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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

dalam keberhasilan suatu organisasi atau instansi, hal ini dikarenakan manusia 

memegang peranan di dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, sehingga untuk 

mewujudkan cita-cita maupun tujuan organisasi perlu adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas. Apabila sumber daya manusia yang ada telah ditingkatkan maka hal 

ini akan mempengaruhi kinerja seseorang dan untuk menciptakan kinerja yang baik 

maka diperlukan adanya kedisiplinan kerja antara anggota satu dengan yang lain 

maupun anggota dengan pimpinannya. 

Kedisiplinan kerja sangat penting bagi organisasi, dikarenakan adanya 

kedisiplinan kerja akan memberikan suatu hasil yang baik, dengan demikian 

kedisiplinan kerja memberikan harapan bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan 

dapat diselesaikan secara efektif. Apabila kedisiplinan kerja tidak dapat 

ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi dan interview yang 

dilakukan oleh peneliti beberapa hal yang dapat diidentifikasikan dari adanya 

ketidakdisiplinan kerja di dalam organisasi seperti seperti ada anggota yang 

mangkir dari rapat tanpa ada pemberitahuan, tidak tepat waktu dalam menghadiri 

rapat maupun menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan, tidak 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam organisasi maupun diluar 

organisasi, kurangnya hubungan yang harmonis antara anggota satu dengan yang 
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lain maupun anggota dengan pimpinannya, dalam hal ini hubungan antara 

pimpinan dengan anggota dapat mempengaruhi kinerja seseorang.  Jika keduanya 

memiliki hubungan yang sangat baik maka setiap kegiatan atau pekerjaan akan 

mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika keduanya kurang 

memiliki hubungan yang baik maka kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan 

akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Untuk mengatasi permasalahan ini 

pemimpin melakukan program kedisiplinan kerja. 

Kedisiplinan kerja juga berdampak dalam peningkatan kinerja anggota di 

suatu organisasi dimana adanya kedisiplinan kerja dalam organisasi merupakan 

tolok ukur hidupnya norma, tata tertib dan peraturan organisasi yang terkait 

dengan kepatuhan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja antara lain faktor tujuan pekerjaan 

dan kemampuan pekerjaan, keteladanan pemimpin, kesejahteraan/balas jasa, 

keadilan, pengawasan melekat (waskat), sanksi hukuman, ketegasan dan 

hubungan kemanusiaan. Dari beberapa faktor-faktor tersebut keteladanan 

pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratisnya merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja.  

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sebelum masuk dalam sebuah 

organisasi, seseorang tentu mempunyai aturan, nilai, norma sendiri, yang 

merupakan proses sosialisasi dari keluarga atau masyarakatnya. Sering kali terjadi 

aturan, nilai dan norma diri tidak sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang ada. 

Hal ini menimbulkan konflik sehingga orang mudah tegang, marah, atau 

tersinggung apabila orang terlalu menjunjung tinggi salah satu aturannya. 
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Fenomena tentang kedisiplinan kerja di atas merupakan pembuktian 

tentang keberadaan kedisiplinan kerja sangat diperlukan dalam suatu organisasi, 

hal ini dikarenakan dengan terciptanya kedisiplinan kerja maka akan tercapai 

tujuan organisasi. Di dalam dunia industri sangat dibutuhkan anggota yang 

memiliki kedisiplinan organisasi yang tinggi karena tingginya kedisiplinan kerja 

pada anggota maka akan memberikan dampak yang positif pada organisasi 

seperti, menurunnya tingkat keterlambatan, dan tingginya kesadaran akan 

tanggung jawab masing-masing terhadap organisasi. Kedisiplinan kerja menurut 

Sastrohadiwiryo (2005) adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan 

taat terhadap peraturan - peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi 

- sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

Keberhasilan sebuah organisasi tergantung pada kinerja pemimpin dan 

diwujudkan juga melalui perilaku kepemimpinan sebagai pelaksana (eksekutif). 

