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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lahirnya visi dan misi suatu organisasi melalui proses panjang dan 

melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola (manajemen), karyawan dan 

pelanggan. Termasuk yang tidak terlibat secara langsung, seperti masyarakat yang 

tinggal di sekitar organisasi tersebut. Terwujudnya visi dan misi juga tergantung 

dengan adaptasi organisasi tersebut terhadap perkembangan teknologi dan 

komunikasi. Bahwa di zaman sekarang organisasi dituntut memiliki kemampuan 

inovasi. Selain untuk bertahan, organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk 

bersaing terhadap organisasi lain yang bergerak di sektor yang sama.  

Inovasi juga terkait dengan kemampuan organisasi mengadaptasi perubahan 

politik, ekonomi dan sosial budaya. Mengutip Odoardi (2014, 40) bahwa 

transformasi sosial, politik dan ekonomi yang sangat pesat di zaman sekarang 

membuat inovasi menjadi faktor penentu di dalam efikasi dan keberlangsungan 

hidup suatu organisasi. Oleh karena itu kemampuan sebuah organisasi untuk 

merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan perilaku yang 

reaktif dan proaktif menjadi strategi yang utama, karena pada saat yang sama 

organisasi tersebut dapat menjadi sebuah perantara dari inovasi yang terus 

berlangsung secara berkesinambungan di jaman ini. 

Kemampuan suatu organisasi berinovasi cukup dipengaruhi oleh 

kemampuan inovasi dari kelompok di dalamnya, dimana kemampuan berinovasi 

pada setiap kelompok dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan pemikiran inovatif dari 
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para anggota kelompok tersebut. Swaroop dan Dixit (2017, 459) mengatakan 

bahwa perusahaan yang berinovasi terus-menerus mencari cara untuk 

memanfaatkan potensi para karyawannya, baik sebagai sumber ide-ide baru 

maupun untuk keberhasilan mengimplementasikan ide-ide tersebut. Dengan 

demikian, penelitian mengenai hal-hal yang memotivasi karyawan untuk terlibat 

dalam perilaku yang inovatif menjadi penting bagi organisasi manapun.  

Kondisi ini juga merambah hingga ke organisasi di bidang pendidikan. Para 

pekerja di bidang pendidikan (guru) dituntut untuk turut berperilaku inovatif dalam 

melaksanakan tugasnya (mengajar). Padahal tugas guru tidak hanya mengajar, 

melainkan pada berbagai hal, termasuk pengambilan keputusan pada hampir semua 

bidang yang menyangkut pengoperasian dan kurikulum sekolah. Apabila para guru 

bersinggungan dengan banyak pihak dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya, konsekuensi yang muncul adalah peluang terjadinya masalah semakin 

terbuka, baik yang menyangkut pekerjaannya maupun yang menyangkut 

hubungannya dengan orang lain dalam usaha menyelesaikan pekerjaannya tersebut.  

Pada satu sisi, para guru juga merasakan tuntutan untuk mampu 

menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya di 

sekolah, baik masalah akademis maupun masalah interpersonal. Oleh karena itu, 

sikap dan perilaku yang inovatif menjadi suatu kebutuhan jika guru menginginkan 

keberhasilan dan kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sementara bagi 

pihak sekolah, diperlukan guru-guru yang inovatif agar mampu terus-menerus 

berinovasi menghadapi persaingan dengan sekolah-sekolah lain di kelasnya. 

Pada sisi lain, perkembangan zaman membuat manusia makin kompetitif. 

Kesadaran bahwa hanya mereka yang memiliki keunggulan atau keahlian khusus 
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yang mempunyai kesempatan berkompetisi di masa depan membuat para konsumen 

pendidikan, yaitu para orang tua, untuk berusaha memberikan apa yang mereka 

anggap terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka yang mempunyai uang lebih tidak 

ragu untuk mempersiapkan anak-anaknya sedini mungkin dengan pendidikan yang 

terbaik dan berstandar internasional. Sejalan dengan itu, sekolah-sekolah berstandar 

internasional (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

31/2014, sekolah-sekolah tersebut kini lebih dikenal sebagai Satuan Pendidikan 

Kerjasama (SPK)) semakin menjamur di berbagai kota di Indonesia. Mereka 

menjanjikan pembekalan keahlian dan daya kompetisi yang lebih tinggi bagi para 

peserta didiknya.  Salah satu kota yang menjadi acuan adalah Bumi Serpong Damai 

(BSD). 

