
eJournal Pemerintahan Integratif,  2018, 6 (2): 263-272 
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id 
© Copyright  2018 

 
 
 

DISIPLIN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN 

KESETARAAN GENDER DI KANTOR  

KECAMATAN LONG PAHANGAI  

KABUPATEN MAHAKAM ULU 
 

Novita Mening Hibau
 1

 
 

Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui Disiplin Kerja Pegawai 

berdasarkan Kesetaraan Gender di kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten 

Mahakam Ulu. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 55 orang dengan 

menggunakan teknik analisis data komparatif Paired Samples T-test. Selanjutnya, 

data penelitian yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kemudian 
dianalisis dengan menggunakan Skala likers. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa disiplin kerja pegawai berdasarkan kesetaraan gender di kantor 

kecamatan long pahangai kabupaten mahakam ulu.mempunyai perbedaan dalam 

disiplin yang di hasilkan baik dari segi disiplin terhadap waktu,tanggung jawab 

dan disiplin peraturan. Kesetaraan gender terhadap akses, partisipasi dan 

kontrol. Sedangkan disiplin yang dihitung dalam SPSS pegawai laki-laki 

sebanyak 44,71 dan pegawai perempuan sebanyak 46,90. Bardasarkan hasil yang 

diperoleh maka dikatakan bahwa Pegawai laki-laki dengan Pegawai Perempuan 

mempunyai perbedaan dalam Disiplin yang hasilnya sehingga diharapkan 

Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah 

dibuat dan dapat menjalankan sesuai dengan prosedur masing-masing dan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil perbandingan thitung dan 

ttabel. Ternyata ttabel = 2,086≤ thitung = 2,445 maka Ho ditolak. Keputusannya 

: ada perbedaan Disiplin Kerja Pegawai Berdasarkan Kesetaraan Gender di 

Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.Berdasarkan Data 

yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan 

Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu yang telah di jumlahkan lalu di rata-

ratakan untuk Pegawai laki-laki sebanyak 45 dan Pegawai Perempuan sebanyak 

47. Meskipun berbeda tipis akan tetapi ketika dilihat dari rata-ratanya, Pegawai 

perempuan lebih Unggul Disiplinnya di bandingkan Pegawai laki-laki.yang lain 

untuk meningkatkan displin kerjanya. Disiplin Kerja sangat dibutuhkan dalam 

setiap kantor oleh karena itu sangat diharapkan setiap individu pegawai mampu 

untuk mengubah sistem atau prinsip yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

sudah ditetapkan serta meningkatkan Disiplin Kerja agar mampu memperbaiki 

disiplin dalam Kantor agar dapat menghasilkan kinerja pegawai secara 

maksimal. 
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Kata Kunci: disiplin kerja, kesetaraan gender, Kabupaten Mahakam Ulu, 

Kecamatan Long Pahangai. 
 

Pendahuluan 

Gender berasal dari bahasa inggris yaitu jenis kelamin , secara umum 

perbedaan gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan 

apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam buku sex dan gender.pengertian 

gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. 

Misalnya perempuan dikenali dengan lemah lembut, cantik, emosional dan 

keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, emosional jantan dan perkasa.           

Prinsip gender Dapat dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural 

yang berupa membuat perbedaan (distinction) dalam peran, perilaku, mentalitas 

dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat. Secara biologis, perempuan seringkali diindentikkan dengan bejana 

yang mudah pecah seperti halus, lemah, dan tidak berdaya. Sehingga pekerjaan 

yang berat hanya ditunjukkan untuk laki-laki sementara perempuan hanya 

melakukan pekerjaan yang ringan mengingat mereka diasumsikan sangat rendah 

dan lemah. Namun dari sudut gender, perempuan dinilai punya peran yang 

dibentuk dan di latarbelakangi oleh  sosial budayanya.  

Kedisiplinan yaitu bagaimana seorang pegawai negeri itu taat kepada hukum 

yang telah diatur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan 

untuk menunjangnya dalam suatu organisasi diperlukan manajemen pegawai 

negeri sipil, yang mana di dalam salah satu pasalnya menyebutkan untuk 

mewujudkan penyelenggaran tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan 

Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dam adil 

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan 

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (UU No. 53 Tahun 

2010). Pada salah satu diktum dari Undang - Undang No. 53 Tahun 2010 

menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk 

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, 

demokratis, makmur, adil, dam bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang 

merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang - Undang 

Dasar 1945. 

