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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Manajemen Kompensasi 

1. Pengertian Manajemen Kompensasi  

Manajemen dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
1
 Manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. 

Sementara Thoha berpendapat bahwa manajemen di artikan sebagai “suatu 

proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain”.
2
 Sedangkan 

Nawawi menyatakan, yaitu “Manajemen adalah kegiatan yang memerlukan 

kerjasama orang lain untuk mencapai tujuan.
3
 

Menurut Wilson Bangun dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya 

Manusia” kompensasi adalah sesuatu yang diterima pegawai/karyawan atas 

jasanya yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya
4
.Kompensasi dapat 

diterima dalam bentuk finansial dengan system pembayaran secara langsung 

(direct payment) yang berupa gaji pokok (base payment) upah, gaji dan 

kompensasi variabel insentif dan bonus. 

                                                           
1
 Lukman Ali, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)h. 

623 
2
 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen,Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada 

1995)h. 8 
3
 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, Cet V (Jakarta: Jahi Masagung 1993)h. 13 

4
 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Erlangga, 2012) h.255 
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Menurut Wayne Mondy kompensasi adalah total seluruh imbalan yang 

diterima para karyawan/pegawai sebagai pengganti jasa yang telah mereka 

berikan. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi karyawan
5
.MenurutVeithzal Rivai dalam 

bukunya “manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan”kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa 

mereka pada perusahaan
6
. 

Jadi berdasarkan pengertian di atas manajemen kompensasi dapat di 

artikan sebagai suatu proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, 

serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai 

sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang di perlukan 

dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. 

Salah satu tujuan manajemen sumber daya manusia,yaitu memastikan  

organisasi  memiliki tenaga kerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi,serta 

dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan yang dapat memenuh 

ikebutuhan pekerjanya. Dalam usaha mendukung pencapaian tenaga kerja 

yang memiliki motivasi dan berkinerja tinggi, yaitu dengan cara memenuhi 

kenutuhan-kebutuhannya.  

Kompensasi juga berpotensi sebagai salah satu sarana terpenting dalam 

membentuk perilaku dan mempengaruhi disiplin kerja. Namun demikian 

                                                           
5
Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia jilid 2(Jakarta : Erlangga, 2008) h. 4 

6
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Jakarta: 

MuraiKencana, 2004), h.357 
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banyak organisasi mengabaikan potensi tersebut dengan  suatu  persepsi  

bahwa“kompensasi  tidak  lebih  sekadar cost yang harus dikurangi”. Tanpa 

disadari beberapa organisasi  yang mengabaikan potensi penting  dan 

berpersepsi keliru telah menempatkan sistem tersebut justru sebagai sarana 

meningkatkan perilaku yang tidak produktif atau counter productive. 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan para guru mengelolah dan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dimana keberhasilan itu akan 

berdampak positif kepada peserta didiknya untuk selalu mengikuti dan 

mentaati pula aturan-aturan yang ada. Dengan demikian keberhasilan siswa 

ada ditangan para pendidik/guru. 

Guru yang profesional tentunya akan disiplin dalam berbagai bidang 

terutama dalam mengajar dikelas dengan kedisiplinan mengajar guru, siswa 

akan semangat pula dalam mengikuti dan mendengarkan apa yang di berikan 

oleh gurunya. Tetapi sebalikya jangan salahkan siswa jikalau siswa ada yang 

bermalas-malasan dan ada juga yang sering bolos mungkin karena kurangnya 

kedisiplinan guru dalam mengajar dan tidak di tunjang dengan penguasaan 

materi sekaligus metode yang digunakan monoton. 

Guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar 

berdasarkan hal itu, seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu 

pengetahuan kepada murid-muridnya didepan kelas. Akan tetapi dia adalah 

seorang tenaga profesional yang dpat menjadikan murid-muridnya mampu 
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merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang di hadapinya. 

Dengan demikian seorang guru hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan 

luas, berkepribadian kuat dan tegas serta berkeprikemanusiaan yang 

mendalam. 

Jabatan guru hadir cukup lama di Negeri kita tercinta, meskipun hakikat, 

fungsi, latar belakang dan kedudukan sosiologinya telah banyak mengalami 

perubahan, bahkan ada yang secara tegas menyatukan bahwa sosok guru 

telah di rubah dari tokoh yang di gugu, ditiru, dipercaya, dijadikan panutan, 

diteladani, agaknya menurun dari tradisi latar dimasyarakat sebagai pekerjaan 

yang terspesialisaasikan.
7
 

 

Berarti bahwa sosok guru merupakan pribadi yang idealdan layak ditiru 

tidak saja bagi peserta didik tetapi pada masyarakat secara umum. Menurut 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1 

mengatakan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
8
 

 

 