Bumi Serpong Damai (BSD) adalah sebuah kota terencana yang ternama 

yang terletak di kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, 

Indonesia. BSD City merupakan salah satu perintis perumahan di wilayah Serpong. 

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, tertier di kota ini membuat 

keluarga-keluarga dengan anak-anak usia sekolah, baik WNI maupun WNA, 

cenderung mencari sekolah dekat tempat tinggal mereka. Sekolah XYZ yang 

terletak di lokasi yang cukup strategis di kawasan BSD City melihat peluang 

tersebut dan berupaya untuk menyerap kebutuhan akan pendidikan di kota mandiri 

ini. Sebagai sebuah Satuan Pendidikan Khusus (SPK), sekolah bertaraf 

internasional ini berbasiskan dua buah kurikulum, yaitu kurikulum Internasional 

dan kurikulum Nasional. Berdiri sejak tahun 2007, sekolah XYZ memiliki berbagai 

kelebihan yang menjanjikan, misalnya: 
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1) Lokasi strategis sekolah yang dekat dengan jalan utama, bahkan dekat dengan 

dua pintu tol yang berbeda, yaitu jalan tol lingkar luar (JORR) dan lingkar 

dalam (JIRR) yang menuju ke Jakarta. 

2) Lingkungan sekolah yang nyaman dan asri dengan sarana dan prasarana yang 

sangat lengkap dan tergolong mewah. 

3) Penerapan teknologi dalam semua lini sistem pendidikan untuk menjamin 

sekolah ini selalu up to date dengan perkembangan jaman. 

4) Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar utama di sekolah. 

5) Pendidikan berbasis moral dan karakter yang kuat. 

6) Jenjang pendidikan yang komprehensif, meliputi setiap tingkat pendidikan 

mulai dari tingkat pra-sekolah hingga Perguruan Tinggi. 

7) Struktur organisasi yang tersusun rapi dan matang, didukung oleh sistem yang 

serba komputerisasi dalam pelaksanaan administrasi sekolah sehari-hari untuk 

mendukung ketertiban operasional sekolah. 

Sekolah XYZ melihat peluang dari jumlah penduduk kota Tangerang 

Selatan yang mencapai 1.644.899 pada 2017, dengan jumlah penduduk wilayah 

kecamatan Serpong Utara dimana sekolah XYZ berada mencapai 179.993 jiwa. 

Menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD di Kota Tangerang Selatan 

total sebanyak 406 buah, dengan 246 di antaranya adalah sekolah swasta, dan 15 

dari 246 sekolah swasta tersebut adalah SPK SD. Untuk Kecamatan Serpong Utara, 

ada 38 buah SD dengan 22 di antaranya adalah sekolah swasta, dua di antara 22 SD 

swasta tersebut adalah SPK SD, dan SD XYZ adalah 1 di antara kedua SPK SD 

yang letaknya saling berdekatan.  
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Para ahli mengatakan bahwa perilaku inovatif karyawan dalam suatu 

organisasi telah diakui secara luas sangatlah krusial bagi inovasi, daya kompetitif 

dan kesuksesan jangka panjang dari organisasi yang bersangkutan (Amabile, 1997; 

George & Zhou, 2001; Oldham & Cummings, 1996; Runco, 2004; Scott & Bruce, 

1994; Shalley , 1995 dalam Ren & Zhang, 2015, 16). 

SD XYZ menyadari betul perlunya dan pentingnya inovasi agar mampu 

bersaing secara sehat di lahan ini. Kesadaran tersebut dituangkan ke dalam visi dan 

misi sekolah seperti yang termuat di bawah ini: 

 
Our Vision 

To be a school that produces individuals of Moral Character, Academic 

Excellence and Innovative Leadership who inspire and contribute to local and global 

communities. 
 
Our Mission 

To offer students in Indonesia a multiple-intelligences and best-value education 

from pre-school to high school where academic performance and co-curricular 

achievement, comparable to best standards in the region, are bolstered by our commitment 

to be a caring community with strong character values and an innovative, versatile culture.  

(http://serpong.binus.sch.id/vision-mission/) 

 

 

Apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut: 

Visi Kami 

Menjadi sekolah yang menghasilkan individu-individu dengan karakter yang 

berbudi luhur, unggul secara akademik, dan pemimpin-pemimpin yang inovatif yang 

menjadi inspirasi dan memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan bagi 

dunia. 