Pembangunan adalah suatu perubahan untuk mencapai keadaan yang lebih 

baik dari keadaan yang semula. Dalam suatu pembangunan diperlukan sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang bersumber 

dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau 

kekuatan (energi atau power). Tenaga, daya, kemampuan atau kekuatan terdapat 

pula pada unsur alam yang lain, seperti tenaga air, tenaga uap, tenaga angin, 

tenaga matahari. Bila diumpamakan pada binatang, misalnya kuda, dapat menjadi 

satu alat pengukur kekuatan atau daya seperti daya angkut, daya angkat, atau daya 
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dorong yang biasa disebut sebagai tenaga kuda (horsepower). Namun bila 

digunakan pada manusia dengan istilah manpower, di Indonesia diartikan tenaga 

kerja. 

Dalam suatu organisasi pemerintahan, tujuan akan dapat tercapai jika 

pegawai memiliki kualitas yang baik akan tetapi sebaliknya tujuan dari organisasi 

tidak akan tercapai jika pegawai tersebut tidak memiliki kualitas yang kurang 

baik. Didalam Avin Fadilla Helmi (2009) bahwa roda organisasi sangat 

tergantung pada perilaku - perilaku manusia yang bekerja didalamnya. Yang 

dimaksud perilaku - perilaku tersebut adalah kedisiplinan pegawai. 

Sumber Daya Manusia yang disebut tenaga kerja maupun pegawai memiliki 

peranan yang sangat besar terlebih dalam bidang pemerintahan yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Tb. Sjafri Mangkuprawira (2001) 

pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena penerapan pendekatan SDM 

(Sumber Daya Manusia) di mana secara bersama - sama terdapat dua tujuan yang 

ingin dicapai, yaitu: tujuan untuk perusahaan dan untuk karyawan. Dua 

kepentingan tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kesatuan kebersamaan 

yang utuh. Jika kepentingan yang satu tercapai sedangkan yang lain tidak, 

pendekatan ini dinilai gagal.  

Kedisiplinan merupakan, semakin fungsi operatif Manajemen Sumber 

Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan tinggi 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi 

organisasi mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan sangat penting untuk 

ditegakkan, karena dengan kedisiplinan itu diharapkan sebagian besar dari 

peraturan-peraturan ditaati oleh seluruh pegawai. Dengan adanya kedisiplinan 

diharapkan pekerjaan akan dapat dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin. 

Jika kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah 

ditetapkan tidak akan tercapai dengan baik.  

Tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berprilaku secara 

bijaksana di tempat kerja, menjadi bijaksana didefinisikan sebagai taat kepada 

peraturan dan keputusan. Dalam sebuah organisasi, aturan dan keputusan 

melayani tujuan yang sama seperti yang dilakukan undang-undang dalam 

masyarakat; disiplin ditegakkan bila salah satu dari aturan dan keputusan ini 

dilanggar. Untuk menjamin keberhasilan setiap tugas dan tanggung jawab, perlu 

setiap orang memiliki kepribadian yang disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin 

ilmu maupun disiplin aturan. Agar setiap pekerjaan yang dikerjakan dapat 

diselsaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan aturan dan perintah atasan. 

Kedisiplinan tidak hanya harus ada dalam diri kepemimpinan sebagai teladan dan 

tetapi juga harus ada dalam diri semua pegawai.   

Berdasarkan observasi sementara penulis di lapangan masih banyak 

terlihat disiplin kerja pegawai belum optimal, adapun fenomena yang terjadi di 

Kantor Kecamatan Long Pahangai diantaranya adalah masih ada pegawai yang 

tidak disiplin, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa masalah yaitu disiplin 

waktu, masih banyak pegawai yang terlambat masuk kerja,keluar pada saat jam 
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kerja dan pulang lebih cepat. Disiplin peraturan, beberapa pegawai tidak 

pengikuti apel dan tidak mendatangi apsensi yang telah disediakan. Disiplin 

tanggung jawab, masih ada pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan standar dan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penerapan 

disiplin kepada pegawai akan mampu menumbuhkan semangat pegawai dalam 

bekerja sehingga meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Long Pahangai.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Disiplin Kerja 

Menurut Fathoni (2006) kedisiplinan adalah “kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma - norma sosial yang 

berlaku”, selain itu juga kedisipinan dapat diartikan bilamana karyawan datang 

dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, 

mematuhi semua peraturan perusahan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Kemudian Menurut Sastrohadiwiryo B. Siswanto (2003) disiplin kerja 

sebagai “sikap menghormati, menghargai, dan taat pada peraturan yang berlaku 

baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya, tidak mengelak 

dengan sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya”.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja merupakan suatu sikap atau perilaku yang taat dan patuh terhadap peraturan, 

etika, norma serta kaidah yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Disiplin seseorang dapat berkembang dan tercermin dari keinginan dan kepuasan 

yang terpenuhi terhadap suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut 

meningkatkan lagi loyalitas, ketaatan serta kepatuhan terhadap organisasi yang 

berujung pada pencapaian organisasi. 