2. Jenis-jenis Kompensasi 

Dalam manajemen kompensasiterbagi menjadi dua bagian,yaitu 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi financial 

terdiri dari kompensasi tidak langsung dan langsung kompensasi langsung 

terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau 

                                                           
7
 Nurdin, Syafrudin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Ciputat Pers, Jakarta, 

2002), h.1 
8
 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, Cemerlang, 

Jakarta, h. 2 
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komisi sedangkan kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua 

pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi financial langsung yang 

meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau 

kepedulian keagamaan dan sebagainya
9
. 

a. Upah  

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada 

para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah 

merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Bila suatu perusahaan jasa. Jadi upah berbeda 

dengan gaji apa bila barang yang dihasilkan banyak maka karyawan tersebut 

hanya mendapatkan upah yang banyak, tetapi bila karyawan tersebut hanya 

mendapatkan pekerjaan hasil yang sedikit juga akan  diberi  upah yang 

sedikit pula. Kesimpulannya upah adalah suatu imbalan yang dibayarkan oleh 

pengusaha kepada karyawan dan pembanyaran tersebut disesuaikan dengan 

penghasilan karyawan/pegawai tersebut. Gaji atau upah diberikan untuk 

menarik calon pegawai agar mau masuk untuk menjadi karyawan. 

b. Gaji  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan/pegawai yang 

                                                           
9
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi tiga (Jakarta,Rajawali 

Pers, 2011)h.542-544 
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memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan.Gaji 

pun dapat diartikan sebuah imbalanyang berbentukfinansial.Dan dibayarkan 

kepada  karyawan secara  teratur baik bulanan atau harian atau mingguan. 

Sedangkan Harder mengemukakan bahwa gajiadalahmerupakanjenis 

penghargaanyang paling penting dalam organisasi. 

c. Bonus  

Bonus adalah sebuah kompensasi langsung yang berbentuk langsung, tidak 

dikaitkan dengan gaji atau upah dan pemberiannya berdasarkan  keuntungan  

organisasi atau  perusahaan,  dan pemberian bonus tersebut akan diatur oleh 

pimpinan perusahaan, biasanya disesuaikan dengan jabatan. 

d. Insentif  

Insentif adalah sebuah imbalan secara langsung kepada karyawan 

dikarenakan kinerja karyawan tersebut melebihi dari standar yang ditentukan 

oleh pimpinan dan pemberian insentif tersebut tidak mempengaruhi gaji atas 

upah. Dengan tujuan dengan diberikan insentif tersebut, maka mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Oleh karena itu bagi karyawan  yang 

masih produktif maka karyawan tersebut lebih suka diberikan upah 

berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan.  Untuk  itu sangat diperlukan untuk 

menentukan atau membuat standar yang  tepat. Bila standar tersebut sangat 

mudah, maka akan merugikan atau tidak akan menguntungkan perusahaan 
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akan tetapi standar yang sangat sulit justru akan membuat karyawan akan 

berfrustasi. 

e. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung  adalah merupakan kompensasi tambahan yang 

diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua  

karyawan\pegawai dalam usaha meningkatkan kesejahteraan  para  karyawan.  

contohnya adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa,dan bantuan perumahan, 

dll. Proses atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam pemberian kompensasi 

supaya terasa adil terdiri atas : 

a. Menyelenggarakan survei kompensasi yaitu survei mengenai jumlah 

kompensasi yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di 

perusahaan/organisasi lain. 

b. Menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan/organisasi melalui 

evaluasi pekerjaan. 

c. Mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis kedalam tingkat 

kompensasi yang sama pula. Menetapkan harga tiap tingkatan kompensasi 

dengan menggunakan garis kompensasi. 

d. Menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dengan  kata  lain, kompensasi mengandung  arti tidak  sekedar 

hanyadalam bentukfinansialsaja,sepertiyang langsung berupa upah, gaji, 
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komisi, dan bonus serta tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosisal, 

uang cuti, uang pensiun, pendidikan dan sebagainya. Tetapi juga bukan 

bentuk finansial bentuk ini berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 

Bentuk pekerjaan berupa tanggung jawab, perhatian, kesempatan, dan 

penghargaan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupakondisi kerja, 

pembagian kerja,status, dan kebijakan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua jenis 

penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang di berikan kepada 

karyawan/pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai 

tujuan perusahaan atau organisasi.
10

 

3. Tujuan Manajemen Kompensasi 

Secara umum tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu 

perusahaan/organisasi mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan 

menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal 

menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil dengan 

membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja untuk mempertahankan 

karyawan dan menjamin keadilan, hasil analisis upah dan gaji 

merekomendasikan pembayaran jumlah yang sama untuk pekerjaan-

pekerjaan yang sama. Keadilan internal adalah memastikan bahwa jabatan 

                                                           
10

Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta, Kencana, 2009) h. 187 
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yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik 

dalam organisasi dibayar lebih tinggi.
11

 

