijelaskan bahwa kata tersebut berpadan dengan arti upah.Artinya 

kurang lebih apa yang diorasikan oleh para guru honorer di senayan hari ini 

pun terkait masalah upaya yang belum maksimal.Oleh karena itu,mereka 

menuntut untuk status pekerjaan dinaikan agar upah berubah menjadi gaji tetap 

layaknya status pegawai negri sipil. 

Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan 

peraturan presiden atau PPK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri 

yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. 

Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya 

ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam 

peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini Badan Usaha Milik 

Negara, Badan    Usaha Milik Daerah, Koperasi Pegawai, Sekretariat Korps 

Pegawai Republik Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional 

Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah 

Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi 

pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. dapat disebutkan bahwa 

tujuan utama disiplin kerja adalah demi    kelangsungan organisasi atau 

perusahaan sesuai dengan motif organisasi yang bersangkutan baik hari ini 

maupun hari esok. Menurut Sastrohadiwiryo (2003:292) secara khusus tujuan 

disiplin kerja pegawai, antara lain: 

1. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, 

baik tertulis, serta melaksanakan perintah menajemen dengan baik. 

2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta 

mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu 

yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. 

3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang 

dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. 

4. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-

norma yang berlaku pada organisasi. 
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5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan organisas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga 

honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat. Pembina Kepegawaian 

atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada 

instansi pemerintah yang penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD atau 

yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Pejabat pembina 

kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan 

memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pejabat lain dalam pemerintahan adalah sekretaris 

jendral, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala BKD, dan pimpinan unit 

organisasi pemerintah yang diberi wewenang otoritas dalam mengelola 

APBN/APBD. Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah 

penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah 

pada APBN/APBD. 
 

  Metode Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur. Dengan sampel yang diambil 110 orang yang 

merupakan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

(TK2D) sebanyak 74 orang dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 36 

orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua populasi atau sampel 

agar mengetahui bagaimana perbandingan disiplin kerja tenaga keja kontrak 

daerah dengan pegawai negeri sipil.  

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, maka metode penelitian 

menggunakan metode kualitati.Sebagaimana menurut Arikunto (2008:234) 

bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Melalui 

kualitatif inilah peneliti dapat mengetahui bagaimana pebandingan disiplin 

kerja tenaga kerja kontrak daerah dengan pegawai negeri sipil dan 

mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran yang mendalam terhadap 

permasalahan yang terjadi. 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai 

berikut: (1) Observasi (2) Kuesioner (3) Dokumen-dokumen atau arsip-arsip, 

(4) Penelitian kepustakaan. 

Analisis data merupakan data kualitatif ini adalah analisis data  

kualitatif dengan dukungan data kuantitatif melalui tabel frekuensi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi dasar dalam melakukan sebuah penelitian. 
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Informasi dan data penelitian diperoleh secara langsung dari sampel atau 

narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 Pada penelitian ini bahwa disiplin kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

Dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai perbedaan dalan disiplin kerja 

seperti pada Tenaga Kerja Kontrak Daerah dalam angka disiplin kerjanya tinggi 

sedangkan pada Pegawai Negeri Sipil mempunyai penurunan dalam disiplin 

kerja yang di lihat dengang angka pada Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

54,1% sedangkan pada Pegawai Negeri Sipil dengan angka 13,8% 

berarti mempunyai penurunan disiplin kerja yang sangat drasti melaikan setelah 

menjadi  

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peningkatan dalam Disiplin Kerja 

yang di tentukan seperti jam masuk kantor dan pulang kantor,menghasilkan 

pekerjaan dengan baik,atau dengan hal-hal lainnya yang menyakut dengan 

kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur.  

Tenaga Kerja Kontrak Daerah sangat Disiplin terhadap waktu Kerja,18 

orang responden atau 24,3% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

Disiplin terhadap waktu kerja,9 orang responden atau 12,1% berpendapat 

bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah cukup disiplin terhadap waktu kerja , 6 

orang responden atau 8,1% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

Pegawai Negeri sangat Disiplin terhadap waktu Kerja, 8 orang responden atau 

22,2% berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil Disiplin terhadap waktu kerja, 

15 orang responden atau 41,6% berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil 

cukup disiplin terhadap waktu kerja, 7 orang responden atau 19,4% 

berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil jarang disiplin terhadap waktu kerja, 

1 orang responden atau 0,9%, berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak 

disiplin terhadap waktu kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegawai 

Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai 

Timur dalam hal ini mempunyai perbedaan antara Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah dalam hal disiplin terhadap waktu kerja.  

Hal ini dapat di simpulkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai perbedaan bahwa Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah sangat disiplin terhadap jam masuk kantor dan jam pulang sedangkan 

pada Pegawai Negeri Sipil dikatakan cukup disiplin hal tersebut dilihat dari jam 

masuk kantor dan pulang kantor.    

 jarang disiplin terhadap waktu kerja,1 orang responden atau 1,3%   

berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah tidak disiplin terhadap waktu 

kerja. 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah sangat baik menghasilkan pekerjaan,36 

orang responden atau 48,6% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

menghasilkan pekerjaan dengan baik,5 orang responden atau 6,7% berpendapat 
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bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah cukup baik dalam menghasilkan 

pekerjaan,3 orang responden atau 4,0% berpendapat bahwa Tenaga Kerja 

Kontrak Daerah menghasilkan pekerjaan dengan kurang baik baik, 2 orang 

responden atau 2,7% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah tidak 

baik.  