 

Kewajiban Dan Larangan Pegawai Negeri Sipil  

Dengan diberlakukannya  peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diperlukan langkah pasti bagi 

pembinaan PNS baik di daerah maupun di pusat. Oleh karena pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah pegawai negeri sipil, maka sudah melayaknya peraturan ini 

diketengahkan didalam media ini untuk bahan pemikiran dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya menjalankan pengelolaan pendidikan. 

Adapun kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diatur dalam pasal 

3 adalah sebagai berikut: 

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;  

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;  
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3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah;  

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan;  

Sedangkan larangan bagi PNS yang diatur dalam pasal 4 yaitu: 

1. Menyalahgunakan wewenang;  

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing;  

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah;  

 

Kesetaraan Gender 

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia ( baik 

laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal 

mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotyple, peran gender 

yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu 

sama, tetapi hak, tanggung  jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh 

apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan (Unesco,2002). 

Kesetaraan gender  adalah tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin 

seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau 

dalam mengakses pelayanan. 

Selanjutnya Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 

Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh 

menangis.Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. 

Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat 

ketempat yang lain, juga perubah tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas 

masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas. 

 

Kesetaraan 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama 

tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan 

menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih 

tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan manusia 

bermakna bahwa manusia sebagai mahkluk tuhan memiliki tingkat atau 

kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 2,  2018: 263-272 

 

 

268 

pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan 

kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya 

dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, 

kedudukan, atau tungkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat 

ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Persamaan atau tingkatan manusia 

ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan 

manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekeder bermakna adanya 

persamaan kedudukan manusia. 

 

Gender 

Gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin (John M. 

echols dan Hassan Sadhily, 1993). Secara umum perbedaan gender adalah 

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai 

dan tingkah laku. Dalam buku sex dan gender yang ditulis oleh Hilary M  Lips 

pengertian gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 

perempuan. Misalnya perempuan dikenali dengan lemah lembut, cantik, 

emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, emosional jantan dan 

perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan  

misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan 

perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu  

dan dari tempat ketempat yang lain (Manshour Fakih 2008). 

 Selanjutnya Sita Van Bemmelem (1995)  memberikan pandangannya 

bahwa analisis yang menggunakan konsep gender yang berfokus pada hubungan 

antara laki-laki dan wanita, khususnya berkenaan dengan bentuk dan mutu   

ketimpangan gender dewasa ini. Ketimpangan gender dewasa ini bisa saja berakar 

dalam ketimpangan hubungan gender tradisional atau muncul bentuk-bentuk baru. 

Penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan kekuasaan dan kedudukan sosial 

perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam berbagai masyarakat dan juga 

memperlihatkan bahwa hubungan yang awalnya egaliter berubah menjadi 

hubungan yang hirarkis. Perbedaan yang muncul tersebutlah yang dikenal 

selanjutnya dengan subordinasi. Oleh karena itu surbodinasi perempuan tidak 

dapat dijelaskan dengan perbedaan jenis kelamin, maka lahirnya konsep gender. 

 

Indikator Kesetaraan Gender 

  Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan demianlah mereka  memiliki 

akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh 

manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan 

gender menurut Nugroho Dwidjowojota (2007) antara lain: 

1. Akses 

 Yang dimaksus dengan akses adalah peluang atau kesempatan dalam 

memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan 

bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-
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laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. 

2. Partisipasi 

 Partisipasi merupakan keikutsertaan dan partisipasiseseorang atau kelompok 

dalam kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan 

laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan. 

3. Kontrol 

 Kontrol adalah pengusaan atau wewenang atau kekuasaan untuk mengambil 

keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan dapat mengamil keputusan 

didominasi oleh gender tertentu atau tidak. 

