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ABSTRAK  
 

Penelitian ini membahas tentang disiplin kerja karyawan pada Unit Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro. Dari aturan yang telah ditetapkan masih banyak 

sekali pegawai yang tidak mentaatinya, hal tersebut sangat mempengaruhi perusahaan atau 

lembaga yang dinaunginya. Pegawai dan instansi pemerintahan merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, pegawai memegang peranan yang cukup besar dalam sebuah instansi 

pemerintahan karena di setiap instansi dinas berusaha meningkatkan dan mengembangkan 

lembagannya sesuai dengan target pencapaiannya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan 

Sumber Daya Air di Bojonegoro dan untuk mengetahu apakah sudah sesuai dengan Perspektif 

Islam atau belum.   Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan mengumpulkan 

data dari situs web, atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Analisis data 

menggunakan reduksi, display kemudian dilakukan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data 

peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini 

dilakukan di Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Di Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan apakah Implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro sudah sesuai dengan Ajaran/Perspektif Islam. Hasil 

dari penilitian ini menunjukkan bahwa implementasi disiplin kerja yang diterapkan di Unit 

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro sudah cukup baik meskipun 

masih ada beberapa pegawai yang kurang menerapkan disiplin kerja yang baik, Implementasi 

disiplin kerja yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air di 

Bojonegoro sebagian besar telah sesuai dengan Ajaran/Perspektif Islam dengan indikator penulis, 

yaitu perilaku jujur, perilaku pemberani, menepati janji dan melaksanakan amanah. 
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