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ABSTRAKSI 

Kedisiplinan kerja merupakan salah satu aspek perllaku individu 
yang menunjukkan sejauh JIUU\4 individu mampu menja1a.nbn peraturan 
yang te1ah ditetapkan dalam lingkungan kerja. Oleh ka.renanya, 
kedisiplinan perlu ditegakkan dalam lingkungan kerja. Usaha ini tidaldah 
mudah. Banyak tutor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah 
perasaan individu terhadap pekerjaannya dan persepsi individu tentang 
keadaan organisasi yang menaunginya. Dengan perkataan lain bahwa 
kedisiplinan karyawan dipengaruhi pula oleh kepuasan kerja dan iklim 
organisasi yang dirasakan oleh para karyawan.. 

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk me1akukan 
pembuktian terhadap ada tidaknya hubungan itu dan bagaimana 
hubungannya. 

Berkenaan dengan penelitian itu, diambil populasi penelitian se1uruh 
karyawan stat PG. Djatlroto, sejumlah 59 orang yang terbagi atas li.ma 
bagian sesuai dengan st.ru.ktur organisasi yang ada. Sampe1 dalam pene1itian 
ini memiliki mat pengkhUSUBan yang sarna dengan populasL sehingga 
seluruh anggota populasi memungkinkan untuk menjadi sampel Oleh 
karena itu, tidak ada masalah dengan sampe1 dan sampling. 

Upaya pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Adapun 
validitas alat ukur diuji dengan statistik product moment dan reliabilitamya 
diuji melalui analisa Hoyt. 

Data yang terkumpul kemudian d.ianalisa menggunakan teknik 
statistik Analisis Regresi dengan 1'8 5% dan diperoleh niW. p - 0,002, 
sehingga disimpulkan bmwa Ho-nya ditolak atau dengan perkataan lain 
ada hubungan positif yang sang at signifika.n anbu'a kepu.asan kerj4 dan 
iklim organisasi dengan kedisiplinan kerja. Sedangkan untuk korelasi 
parsialnya, kontrol terhada X2 menghasilkan niW. p - 0.097, berarti ada 
hubungan positif yang cukup signifi.kan anUra kepuasan kerja dengan 
kedisiplinan kerja apabila iklim organisasi dikontrol (Ho ditolak). AdApun 
kontrol terhadap Xl menghasilkan nilai p "'" 0,001, berarli ada hubun.gan 
positif yang sangat signifika.n anwa iklim organisasi dengan kedisiplinan 
kerja apabila kepuasan kerja dikontrol (Ho ditolak). 
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