4. Manfaat 

 Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan 

yang diambil dapat memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan 

laki-laki atau sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten 

Mahakam Ulu. Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan adalah 
Nonprobability Sampling dengan teknik Sampling Jenuh.  Karena teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Populasi pada 

penelitian ini adalah 55 orang yang terdiri dari 34 orang pegawai pria dan 21 

orang pegawai wanita. 

Penelitian ini bersifat Kuantitatif komperatif dan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi kuesioner penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel jenis kelamin meliputi : (1) laki-laki, (2) 

perempuan. Variabel Disiplin Kerja meliputi : (1) Disiplin Waktu, (2) Disiplin 

Tanggungjawab, (3) Disiplin Peraturan dan variabel Kesetaraan Gender meliputi : 

(1) Akses, (2) Partisipasi, dan (3) Kontrol 

Data yang diperolah dalam penelitian ini berskala ordinal karena 

pengambilan data yang dilakukan melalui survei kepada responden menggunakan 

skala likert, mengenai kriteria atau skor, menurut Singarimbun (1989) ada peneliti 

yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5), dan jenjang 7 

(1,2,3,4,5,6,7). Berdasarkan pendapat tersebut, maka jawaban responden dalam 

penelitian ini dikelompokkan dalam nilai skala 5 menggunakan 5 jenjang 

(1,2,3,4,5).  

 

Penelitian dan Pembahasan 

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner 

Untuk disiplin kerja antara lain (laki-laki dan perempuan) : Pertama 

mengenai tepat waktu masuk dan pulang kantor Berdasarkan tabel di atas dapat di 
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jelaskan bahwa 12 orang responden atau (35,29%) berpendapat bahwa Pegawai 

laki-laki sangat tepat waktu.ada 22 responden atau (64,70%) berpendapat bahwa 

pegawai laki-laki tepat waktu. 3 orang responden atau (14,28 %) berpendapat 

bahwa pegawai perempuan sangat tepat waktu. 18 orang responden atau (85,71%) 

berpendapat bahwa Pegawai perempuan tepat waktu. Dari uraian tersebut 

persentase terbesar adalah (85,71%)  Maka dapat di katakan bahwa pegawai 

perempuan tepat waktu dari pegawai laki-laki di kantor Kecamatan Long 

Pahangai. Untuk pertanyaan kedua pendukung disiplin kerja adalah disiplin 

peraturan dalam mengenakan seragam kerja dapat di jelaskan bahwa 9 orang 

responden atau (26,47%) berpendapat bahwa Pegawai laki-laki selalu 

mengenakan seragam dikantor. 24 responden atau (70,58%) berpendapat bahwa 

pegawai laki-laki Mengenakan seragam di kantor. 6 orang responden atau 

(28,57%) berpendapat bahwa pegawai perempuan selalu mengenakan seragam di 

kantor. 15 orang responden atau (71,42%) berpendapat bahwa Pegawai 

perempuan mengenakan seragam di kantor. Dari uraian tersebut persentase 

terbesar adalah (71,42%)  Maka dapat di katakan bahwa pegawai perempuan 

mengenakan seragam di kantor dari pada pegawai laki-laki di kantor Kecamatan 

Long Pahangai. 

Untuk variabel kesetaraan gender ( laki-laki dan perempuan) : untuk 

indikator  yang pertama yaitu Akses, jawaban responden tentang perbedaan 

kesempatan Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa 16 orang responden 

atau (47%) berpendapat bahwa Pegawai laki-laki kadang-kadang di bedakan 

kesempatan yang di berikan. 18 responden atau (53%) berpendapat bahwa 

pegawai laki-laki tidak pernah di bedakan. 16 orang responden atau (76,19%) 

berpendapat bahwa pegawai perempuan kadang-kadang di bedakan kesempatan 

yang di berikan. 5 orang responden atau (23,80%) berpendapat bahwa Pegawai 

perempuan Tidak pernah di bedakan. Dari uraian tersebut persentase terbesar 

adalah (76,19%) Maka dapat di katakan bahwa pegawai perempuan kadang-

kadang di bedakan kesempatan yang di berikan di bandingkan dengan laki-laki di 

Kecamatan Long Pahangai. Untuk kedua pertanyaan pendukung partisipasi yaitu 

selektif dalam mengambil keputusan atu berhati-hati Berdasarkan tabel di atas 

dapat di jelaskan bahwa 16 orang responden atau (47,05%) berpendapat bahwa 

Pegawai laki-laki kadang-kadang di bedakan. 18 responden atau (53%) 