 

Misi Kami 

Menawarkan para siswa di Indonesia sebuah sistem pendidikan terbaik yang 

mengembangkan kecerdasan majemuk para siswanya, mulai dari tingkat pra-sekolah 

hingga sekolah menengah atas, di mana prestasi akademik dan non akademik memenuhi 

standar terbaik di negara ini, didukung oleh komitmen kami untuk menjadi komunitas yang 

peduli dengan lingkungannya, dengan keluhuran budi pekerti serta budaya yang inovatif 

dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dimanapun kami berada. 

 

Kata “individu” di dalam visi sekolah di atas tidak hanya merujuk kepada 

para peserta didik saja tetapi ditujukan bagi semua orang yang terlibat di dalam 

organisasi di bidang pendidikan ini. 

http://serpong.binus.sch.id/vision-mission/
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Berbagai inovasi coba diterapkan di SD XYZ. Secara aktif sekolah ini terus 

berupaya menyempurnakan pengaplikasian Cambridge Curricullum sebagai 

kurikulum internasionalnya agar dapat dinikmati manfaatnya dengan seoptimal 

mungkin oleh para peserta didiknya. Selain itu, sekolah ini juga harus terus 

mengikuti dinamika dan tuntutan K-13 yang setiap tahun mengalami penyesuaian 

yang wajib dipenuhi.  Sekolah juga terus mewaspadai perkembangan mental para 

peserta didik yang berada pada proses evolusi di jaman teknologi dan milenial 

sekarang ini. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kurikulum dan 

perkembangan sosial-budaya dan teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan 

yang dinamis yang terus-menerus terjadi di lingkungan sekolah setiap tahun, dalam 

setiap aspek dan lapisan. 

Selain dari faktor ekternal, ada pula faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi dinamika sekolah. Para guru di SD XYZ ini dituntut untuk 

senantiasa siap sedia beradaptasi dengan segala perubahan, mulai menghadapi 

masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan para peserta didik di dalam 

kelas, membangun komunikasi dan hubungan baik dengan para orangtua, 

berkolaborasi dengan sesame rekan guru dan atasan, hingga dari berkontribusi 

dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi kepentingan sekolah. Dalam 

menghadapi faktor-faktor internal ini, perilaku yang kreatif dan inovatif dari guru 

berperan penting dalam menghasilkan ide-ide baru yang dibutuhkan. Keterikatan 

yang positif dengan lingkungan kerja, baik rekan-rekan serta atasan yang senantiasa 

bersikap suportif, kecintaan dengan apa yang dikerjakan, proactive behavior dari 

seorang guru  dan berbagai alasan lainnya diperkirakan turut mempengaruhi secara 

positif dan mendorong guru  untuk mampu berperilaku inovatif.    
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Sesungguhnya, para guru-guru di SD XYZ memang dituntut untuk 

senantiasa memberikan kontribusi inovatif. Kontribusi inovatif merupakan salah 

satu kriteria penilaian kinerja guru atau yang disebut Performance Management 

Form (PMF) di SD XYZ ini. Dalam Penilaian kinerja ini, para guru dinilai 

berdasarkan delapan kriteria. Kriteria kontribusi inovatif merupakan kriteria 

keempat dan disebut EIC (Extra and Innovative Contribution). Tujuh kriteria 

lainnya adalah kriteria strategi mengajar, penyusunan penilaian, perkembangan 

peserta didik, hubungan dengan orang tua (peserta didik), komitmen profesional, 

kesediaan untuk melayani, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kriteria 

kontribusi inovatif pada dasarnya adalah penilaian yang berhubungan dengan 

adanya perbaikan dan peningkatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh guru. 

Berdasarkan dokumen penilaian kinerja guru pada SD XYZ, kontribusi inovatif 

guru dinilai dari segi: 

1) Sifat inovasi yang dihasilkan: apakah bernilai kreatif, mudah untuk diterapkan, 

dan membutuhkan sumber daya manusia dan biaya yang tidak banyak. 

2) Jenis perbaikan atau peningkatan yang dibawa oleh inovasi guru: 

perbaikan/peningkatan apa yang dihasilkan oleh inovasi tersebut atas sekolah 

dan apakah perbaikan/peningkatan tersebut bersifat berkelanjutan. 