Dijelaskan bahwa 10 orang responden atau 27,7% berpendapat bahwa 

Pegawai Negeri Sipil menyikapi pekerjaan dengan sangat baik, 19 orang 

responden atau 52,7% berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil menyikapi 

pekerjaan dengan baik, 4 orang responden atau 11,1% berpendapat bahwa 

Pegawai Negeri Sipil menyikapi pekerjaan dengan cukup baik,2 orang 

responden atau 5,5% berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil menyikapi 

pekerjaan dengan cukup baik,1 orang responden atau 2,7% berpendapat bahwa 

Pegawai Negeri Sipil menyikapi pekerjaan dengan tidak baik. Dapat 

disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Pegawai Negeri Sipil  

 

mempunyai perbedaan dalam hal menyikapi pekerjaan, Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah dalam hal menyikapi pekerjaan dengan sangat baik sedangkan pada 

Pegawai Negeri Sipil menyikapi pekerjaan dengan baik, hal tersebut dapat 

dikatakan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah mempunyai 

perbedaan dalam menyikapi pekerjaan. 

 Pegawai Negeri Sipil Sangat mentaati perintah pimpinan, 25 orang 

responden atau 69,4% berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil Mentaati 

perintah pimpinan, 2 orang responden atau 5,5% berpendapat bahwa Pegawai 

Negeri Sipil cukup mentaati perintah pimpinan, 3 orang responden atau 8,3% 

berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil Kurang mentaati perintah pimpinan,1 

orang responden atau 2,7 % berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil Tidak 

mentaati perintah pimpinan. Dapat di simpulkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tingkat perbedaan dalam hal 

mentaati pimpinannya, mengapa dikatakan demikian karena di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika Pegawai Negeri Sipil yang di tegur 

secara lisan tentang apel pagi Pegawai Negeri Sipil selalu tidak menghiraukan 

di bandingkan dengan Tenaga Kerja Kontrak Daerah yaang setalah di tegus 

pastikan mengikuti perintah tersebut. dapat dijelaskan bahwa 14  orang 

responden atau 18,9% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

Sangat tanggung jawab terhadap pekerjaan, 42 orang responden atau 56,7% 

berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, 6 orang responden atau 8,1% berpendapat bahwa Tenaga Kerja 

Kontrak cukup bertanggung jawab terhadap pekerjaan,8 orang responden atau 

10,8% berpendapat bahwa Tenaga Kerja Kontrak Daerah Kurang bertanggung 

jawab terhadap pekerjan,4 orang responden atau 5,4 % berpendapat bahwa 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah Tidak bertaanggung jawab terhadap pekerjaan.  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:194-198) mengingat betapa 

pentingnya kedisiplinan didalam suatu organisasi     perusahaan agar tujuannya 
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bisa tercapai secara optimal maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan,yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan dan Kemampuan 

2. Keadilan 

3. Waskat 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Disiplin Kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah dengan 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai hasil yang berbeda yang ditunjukan dengan 

angka 50,9% sedangkan pada Pegawai Negeri Sipil dengan angka 40,9. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa disiplin kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

menunjukan semakin baik dalam disiplin kerja. 

Dapat dikatakan bahwa disiplin kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah 

mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi seperti ketepatan waktu dalam 

mengikuti apel pagi,meninggalkan ruangan kerja sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dan selalu mengikuti segala peraturan yang sudah di tetapkan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan 

setelah Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 

mempunyai penurunan mengenai Kedisiplinan seperti peraturan-peraturan yang 

sudah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai 

menurun melaikan meningkat agar sesuai dengan apa yang di harapkan pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai  

Dari penelitian ini dapat diketahui secara jelas bahwa Disiplin Kerja 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil harus mampu 

menjalankan kedisiplinan agar apa yang diharpan bisa dijalankan dengan 

sebaik mungkin. 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil 

mempunyai penurunan disiplin kerja yang diharapkan pegawai negeri sipil 

tetap dapat mempertahankan disiplin kerja melaikan menurunkan kedispilan 

kerja.  Perlunya melakukan Kedisiplinan yang meningkat pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar para pegawai 

yang bekerja di Dinas tersebut mempunyai latar belakang tentang Disiplin 

Kerja yang sama dan semakin meningkat bukan semakin menurun.  

Disiplin Kerja sangat dibutuhkan dalam setiap Kantor oleh karena itu 

sangat diharapkan mampu mempunyai rasa ingin merubahkan sistem atau 

prrinsip yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan pada Dinas 

tersebut, Disiplin Kerja di tingkatkan agar mampu memperbaiki kesolitan 

dalam kantor tersebut dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.  

 Perbandingan disiplin kerja berkaitan dengan Tenaga Kerja Kontrak 

Daerah terhadap hasil kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah 

baik dan terbukti kebenarannya, hal ini dapat ditunjukan dengan angka 36,3 % 

dan disiplin kerja Tenaga Kerja Kontrak terhadap sikap kerja dapat ditunjukan 
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dengan angka sebesar 37,4% dengan demikian dapat diartikan sudah baik dan 

terbukti kebenarannya.  

 Dapat dikatakan bahwa disiplin Kerja Tenaga Kerja Kontrak Daerah se 

mempunyai perbedaan yaitu tentang kedisiplinan bahwa Pegawai di saat 

menjabat sebagai Tenaga Kerja Kontrak Daerah sebelum di angkat menjadi 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi seperti 

ketepatan waktu dalam mengikuti apel pagi,meninggalkan ruangan kerja sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dan selalu mengikuti segala peraturan 

yang sudah di tetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur dan setelah Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Angkat 

menjadi Pegawai Negeri Sipil mempunyai penurunan mengenai Kedisiplinan 

seperti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil mulai menurun melaikan meningkat agar sesuai dengan 

apa yang di harapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kutai Timur 

 

Dari penelitian ini dapat diketahui secara jelas bahwa Disiplin Kerja 

Tenaga Kerja Kontrak Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil harus mampu 

menjalankan kedisiplinan agar apa yang diharpan bisa dijalankan dengan 

sebaik mungkin.  
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