berpendapat bahwa pegawai laki-laki tidak pernah di bedakan. 1 orang responden 

atau(4,76%) berpendapat bahwa pegawai perempuan dibedakan. 12 orang 

responden atau (57,14%) berpendapat bahwa pegawai perempuan kadang-kadang 

di bedakan. 8 orang responden atau (38,09%) berpendapat bahwa pegawai 

perempuan tidak pernah di bedakan. Dari uraian tersebut persentase terbesar 

adalah (57,14%) Maka dapat di katakan bahwa pegawai perempuan kadang-

kadang di bedakan dengan memberi masukan untuk  memberikan keputusan 

pegawai laki-laki di Kecamatan Long Pahangai.  

Berdasarkan hasil perbandingan thitung dan ttabel. Ternyata ttabel = 2,086≤ thitung = 

2,445 maka Ho ditolak. Keputusannya : ada perbedaan Disiplin Kerja Pegawai 
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Berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten 

Mahakam Ulu.Berdasarkan Data yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan 

penelitian di Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu yang 

telah di jumlahkan lalu di rata-ratakan untuk Pegawai laki-laki sebanyak 45 dan 

Pegawai Perempuan sebanyak 47. Meskipun berbeda tipis akan tetapi ketika 

dilihat dari rata-ratanya, Pegawai perempuan lebih Unggul Disiplinnya di 

bandingkan Pegawai laki-laki.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai berdasarkan 

kesetaraan gender di kantor kecamatan long pahangai kabupaten mahakam 

ulu.mempunyai perbedaan dalam disiplin yang di hasilkan baik dari segi disiplin 

terhadap waktu,tanggung jawab dan disiplin peraturan. Kesetaraan gender 

terhadap akses, partisipasi dan kontrol. Sedangkan disiplin yang dihitung dalam 

SPSS pegawai laki-laki sebanyak 44,71 dan pegawai perempuan sebanyak 46,90. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis Variabel secara keseluruhan menyatakan bahwa Variabel Disiplin 

Kerja Pegawai dan Kesetaraan Gender Di Kantor Kecamatan Long Pahangai 

Kabupaten Mahakam Ulu adalah dimana nilai thitung diperoleh dari tabel paired 

samples test sebesar = -2,445 sedangkan ttabel =2,086 

2. Dengan menggunakan analisis paired statistics dapat mengetahui hasil dari 

hipotesis perbedaan Disiplin Kerja Pegawai antara laki-laki dan perempuan di 

Kantor Kecamatan Long Pahangai. 

3. Berdasarkan hasil perbandingan thitung dan ttabel. Ternyata ttabel = 2,086≤ thitung = 

2,445 maka Ho ditolak. Keputusannya: ada perbedaan Disiplin Kerja Pegawai 

Berdasarkan Kesetaraan Gender di Kantor Kecamatan Long Pahangai 

Kabupaten Mahakam Ulu. 

4. Berdasarkan Data yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan penelitian di 

Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu yang telah di 

jumlahkan lalu di rata-ratakan untuk Pegawai laki-laki sebanyak 45 dan 

Pegawai Perempuan sebanyak 47. Meskipun berbeda tipis akan tetapi ketika 

dilihat dari rata-ratanya, Pegawai perempuan lebih Unggul Disiplinnya di 

bandingkan Pegawai laki-laki. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pegawai Perempuan maupun laki-

laki di Kantor Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu  

mengalami penurunan kedisiplinan oleh karena itu di harapkan pimpinan 

Kantor Kecamatan Long Pahangai dapat memberikan dorongan kepada 

pegawai agar dapat meningkatkan diplon kerja dan pemimpin harus tegas 

dalam menerapkan peraturan dalam bekerja.   

2. Perlu diadakannya peningkatan disiplin kerja pegawai pada Kantor Kecamatan 

Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu dengan cara pemimpin memberikan 
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penghargaan kepada pegawai yang memiliki displin kerja tinggi, hal ini dapat 

memotivasi pegawai yang lain untuk meningkatkan displin kerjanya.  

3. Disiplin Kerja sangat dibutuhkan dalam setiap kantor oleh karena itu sangat 

diharapkan setiap individu pegawai mampu untuk mengubah sistem atau 

prinsip yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan serta 

meningkatkan Disiplin Kerja agar mampu memperbaiki disiplin dalam Kantor 

agar dapat menghasilkan kinerja pegawai secara maksimal. 
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