Akan tetapi perekrutan pekerja mungkin menginginkan untuk 

menawarkan upah tidak seperti biasanya, yaitu upah yang tinggi untuk 

menarik pekerja yang berkualitas. Maka terjadilah trade-offs antara tujuan 

rekrutmen dan konsistensi tujuan dari majemen kompensasi. Adapun tujuan 

manjemen kompensasi efektif meliputi : 

a) Memperoleh SDM yang Berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat di butuhkan untuk memberi daya tarik 

kepada para pelamar tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran 

dan permintaan pasar kerja karena pengusaha berkompetisi untuk 

mendapatkan karyawan yang di harapkan. 

b) Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan 

akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. 

c) Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal 

dapat terwujud. Keadilan internal masyarakat bahwa pembayaran dikaitkan 

dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar 

dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

                                                           
11

Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi 1 (Jakarta, Rajawali Pers, 2007) h. 135 
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pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar 

kerja. 

d) Penghargaan Terhadap Perilaku yang Diinginkan  

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak 

sebagai insentif untuk perbaikan perilaku dimasa depan, rencana kompensasi 

efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan 

perilaku-perilaku lainnya. 

e) Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan.Tanpa 

manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar dibawah atau di atas 

standar. 

f) Mengikuti aturan hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang 

dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan. 

g) Memfasilitasi pengertian 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh 

spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan/pegawai. 

h) Meningkatkan efisiensi administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat 

dikelolah dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, meskipun 
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tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder di bandingkan dengan 

tujuan-tujuan lain.
12

 

Secara umum tujuan pemberian kompensasi pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomibagi para pegawai dan keluarganya. 

Komensasi merupakan sumber pendapatan yang diberikan kepada para 

pegawai/guru secara ikhlas untuk dimiliki atau dipergunakan untuk 

kebutuhan hidup. Kepastian meperoleh pendapatan walaupun relatif rendah, 

pada umumnya dapat menciptakan ketenangan dan keamanan dari segi 

ekonomis bagi para pegawai serta keluarganya. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Kompensasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. 

Sebagai faktor eksternal adalah the labor market, the economy, the 

government dan unions. Sedangkan sebagai faktor internal adalah the labor 

budget, dan who makes compensation decision
13

 

a) The Labor Market (pasar tenaga kerja) 

Pasar tenaga kerja pada umunya timbul pendapat bahwa tenaga kerja 

sebaiknya tidak di atur oleh kekuatan permintan dan penawaran. Pada 

kenyataannya, apa bila terdapat kesempatan kerja penuh, upahan dan gaji 

mungkin lebih tinggi untuk menarik dan menjaga kecukupan pekerja yang 

                                                           
12

Veithzal Rivai Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan edisi 2 (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2013) h. 743-744 
13

Wibowo, manajemen kinerja edisi 4(Rajawali Pers :2014) h. 293 
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berkualitas. Dalam depresi, bayaran dapat lebih rendah. Bayaran mungkin  

juga lebih tinggi apabila pekerja terampil tersedia terbatas di pasar. 

b) The Economy (kondisi ekonomi) 

Kondisi perekonomian terutama tingkat daya saing, mempengaruhi 

kemampuan organisasi membayar upah tinggi.Semakin tinggi situasi tingkat 

kompetitif, organisasi semakin kurang mampu membayar upah lebih tinggi. 

c) The Government(Pemerintah) 

Pemerintah secara langsung mempengaruhi kompensasi melalui 

pengendalian upah, antara lain sebagai contoh apabila pemerintah 

menetapkan besaran upah minimum. 

d) Unions (perserikatan) 

Perserikatan, serikat pekerja mempunyai pengaruh pada bayaran, tunjangan, 

dan perbaikan kondisi kerja.Pada umunya cenderung mengakibatkan 

meningkatnya tingkat bayaran. Apabila serikat pekerja kuat akan 

mempengaruhi kebijakan kompensasi. 

e) The Labor Budget (anggaran tenaga kerja) 

Anggaran tenga kerja, umunya mengidentifikasi jumlah uang tersedia untuk 

kompensasi tahunan pekerja.Setiap unit kerja dalam organisasi dipengaruhi 

oleh besarnya anggaran tenaga kerja, yang menyatakan berapa banyak 

tersedia untuk unit kerja. 
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f) Who Makes Compensation Decision (pembuat keputusan kompensasi) 

Pembuat keputusan kompensasi keputusan tentang berapa banyak membayar, 

sistem apa dipergunakan, tunjangan apa ditawarkan, dipengaruhi dari atas 

sampai ke bawah dari organisasi. Manajemen membuat keputusan yang 

mempertimbangkan jumlah total anggaran yang disediakan untuk bayaran, 

bentuk bayaran yang dipergunakan dan kebijakan bayaran lainnya. 

B. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Pengertian disiplin dapat di konotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun 

arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disipli berasal dari bahasa 

latin“Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian 

serta pengembangan tabiat. Jadi siat disiplin berjaitan dengan pengembangan 

sikap yang layak terhadap pekerjaan.
14

 

Adapun disiplin kerja dapat juga dikatakan suatu alat yang digunakan  

para menejer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh beberapa pegawai terbiasa 

                                                           
14

 I.G.Wursanto, management kepegawaian(yogyakarta:Kenisisus,1989)h.108 
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terlambat untuk bekerja, mengabaikan prosedur , melalaikan pekerjaan detail 

yang diperlukan untuk pekerjaan mereka.
15

 

Menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin 

pegawai negri sipil. Mendefinisikan disiplin kerja adalah sikap atau perilaku 

kesanggupan pegawai negri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau 

peraturan kedinasan yang apabila ditaati atau dilanggar akan akan dijatuhkan 

hukum disiplin. 

Menurut Hasibuan disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku
16

. Menurut 

Rivai mengatakan disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manejer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

meningkatkankesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma- norma yang berlaku.  

Menurut Irmin memberikan beberapa pengertian tentang disiplin yaitu: 

a. Perilaku yang menujukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan 

ketertiban. 

b. Perasaan risi atau malu dan berdosa kalau melakukan perbuatan yang 

menyimpang. 

                                                           
15

 Veithzal Rivai Zainal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi 

3(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 599 
16

 Hasibuan malayu,Manajemen Sumber daya Manusia ( Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h 
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c. Sikap tahu untuk membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan,dan hal-hal 

yang tidak boleh dilakukan. 

d. Merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil pengembangan dan latihan 

pengendalian pikiran dan pengendalian watak. 

Istilah dsiplin berasal dari bahasa latin “discipline” yang menunujukkan 

pada kegiatan belajar mengajar. Istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam 

bahasa inggris “Disciple”yang berarti mengikuti orang untuk belajar dibawah 

pengawasan seorang pemimpin.
17

Orang yang disiplin adalah orang yang 

mematuhi tatatertib dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang di berikan. 

Dengan mematuhi tata tertib atau aturan tersebut diharapkan dapat tercapai 

tujuan yang diharapkan terutama bagi dirisendiri.Disiplin sangat diperlukan oleh 

siapapun dan dimanapun.Manusia memerlukan disiplin disalam hidupnya 

terutama untuk kelancaran dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki, sehingga 

manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Jadi disiplin berperan penting dalam 

membentuk  individu yang berciri keunggulan. 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa kedisiplinan merupakan suatu hal 

yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan rasa senang untuk memperoleh 

sebuah hasil yang kita harapkan dalam lingkungan kita baik dikeluarga, sekolah, 

maupun dimasyarakat.Sehingga menjadi pelajaran dan kesadaran dalam sebuah 

lembaga atau organisasi khususnya lembaga pendidikan dan lebih spesifikasi lagi 

                                                           
17

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004) h. 

30 
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sekolah. Dengan demikian guru beserta anak didik akan selalu mematuhi 

peraturan yang diterapkan disekolah dengan tertib. 

Istilah disiplin kemudian dipergunakan dalam dunia pendidikan untuk 

menciptakan kondisi yang teratur dalam diri seluruh komponen pendidikan.Jika 

istilah ini ditunjukkan pada sekolah, maka disiplin merupakan wujud dari 

kepribadian yang teratur, patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang 

diberlakukan sekolah baik diri seorang siswa, guru, pimpinan sekolah maupun 

pegawai sekolah lainnya. Kedisiplinan dalam kerja guru dalam konteks ini dapat 

diartikan suatu sikap yang ditunjukkan oleh pendidik (guru) dalam dirinya secara 

individual berupa kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya selaku pengajar 

sekaligus pendidik dimasyarakat sehingga seorang guru patutlah selalu 

memberikan contoh yang baik bagi seluruh elemen masyarakat terutama pada 

siswanya pada saat proses pembelajaran yang berlangsung disekolah. 

