Landasan Teori Kedisiplinan
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this landasan teori kedisiplinan
by online. You might not require more time to spend to go to the books establishment as competently as
search for them. In some cases, you likewise get not discover the declaration landasan teori kedisiplinan
that you are looking for. It will utterly squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be so no question simple to get as capably as
download lead landasan teori kedisiplinan
It will not undertake many grow old as we notify before. You can pull oﬀ it even if decree something else
at house and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise just what we
allow under as competently as review landasan teori kedisiplinan what you in the manner of to read!

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Webmembayar pajak air permukaan dikarenakan tidak adanya kedisiplinan dari perusahaan terkait
membayar pajak air permukaan. Pembayaran pajak ini sangatlah penting untuk melaksanakan
kesejahteraan negara ini. ... BAB II LANDASAN TEORI Isi dari bab ini terdiri dari pajak secara umum, pajak
air permukaan, pandangan islam tentang perpajakan, …
UPAYA PENDEKATAN CLIENT CENTERED DALAM MENGATASI …
WebUPAYA PENDEKATAN CLIENT CENTERED DALAM MENGATASI KETIDAKPUASAN KERJA KARYAWAN
(STUDI KASUS PT. PNM MEKAAR CABANG BANGKO PUSAKO) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
PENGARUH INSENTIF DAN KOMITMEN KARYAWAN …
Webmeningkatkan kedisiplinan serta kinerja untuk keberhasilan perusahaan. Pimpinan dapat
menciptakan karyawan yang memiliki komitmen tinggi dalam perusahaannya, salah satu cara yang
dapat dilakukan pimpinan adalah dengan diberlakukannya kebijakan pemberian insentif bagi karyawan
yang berkinerja baik.
BAB I PENDAHULUAN A.Latar belakang
Webrendahnya kedisiplinan dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Sedangkan ... Kerangka teori
memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disorot.
Untuk itulah perlu. 8 disusun kerangka teori yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam
menganalisis masalah penelitian (N …
BAB II LANDASAN TEORI A. Kompensasi 1. Pengertian …
WebLANDASAN TEORI A. Kompensasi 1. Pengertian Kompensasi Menurut Garry Desler Kompensasi
adalah semua bentuk penggajian atau ganjaran mengalir kepada pegawai dan timbul dari kepegawaian
mereka. Sedangkan menurut T Hani Handoko Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para
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karyawan sebaggai balas jasa untuk kerja mereka.
PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI …
Webgaji, jam kerja, kedisiplinan, komitmen kerja, shift kerja, beban kerja, kompensasi, stress kerja,
turnover dan kinerja. Dari beberapa permasalahan di atas manajer SDM rumah sakit tersebut
memberikan masukan untuk lebih memfokuskan penelitian pada kinerja perawat. Berdasarkan data yang
BAB II LANDASAN TEORI A. Lingkungan Sekolah - Raden Intan
WebLANDASAN TEORI. A. Lingkungan Sekolah . 1. Pengertian Lingkungan Sekolah . Lingkungan berasal
dari kata lingkung yang berarti ”sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan
sebagainya”1. Lingkungan sekolah, Menurut Imam Supardi menyatakan “lingkungan
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR A. Kajian Teori 1.