3) Skala pengaruh inovasi guru: apakah inovasi tersebut membawa pengaruh pada 

skala departemental, skala seluruh sekolah (SD XYZ) dari TK hingga SD 

termasuk para staf bukan pengajar, skala lokal atau nasional, atau skala 

internasional. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pentingnya perilaku yang inovatif 

bagi organisasi, khususnya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang 
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tidak dapat dipisahkan dari para guru, serta melihat tekad Sekolah Dasar XYZ 

dalam menjadikan inovasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sekolah yang 

tercermin dalam visi dan misi sekolah, termasuk perilaku inovatif yang dimiliki 

oleh sebagian besar guru di Sekolah Dasar XYZ ini, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai perilaku inovatif di SD XYZ. Secara teoritis, perilaku inovatif 

ini terkait dengan beberapa variabel yaitu work engagement, problem solving 

demand serta proactive behavior. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti 

di Bab 2.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perilaku yang inovatif adalah perilaku yang diperlukan oleh seorang guru di 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan multi fungsinya di 

sekolah. Masalah-masalah yang dapat teridentifikasi dari SD XYZ ini di antaranya: 

1) Persaingan yang ketat di wilayah dimana sekolah XYZ berada menuntut SD 

XYZ untuk terus meningkatkan daya saingnya (competitive advantage). 

Menurut data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 246 SD 

swasta di kota Tangerang Selatan, 15 di antaranya adalah sekolah bertaraf 

international (SPK), termasuk SD XYZ. Persaingan ini menjadi sebuah 

tantangan yang harus ditanggapi dengan serius oleh SD XYZ terutama jika 

mencermati kecenderungan menurunnya jumlah murid dari tahun ke tahun 

(termasuk jumlah penerimaan murid baru) seperti terlihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1. 1 Jumlah murid di SD XYZ dalam tahun akademik 2016 - 2019 

Academic Year Number of EL student 

2016/2017 1162 

2017/2018 1132 

2018/2019 1101 

Sumber: School Record and Data, SD XYZ, Serpong  

Berbagai upaya yang melibatkan berbagai unsur sekolah harus dilakukan untuk 

meningkatkan competitive advantage sekolah agar dapat memenuhi bahkan 

meningkatkan ekspektasi jumlah murid tersebut. 

2) Implementasi kurikulum campuran, yaitu kurikulum nasional (K13) dan 

kurikulum internasional (Cambridge Curriculum) di SD XYZ menuntut 

penyesuaian yang berkesinambungan, baik secara organisasional maupun 

secara individual. Masing-masing kurikulum tersebut tidaklah stagnan. Selalu 

ada pembaharuan yang harus diikuti. Selain dari itu, terdapat irisan nilai-nilai, 

konsep, dan keterampilan yang dikembangkan di dalam kedua kurikulum 

tersebut. Sekolah sebagai organisasi dan guru-guru beserta komponen sekolah 

lainnya harus terus memperbaharui diri dan berinovasi dalam 

mengimplementasikan kedua kurikulum secara simultan agar keduanya dapat 

berjalan dengan optimal dan memberikan hasil akhir yang sesuai dengan 

ekspektasi. 

3) Berdasarkan tanya-jawab tertulis dengan pihak manajemen SD XYZ, terdapat 

indikasi bahwa kebanyakan guru mengalami kesulitan dalam memenuhi 

tuntutan untuk berkontribusi inovatif terhadap sekolah. Ketika ditanyai 

mengenai kontribusi inovatif guru, Wakil Kepala Sekolah menyatakan bahwa 

kebanyakan guru mengalami kesulitan meraih hasil penilaian yang tinggi pada 

kriteria kontribusi inovatif atau EIC. Hal ini dibenarkan pula oleh koordinator 

akademik Kurikulum Cambridge, maupun koordinator akademik Kurikulum 
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Nasional di SD XYZ. Sebagai bagian dari manajemen sekolah, wakil kepala 

sekolah dan para koordinator akademik adalah orang-orang yang terlibat 

langsung dalam proses penilaian kinerja guru. Kecenderungan ini sudah 

nampak selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu saja kontraproduktif 

dengan visi dan misi sekolah, serta daya saing sekolah. 

4) Adanya pergeseran budaya generasi Z dari generasi milenial sebagai akibat dari 

perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin menunjang kemudahan 

hidup para generasi muda sekarang ini, terutama keluarga yang berasal dari 

masyarakat kelas menengah ke atas. Dampak dari perkembangan perilaku 

peserta didik ini terutama dan secara langsung dirasakan oleh para tenaga 

pengajar dan wali kelas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan beberapa 

variabel yang diperkirakan mempengaruhi perilaku inovatif guru di sekolah. 

Peneliti ingin membatasi masalah yang akan ditelitinya dengan fokus meninjau 

kepada pengaruh proactive behavior, problem solving demand serta work 

engagement terhadap perilaku inovatif guru di Sekolah Dasar XYZ yang terletak di 

wilayah kecamatan Serpong Utara, kota Tangerang Selatan, propinsi Banten, 

Indonesia. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
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1) Apakah problem solving demand (PSD) berpengaruh positif terhadap perilaku 

inovatif guru di SD XYZ? 