Menurut Sastrohadiwiryo mengatakan disiplin kerja adalah sebagai sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan 

tidak mengelak untuk menerima sangsi-sangsinya apabila seseorang melanggar 

tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Terdapat dua macam disiplin yaitu disiplin diri dan disiplin 

kelompok.Disiplin diri menurut jasin yaitu merupakan disiplin yang 
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dikembangkan atau dikontrol oleh dirisendiri.
18

Hal ini merupakan manifestasi 

atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi, yang berarti mengakui dan 

menerima nilai-nilai yang ada diluar dirinya.Melalui disiplkin diri guru merasa 

bertanggung jawab dan dapat mengatur diri sendiri untuk kepentingan 

pembelajaran. 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma social yang 

berlaku.
19

Sebagai contoh beberapa karyawan terbiasa terlambat untuk bekerja, 

mengabaikan prosedur keselamatan, melalaikan pekerjaan detail yang diperlukan 

untuk pekerjaan mereka, tindakan yang tidak sopan ke pelanggan, atau terlibat 

dalam tindakan yang tidak pantas. 

Disisplin karyawan memerlukan alat komunikasi, teruama pada peringatan 

yang bersifat spesifik terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 

perilakunya. Penegakan disiplin karyawan biasanya dilakukan oleh penyelia, 

sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga seorang 

karyawan yang dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika yang 
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 Jasin, Peningkatan Pembinaan Disiplin Dalam Sistem dan Pola Pendidikan Nasional, 

(Jakarta : Centre For Strategic And Internasional Studies, 2001) h. 9 
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bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggug jawab atas tugas yang 

diamanahkan kepadanya. 

Kesadaran berdisiplin yang rendah merupakan salah satu bukti pelanggaran 

kedinasan.Untuk mencegah pelanggaran tersebut pihak atasan harus mengontrol, 

dan yang paling penting adalah contoh kepada bawahan, sehingga perilaku 

disiplin dapat menjadi budaya yang patut dibanggakan.Banyak hal yang dapat 

menyebabkan guru menjadi tidak disiplin. Antara lain kesejahteraan guru yang 

kurang memadai, guru lebih mengutamakan mencari pekerjaan sampingan yang 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ia melaksanakan kewajibannya 

sebagai guru hanya sekedarnya saja. Selain itu bisa juga karena guru tidak siap 

atau kehilangan kewibawaannya didepan anak didik, sehingga guru menjadi 

malas untuk masuk kelas.Ketidak disiplinan guru dapat berakibat ke siswa, 

sehingga siswa juga ikut tidak disiplin. 

Penerapan disiplin nasional secara tuntas dan konsekuen haruslah 

dilaksanakan di dalam setiap lingkungan pendidikan, baik formal maupun 

nonformal. Pelaksanaan disiplin dilingkungan formal mencakup pendidikan 

taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.Istilah disiplin kemudian 

dipergunakan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan kondisi yang teratur 

dalam diri seluruh komponen pendidikan.Jika istilah ini ditujukan kepada 

sekolah, maka disiplin merupakan wujud dari kepribadian yang teratur, patuh dan 

taat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan sekolah baik diri seorang siswa, 
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guru, pimpinan sekolah maupun pegawai sekolah lainnya. Kedisiplinan kerja 

guru dalam konteks ini dapat diartikan suatu sikap yang ditujukan oleh pendidik 

(guru) dalam dirinya secara individual berupa kesadaran akan tugas dan 

tanggung jawabnya selaku pengajar sekaligus pendidik dimasyarakat sehingga 

seorang guru patutlah selalu memberikan contoh yang baik bagi seluruh elemen 

masyarakat terutama pada siswanya pada saat proses pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah. 

Kedisiplinan bagi seorang (guru) dalm menjalankan tugas mengajarnya 

merupakan hubungan interaksi antara seorang guru dan siswanya dalam proses 

belajar mengajar didalam kelas sehingga seorang guru diharuskan menguasai 

materi yang ingin diajarkan, kedisiplinan merupakan interaksi sosial antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga kedisiplinan adalah 

hubungan antara guru dan siswanya, hubungan orang tua dan anaknya serta 

hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berdasarkan hal tersebut 

Utami memberikan gambaran tentang kedisiplinan secara umum yaitu : 

Disiplin secara umum dapat diartikan sebagai pengendalian diri sehubungan 

dengan proses yang menyesuaikan diri dan sosialisasi. Kedisiplinan merupakan 

proses interaksi sosial anak dengan lingkungannya. Proses sosialisasi yang 

mengarahkan anak untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh lingkungannya 

dari dirinya (keluarga, sekolah dan masyarakat). Jadi disiplin merupakan aspek 

dari hubungan orang tua dan anak, maupun hubungan guru dan siswa
20

. 

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kedisiplinan sekolah merupakan suatu 

kesadaran yang timbul dari dalam diri seseorang untuk berbuat dan bertindak 
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(memberikan yang terbaik untuk orang lain dalam hal ini mempunyai manfaat), 

disiplin kerja erat kaitannya dengan kerajinan guru dalam sekolah dan juga 

dalam hal mengajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dengan melaksanakan tatatertib, kedisiplinan pegawai dan karyawan 

dalam pekerjaan administrasi, kediiplinan kepala sekolah dalam mengalolah 

seluruh staf dan siswa-siswinyadan juga kedisiplinan guru bimbingan konseling 

dan penyuluhan (BP) dalam memberikan pelayanan kepada siswa yang 

bermasalah. 