Webkedisiplinan, komitmen dan pengorbanan. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus
dilihat seperti dua sisi mata uang. 3. Evaluasi strategi Tahap akhir dalam strategi adalah evaluasi
strategi. Ada tiga macam aktiﬁtas mendasar untuk mengevaluasi strategi ialah :17 a. Meninjau faktorfaktor eksternal dan internal yang menjadi dasar
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 …
Web2.1 Landasan Teori Pada penelitian ini, teori-teori yang mendasari adalah sebagai berikut: 2.1.1
Manajemen Sumber Daya Manusia Sebuah organisasi perusahaan atau dalam bekerja sering terdengar
kata manajemen. ... Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati
ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DI …
Webkedisiplinan Anak Buah Kapal, kemudian membuat catatan penting tentang penyebab dan solusi
yang akan digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan Anak Buah Kapal pada saat melakukan
pekerjaan. ... mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa masalah. 3.3. Jenis
Dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan
MANAJEMEN BISNIS DAN PENGEMBANGAN FUNGSI …
WebLandasan teori yang digunakan yaitu teori konsep manajemen bisnis, 5HVRXUFHEDVHGYLHZ
3RUWHU¶VILYHIRUFHV model, analisis SWOT, dan strategi pengembangan bisnis. Manajemen
merupakan suatu proses bekerja yang melibatkan orang lain dan sumberdaya untuk mencapai tujuan
organisasi (Bateman, Snell, 2009, p.4) …
UIN SUSKA RIAU
WebProvinsi Riau dikatakan sudah efektif. Dikarenakan meningkatnya kedisiplinan pegawai atau
berkurangnya angka ketidakhadiran pegawai yang merupakan tujuan dari diterapkannya sistem absensi
ﬁnger print (sidik jari). Namun masih terdapat beberapa kendala di UPT seperti di Pasir Pengaraian,
Dumai, Duri dan
JURNAL INTRA Vol. 4, No. 2, (2016) 111-122 Implementasi …
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WebParadise” menjadi landasan perancangan ini dengan inspirasi alam sebagai karakteristiknya. Kata
Kunci—Keluarga, Permainan, Rekreasi, Waterpark Abstract—Surabaya, capital of East Java, is a place
where the legendary battle between a shark (sura) and crocodile (baya) happened. Surabaya has a
population of approximately …
BAB II LANDASAN TEORI - repository.uin-suska.ac.id
WebSenantiasa-Kedisiplinan – Pembiasaan – Sustain): a. Kuantitatif 1) Biaya pengeluaran rendah. 2)
Produktivitas karyawan meningkat. 3) Kualitas produk/layanan meningkat. 4) Memperoleh manfaat dari
pelaksanaan 5S. 5) Meminimalkan kecelakaan di tempat kerja. b. Kualitatif 1) Disiplin karyawan
meningkat dan inovatif. 2) Ketrampilan karyawan ...
BAB II LANDASAN TEORI A. Kedisiplinan - UMS
WebLANDASAN TEORI A. Kedisiplinan 1. Pengertian Kedisiplinan Disiplin merupakan suatu sikap/perilaku
yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam
kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita berbicara tentang
disiplin maka pastilah kita memandang pada …
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG METODE MENGAJAR …
Webpengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap kebiasaan belajar siswa kelas xi
mata diklat pemeliharaan dan perbaikan chasis dan
LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
Weblapor diri dan menerima beberapa sanksi kedisiplinan. 3. Kegiatan belajar mengajar dimulai pada
pukul 07.00. 4. Pada istirahat kedua siswa diberi waktu istirahat 25 menit untuk melaksanakan ibadah
sholat dzuhur di masjid sekolah. 5. Guru BK melaksanakan bimbingan di setiap kelas sesuai jam
pelajarannya masing-masing. 1. Kondisi Fisik Sekolah
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR. 7 TAHUN …
WebTERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI Oleh : Misgini, Rudatyo, Suparwi Universitas Islam Batik
Surakarta ABSTRAK ... F. LANDASAN TEORI/ TINJAUAN PUSTKA a) Peraturan Walikota SurakartaNomor . 7
Tahun 2015 Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pasal Satu
(1) Butir (5) Mengatur tentang Disiplin kerja …
ANALISIS MUATAN NILAI-NILAI KARAKTER PADA BUKU TEKS …
Weblandasan dalam menentukan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Nucci & Narvaes
(2008:415) menegaskan, “Character is the set psychological characteristic that moti-vate and enable an
individual to funcion as a competent moral agent”. Karakter yang ter-dapat dalam diri seseorang dapat
memben-tuk moral seseorang.