2) Apakah problem solving demand (PSD) berpengaruh positif terhadap work 

engagement guru di SD XYZ? 

3) Apakah proactive behaviour berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif 

guru di SD XYZ? 

4) Apakah proactive behaviour berpengaruh positif terhadap work engagement 

guru di SD XYZ? 

5) Apakah work engagement berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif guru 

di SD XYZ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk melihat pengaruh problem solving demand (PSD) terhadap perilaku 

inovatif guru di SD XYZ. 

2) Untuk melihat pengaruh problem solving demand (PSD) terhadap work 

engagement guru di SD XYZ. 

3) Untuk melihat pengaruh proactive behavior terhadap perilaku inovatif guru di 

SD XYZ 

4) Untuk melihat pengaruh proactive behavior terhadap work engagement guru 

di SD XYZ. 

5) Untuk melihat pengaruh work engagement terhadap perilaku inovatif guru di 

SD XYZ. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-mata 

untuk kepentingan peneliti dalam menyelesaikan tesisnya, namun juga bagi banyak 

pihak, terutama bagi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan serta para guru, 

teristimewa bagi SD XYZ dimana penulis melakukan penelitiannya. 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya tulisan-tulisan 

yang meneliti tentang perilaku  inovatif di tempat kerja, khususnya perilaku inovatif 

guru di sekolah. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi yang berkualitas dalam membuat penelitian-penelitian lainnya yang 

terkait dengan variabel-variabel pada penelitian ini. Sebagai bahan bacaan, 

diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan 

manfaat bagi para pembacanya. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dicari dan diperlukan bagi para pemimpin dan guru serta para praktisi di 

bidang akademik mengenai perilaku inovatif para guru di sekolah yang berkaitan 

dengan work engagement, problem solving demand dan proactive behavior. Di 

samping itu, penulis mengharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang dapat menunjang atau membantu usaha-usaha untuk 

meningkatkan serta membudayakan perilaku yang inovatif di SD XYZ.  
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1.7 Sistematika Penelitian 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab. Setiap bab berisi 

perinciannya masing-masing, mulai dari latar belakang, langkah-langkah, 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penganalisaan, pengambilan 

kesimpulan dan pemberian saran dari hasil penelitian.  

Dalam Bab Satu, penulis mengemukakan hal-hal penting yang 

melatarbelakangi diadakannya penelitian mengenai perilaku inovatif serta ketiga 

variabel yang mempengaruhinya. Penulis melanjutkan dengan identifikasi masalah-

masalah yang terkait dengan latar belakang tersebut, lalu membatasi masalah-

masalah yang akan dibahas di dalam penelitian. Dengan demikian rumusan masalah 

yang disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dapat diformulasikan dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai dapat ditetapkan. Di dalam bab ini juga dituangkan 

harapan penulis, yaitu agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Sistematika penulisan yang menjabarkan ringkasan 

langkah-langkah keseluruhan tesis penulis dijabarkan di bagian akhir dari bab ini. 

 Di dalam Bab Dua, penulis menguraikan deskripsi teoritis yang melandasi 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Pada bab ini terdapat landasan teori yang 

menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian. Diuraikan pula hasil-hasil 

penelitian para praktisi lainnya yang relevan dengan variabel-variabel di dalam tesis 

ini. Kerangka berpikir, model serta hipotesis penelitian dipaparkan dalam bab ini. 

Bab Tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pada bagian ini 

diuraikan rancangan serta rencana penelitian yang mencakup tempat, waktu dan 

subyek penelitian. Bab ini juga menjabarkan prosedur penelitian, populasi dan 

sampling.  termasuk teknik pengumpulan data selama penelitian dilakukan. Di 
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dalam bab ini dijabarkan pula instrumen penelitian yang dibuat berdasarkan 

landasan teori dan variabel-variabel penelitian. Di bagian akhir dari bab ini 

dijelaskan mengenai teknik analisis serta hipotesis statistik dari data-data yang 

berhasil dikumpulkan. 

 Bab Empat berisi hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dijabarkan pada bab yang pertama. Hasil penelitian yang diperoleh diuraikan 

dan dijelaskan di dalam bab ini, yaitu hasil analisis data yang didapatkan dari 

subyek penelitian dan interpretasi data mengenai masing-masing subyek penelitian, 

dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

Bab Lima terdiri dari kesimpulan dan implikasi hasil penelitian serta saran-

saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan analisa hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