Dalam memahami disiplin ada beberapa komponen yang erat kaitannya 

dengan disiplin adalah : manusia, norma atau aturan yang harus dijalankan dan 

sarana/prasarana pendukung penegakkan aturan atau norma tersebut. Sebagai 

subyek atau obyek disiplin, manusia mempunyai peran yang mutlak dalam 

menegakkan aturan atau norma yang telah dibuat secara bersama maupun dibuat 

sendiri, agar ditaati oleh dirinya sendiri maupun orang lain yang taerkait alam 

suatu organisasi tau lembaga yang ikut terlibat didalamnya sehingga aturan yang 

diterapkan harus dipatuhi demi kepentingan bersama. Dengan demikian aturan 

dan norma tersebut akan dipatuhi, dan di jalankan akan menghasilkan sebuah 

manfaat bagi kepentingan lembaga secara umum dan khususnya bagi diri sendiri 

sehingga tujuan akan tercapai secara maksimal. 
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2. Membangun disiplin kerja 

Dalam menjalankan setiap aktifitas atau kegiatan sehari-hari masalah 

disiplin sering didefinisikan dengan tepat, baik waktu maupun tempat.Apa pun 

bentuk kegiatan itu jika dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, 

maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. Demikian pula dengan ketepatan 

tempat jka dlaksanakan dengan konsekuen maka predikat disiplin tersebut telah 

merasuk kedalam jiwa seseorang.
21

 

Kekurang disiplinan didalam manajemen suatu perusahaan juga dapat 

megakibatkan kerugian bahkan jatuhnya perusahaan itu sendiri.Dari sisi 

karyawan banyak yang melanggar disiplin. Dalam suplai bahan baku misalnya, 

utamanya pengiriman, yang tidak tepat waktu sehingga berakibat tenaga kerja 

tidak aktif bekerja juga mengakibatkan kerugian perusahaan.  

3. Bentuk-bentuk Displin Kerja 

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja yaitu 

a) Disiplin Retributif, perusahaan menghukum orang yang berbuat salah. 

b) Disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya 

yang tidak tepat. 

c) Perspektif hak-hak individu, yaitu berusaha melindungi hak-hak dasar individu 

selama tindakan-tindakan disipliner. 

d) Perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat 

konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja 

Pada hakikatnya antara mengajar dan mendidik itu tidak ada perbedaan 

yang tegas.Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Siapa yang mengajar, ia juga 

mendidik, dan siapa hendak mendidik, harus juga mengajar. Tidak mungkin 

orang dapat mendidik anak tanpa dengan menjaganya.Pekerjaan uru adalah 

mengajar murid-murid.Jadi nyatalah bahwa kedua kata itu, mendidik dan 

mengajar sama-sama digunakan terhadap pekerjaan guru. 

Mengajar ialah “memberikan pengetahuan atau melatih kecakapan-

kecakapan atau keterampilan-keterampilan anak-anak”
22

jadi dengan pengajaran 

guru berusaha membentuk kecerdasan dan ketangkasan anak sedangkan 

mendidik adalah “membentuk budi pekerti dan watak anak-anak”
23

.Jadi dengan 

“Pendidikan” guru berusaha membentuk kesusilaan pada anak. Abudin Nata 

menggolongkan tiga ciri profesional guru sebagai berikut : 

a. Seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang 

akan diajarkannya. 

b. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau 

menhajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya secara efektif. 

c. Seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik 

profesional
24

. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa seorang guru dalam hal ini pendidik 

haruslah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan atau mengajarkan apa 

yang diketahuinya oleh orang lain pada umunya dan pada khususnya pada anak-

anak didiknya sesuai bidang atau ilmu yang dimilikinya sehingga akan mencapai 

hasil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan seorang guru yang 
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profesional harus berpegang teguh pada hal-hal yang bersifat konsistensi kepada 

kode etik profesional. 

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyam dalam bukunya 

Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, mengemukakan 

bahwa ada bberapa indikator agar disiplin dapat membina dan dilaksanakan 

dalam proses pendidikan sehingga waktu pendidikan dapat ditingkatkan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tatatertib dengan baik, baik bagi guru maupun baik bagi siswa, 

karena tatatertib yang berlaku merupkan aturan dalam ketentuan yang harus 

ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses pndidikan itu, yaitu : 

1) Patuh terhadap aturan sekolah atau lembaga pendidikan. 

2) Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku diekolah atau lembaga 

pendidikan tertentu. Contohnya menggunakan kurikulum yang berlaku atau 

membuat satuan pelajaran. 

3) Tidak membangkang pada peraturan yang berlaku, baik bagi para pendidik 

maupun bagi peserta didik. Contohnya membuat PR bagi pesertadidik. 

4) Tidak suka berbohong. 

5) Bertingkahlaku yang menyenangkan. 

6) Rajin dalam belajar mengajar. 

7) Tidak suka malas dalam belajar mengajar. 

8) Tidak menyuruh orang untuk bekerja demi sendiri. 

9) Tepat waktu dalam belajar mengajar. 

10) Tidak pernah keluar saat belajar mengajar. 

11) Tidak pernah membolos saat belajar mengajar. 

b. Tata terhadap kebijakan dan kebijaksanaan yang berlaku, meliputi : 

1) Menerima, menganalisa dan mengkaji berbagai pembaruan pendidik. 

2) Berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pendidikaan yang ada. 

3) Tidak membuat keributan di dalam kelas. 

4) Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

5) Membantu kelancaran proses belajar mengajar. 

c. Menguasai diri dan intropeksi 

Dengan melaksanakan indikator-indikator yang dikemukakan di atas sudaj 

barang tentu disiplin dalam proses pendidikan dapat terlaksana an kedisiplinan 
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atau proses belajar mengajar dapat terlaksana dan kedisiplinan guru dapat 

ditingkatkan
25

 

Selain beberapa indikator supaya disiplin dapat terlaksana, adapun hal 

yang perlu diperhatikan yakni langkah-langkah untuk menanamkan kedisiplinan 

guru disekolah yang meliputi : “dengan pembiasaan, dengan contoh dan teladan, 

dengan penyadaran, serta dengan pengawasan”,
26

 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Dengan Pembiasaan 

Guru dan pegawai (staf) untuk melakukan hal-hal dengan tertib, keluar 

dan teratur. Kebiasaan-kebiasaan ini akan berpengaruh besar terhadap ketertiban 

dan keteraturan dalam hal-hal lain. 

b. Dengan contoh dan teladan 

Dalam hal ini guru, kepala sekolah beserta staf maupun orang tua 

sekalipun harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya.Jangan 

membiasakan sesuatu kepada anak tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan hal 

tersebut. Hal tersebut akan menimbul rasa tidak adil dihati anak, rasa tidak 

senang dan tidak ikhlas melakukan sesuatu yang dibiasakan, akan berakibat 

bahwa pembiasaan itu sebagai pembiasaan yang dipaksanakan dan sulit sekali 

menjadi disiplin yang tumbuh secara alami dari dalam diri atau dari dalam lubuk 

hati nurani sebagai pembiasaan lingkungannya. 
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c. Dengan Penyadaran 

Guru pegawai (staf) harus diberikan penjelasan-penjelasan tentang 

pentingnya nilai dan fungsi dari peraturan-peraturan  itu dan apabila kesadaran 

itu lebih timbul berarti pada guru telah timbul disiplin 

d. Dengan Pengawasan 

Pengawasan bertujuan untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi 

sesuatu yang tidak di inginkan.Pengawasan harus terus-menerus dilakukan, 

terlebih lagi dalam situasi-situasi yang sangat memungkinkan bagi guru dan para 

staf untuk berbuat sesuatu yang melanggar tatatertib sekolah. Menurut Aim 

Abdul Karim dalam buku PPKN 2 untuk SMU kelas 2 menyebutkan bahwa ada 

beberapa indikator untuk menanamkan disiplin dengan kehidupannya yaitu : 

“pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan dan ganjaran hukuman”.
27

 

Langkah-langkah tersebut umumnya dilakukan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran, lalu apa yang harus di tempuh untuk menanamkan kedisiplinan 

guru jika guru telah melakukan pelanggaran (titik disiplin). Sehubungan dengan 

itu dikemukakan alat pendidikan represif.Alat pedidikan represif diadakan bila 

terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-

peraturan. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan langkah-langkah 

sperti: 
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a. Pemberitahuan disini adalah pemberituan kepada guru atau staf yang telah 

melanggar peraturan tetapi ia belum mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah 

melanggar. 

b. Teguran di berikan kepada guru dan staf yang baru satu dua kali melakukan 

pelanggaran atau tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tata 

laksana sekolah. 

c. Peringatan di berikan kepada guru dan staf yang telah beberapa kali melakukan 

pelanggaran dan telah di berikan teguran pula atas pelanggarannya. Dalam 

memberikan peringatan ini biasanya disertai dengan ancaman akan sanksinya, 

bila mana terjadi pelanggaran lagi. 

d. Hukuman ialah tindakan yang paling akhir di ambil apabila teguran dan 

peringatan belum mampu untuk dicegah oleh guru atau para staf tidak di 

indahkan hal-hal yang mengarah kepada disiplin guru. 

e. Ganjaran adalah alat pendidikan yang paling menyenangkan. Ganjarang yang 

telah diberikan kepada guru yang telah menunjukkan hasil baik dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekaligus menerapkan perilaku dan 

kepribadian yang mulia. 