Kualitas kepemimpinan menciptakan pengaruh yang kuat kepada anggotanya agar 

dipandang sebagai pemimpin yang baik. Setiap pemimpin mempunyai 

karakteristik yang berbeda dalam setiap menjalankan organisasinya. Pergantian 

pemimpin dapat membawa perubahan dalam organisasi yang secara tidak 

langsung akan menyebabkan perubahan gaya kepemimipinan demokratis dengan 

kedisiplinan kerja anggota anggotanya. Pemimpin sebagai panutan dalam 

organisasi sehingga kedisiplinan kerja harus dimulai dari tingkat yang paling atas 

yaitu pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin harus bisa memahami perilaku 

individu-individu di dalam organisasi yang dipimpinnya untuk bisa menemukan 
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gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Oleh karena itu organisasi 

memerlukan pemimpin yang mampu menjadi motivator penggerak yang 

mendorong perubahan organisasi sebagai penentu keberhasilan dalam pencapaian 

misi, visi dan tujuan dalam suatu organisasi. 

Dalam setiap organisasi membutuhkan adanya pemimpin yang tegas, 

bijaksana dan dapat menjadi teladan bagi seluruh anggotanya untuk mencapai 

tujuan bersama. Terdapat 3 tipe gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan otoriter, 

kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan bebas. Dari ketiga tipe gaya 

kepemimpinan tersebut, gaya kepemimpinan demokratislah yang sering 

diterapkan dalam organisasi-organisasi salah satunya adalah organisasi pecinta 

alam. Hal ini didapatkan dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti dan 

berdasarkan hasil dari wawancara banyak dari anggota-anggota pecinta alam yang 

berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam oganisasinya 

adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis 

merupakan hal yang sangat perlu menjadi perhatian seorang pemimpin organisasi, 

karena faktor tersebut dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja anggotanya. 

Menciptakan gaya kepemimpinan  organisasi yang mampu membawa para 

anggotanya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi bukanlah suatu hal yang mudah, Hal ini disebabkan karena pada 

dasarnya manusia memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan 

tingkat kebutuhannya.  

Tipe gaya kepemimpinan demokratis selalu meminta bantuan dan saran 

dari bawahannya dan akan selalu mengajak mereka secara bersama-sama 
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memecahkan persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Setiap 

anggota diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas kemudian 

dibahas secara terbuka dan diskusi relative bebas mengalir karena anggota 

kelompok didorong untuk berbagi pikiran mereka, sehingga pemimpin mendapat 

ide-ide yang lebih baik dan lebih kreatif dalam memecahkan suatu masalah 

(Ray,2012). Persepsi yang positif terhadap gaya kepemimpinan demokrasi 

merupakan sarana yang tepat dalam menciptakan suasana yang dapat mendorong 

munculnya disiplin kerja pada organisasi pecinta alam, sehingga ada kesadaran 

dari para anggota organisasi tentang perlunya kedisiplinan kerja, yang dilakukan 

dengan sukarela. Dengan demikian dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak 

dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan, justru sebaliknya semua merasa 

terdorong mensukseskannya sebagai tanggung jawab bersama. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah 

“Apakah ada hubungan antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan 

kedisiplinan kerja pada organisasi pecinta alam di universitas muhammadiyah 

surakarta?”.Dengan rumusan masalah tersebu tmaka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Demokratis Dengan 

Kedisiplinan Kerja Pada Organisasi Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”. 
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B. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Kedisiplinan 

kerja. 

2. Tingkat kedisiplinan kerja anggota organisasi. 

3. Tingkat gaya kepemimpinan demokratis. 

4. Peranan gaya kepemimpinan demokratis terhadap kedisiplinan kerja. 

 

C. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi ilmuwan Psikologi diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperdalam keilmuan Psikologi, khususnya peranan gaya kepemimpinan 

sesorang serta kedisiplinan kerja dalam organisasi pecinta alam di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi pemimpin organisasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi untuk mengendalikan jalannya kepemimpinan dalam organisasi 

dengan menjadikan gaya kepemimpinan demokratis organisasi yang kondusif, 

sehingga bisameningkatkan kedisiplinan kerja pengurus dan anggota 

organisasi pecinta alam, serta dapat mencapai hasil kerja yang optimal. 

 