BAB II KAJIAN TEORI A. 1. Perilaku Mengajar Guru
WebKAJIAN TEORI A. Kerangka Teoritis 1. Perilaku Mengajar Guru a. Pengertian Perilaku Mengajar Guru
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang
terhadap lingkungan.18Skiner seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan respon
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atau reaksi seseorang terhadap stimulus …
BAB II KAJIAN TEORI A. 1. Pendidikan
Webdiperlukan landasan teoritis tentang kajian yang dibahas. Dalam kamus bahasa Indonesia, upaya
adalah suatu cara atau tindakan atau usaha yang ... mendukung, keamanan, kedisiplinan serta proses
sekolah yang efektif. 2) Nilai-nilai dan keyakinan hidup kepala sekolah dan anggota-anggota ... 23
Wirawan, Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku ...
1 PENDAHULUAN - repository.uin-suska.ac.id
Webistirahat dan pulang demi terciptanya keselarasan dan kedisiplinan kerja, begitu juga pada kantor
Biro Humas Setda Provinsi Riau ini, yang mana dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini : 8 ... LANDASAN
TEORI Pada Bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian sebagai
landasan dalam pembahasan skripsi. BAB ...
ANALISIS TINDAK TUTUR DALAM CERPEN BURUNG LURI …
Webdigunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri
atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat
kepada orang lain. Adapun nilai-nilai pilar karakter dinyatakan Megawangi (2009:3) adalah cinta tanah air
dan alam semesta berserta
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Manajemen Sumber …
Webkehadiran, kedisiplinan, prilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi
lingkungan. 1. Fungsi operasi manajemen sumber daya manusia a. Pengadaan (Procuretment)
Pengadaan (procuretment) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk
mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan …
BAB II LANDASAN TEORI A. Kinerja Pegawai 1. Pengertian
WebLANDASAN TEORI A. Kinerja Pegawai 1. Pengertian Kinerja Pegawai Kinerja pegawai menurut
Sinambela sebagaimana dikutip oleh Renaldy ... adanya kedisiplinan yang tinggi sehingga dapat
mencapai suatu hasil kerja yang optimal atau mencapai hasil yang diinginkan bersama.4 4 Robbins, ...
PENGEMBANGAN BUKU KENDALI KEDISIPLINAN TATA …
WebPENGEMBANGAN BUKU KENDALI KEDISIPLINAN TATA TERTIB SISWA SD NEGERI TRIHARJO SLEMAN
Oleh: Puji Rahmawati NIM 11108244114 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk
berupa buku kendali kedisiplinan tata tertib siswa SD Negeri Triharjo Sleman yang layak untuk digunakan
sebagai media pengontrol …
BAB II KERANGKA TEORI 2.1 Pelayanan
Webd. Kedisiplinan petugas/ aparatur dalam melakukan pelayanan e. Kemudahan akses pelanggan
dalam permohonan pelayanan f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 2. Reliability (Kehandalan):
Kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Indikatornya : a.
Kecermatan petugas dalam melayani b. Memiliki standar …
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BAB II LANDASAN TEORI A. Motivasi Belajar 1. Pengertian …
WebLANDASAN TEORI . A. Motivasi Belajar . 1. Pengertian Motivasi Belajar . Pada dasarnya motivasi
adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku
seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai . hasil. atau tujuan
tertentu.
BAB II LANDASAN TEORI A. Motivasi Kerja 1. Pengertian …
WebLANDASAN TEORI A. Motivasi Kerja 1. Pengertian Motivasi Kerja Pamela & Oloko (2015) Motivasi
adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi
dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang
tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar …
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA …
WebLANDASAN TEORI 2.2 Pengertian Motivasi Malayu S.P. Hasibuan (2001) menyatakan motivasi adalah
pemberian daya ... Meningkatkan kedisiplinan karyawan 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan 6.
Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi
karyawan. 8. Meningkatkan tingkat …
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