Demikian beberapa indikator yang amat perlu diperhatikan supaya 

kedisiplinan guru dan pegawai (staf) dapat tumbuh dan berkembang pada hati 

nurani setiap guru dan pegawai (staf).Sehingga tujuan dari pada pendidikan 
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mudah tercapai.Disiplin merupakan salah satu alat penentu keberhasilan 

pencapaia tujuan dari pendidikan. 

5. Tujuan Disiplin Kerja Guru 

Kedisiplinan guru dalam bekerja sangatlah penting, karena itu adanya sikap 

disiplin yang tertanam dalam diri guru mempunyai tujuan agar dapat menjaga 

hal-hal yang menghambat atau mengganggu kelancaran proses belajar-mengajar, 

juga dapat membuat anak didik terlatih dan mempunyai kebiasaan yang baik 

serta bisa mengontrol setiap tindakannya sehingga akan membentuk pribadi yang 

mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Setiap tindakan yang dilakukan siswa akan 

berdampak pada perkembangan mereka sehingga mereka akan menyadari bahwa 

hakikat segala apa yang dibuat akan kembali kepada diri mereka sendiri. 

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam ayat Al-Jasiyah (45) ayat 15 yang 

berbunyi : 

ِلٗحا فَِلنَۡفِسِهۦۖ َوَمۡه أََسآَء فَعَلَۡيَهۖا ثُمَّ إِلَىَٰ َربُِّكۡم تُۡرَجعُىَن    َمۡه َعِمَل َصَٰ
عمل، ومن أساء عمله فً الدنٌا بمعصٌة هللا فعلى نفسه جنى، ثم إنكم من عمل ِمن عباد هللا بطاعته فلنفسه 

 (٥١إلى ربكم تصٌرون بعد موتكم، فٌجازي المحسن بإحسانه، والمسًء بإساءته. ) -أٌها الناس  -
 

Terjemahan : “barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kembali kepada 

dirinya dan barang siapa berbuat kejahatan maka akan menimpah pada dirinya 

sendiri. Kemudian pada Tuhan kamu akan dikembalikan. (Al-Jasiyah:15)
28

 

 

6. Hasil Penelitian yang Relevan 

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu Tri 

Agus Mulyani dengan judul penelitian : “Pengaruh Pemberian Insentif terhadap 

Kedisiplinan Mengajar Guru di SMA Negeri 1 Ranomeeto Kab. Konsel”.Dengan 
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hasil penelitian bahwa pemberian insentif mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kedisiplinan mengajar guru di SMA 1 Ranomeeto 

Kab.Konsel, hasil ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian penulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibojo dan Asabi menjelaskan bahwa 

manajemen kompensasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dalam hal ini berarti ketika dalam sebuah perusahaan memiliki 

manajemen kompensasi yang baik, jelas dan terjalin baik dengan karyawan maka 

karyawan akan memiliki motivasi untuk bekerja sehingga kinerja karyawan 

mengalami peningkatan. 

Adapun terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Suciaty di PT. Unilever 

Body Care Indonesia. Dalam penelitiannya Suciaty menerangkan bahwakinerja 

karyawan mengalami penurunan diakibatkan karena kompensasi yang diterima 

oleh karyawan tidak sesuai dengan harapan. 

7. Kerangka Berfikir 

Manajemen kompensasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

semangat kerja pegawai/guru sehingga mendorong mereka untuk berprestasi 

lebih baik. Pemberian kompensasi dimaksudkan untuk meningkatkan  

produktivitas kerja/disiplin dalam bekerja (mengajar) serta kebutuhan ekonomi 

yang belum terpenuhi, apabila pemberian kompensasi dapat terpenuhi 

pegawai/guru akan merasa aman, nyaman, tentram serta sejahtera niscaya 

mereka akan selalu meningkatkan disiplin kerja (mengajar) sehingga tujuan yang 

hendak dicapai akan terlaksana sebagaimana mestinya. Berbagai hasil penelitian 
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yang termuat dalam penelitian yang relevan menunjukkan bahwa beberapa 

penelitian terdahulu berhasil membuktikan bahwa manajemen kompensasi 

memiliki pengaruh terhadap disiplin kerja guru.Dengan memperhatikan realita 

tersebut, maka penulis meyakini bahwa manajemen kompensasi berpengaruh 

terhadap disiplin kerja guru. 

 


