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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sepuluh tahun ini, perkembangan pendidikan di Indonesia bisa 

dikatakan cukup maju. Banyak sekali sekolah-sekolah swasta baru berdiri dengan 

memiliki standar internasional. Sekolah-sekolah tersebut berdiri dengan saling 

berlomba untuk memberikan kualitas pendidikan dan mutu sekolah yang paling 

baik dengan pendekatan manajemen bisnis. Dengan pendekatan manajemen bisnis 

tersebut, pihak sekolah saling berlomba untuk menjadikan kualitas pendidikan 

yang dimiliki sebagai produk unggulan, yaitu mendapatkan pengakuan dan 

akreditasi dengan standar nasional maupun internasional.  

Sekolah dengan pendekatan manajemen bisnis selalu meningkatkan mutu 

dengan melakukan evaluasi dan perbaikann terus menerus terhadap kurikulum 

pembelajaran, metode pembelajaran, serta program aktivitas-aktivitas yang 

mampu merangsang anak didik untuk dapat berkembang secara mandiri dari segi 

intelektual, maupun karakter. Sekolah terus berupaya untuk memenuhi standar-

standar pendidkan terbaik supaya memiliki akreditasi-akreditasi yang terbaik juga, 

baik  itu bertaraf nasional pemerintah, maupun internasioanal.   

Akreditasi-akreditasi yang didapatkan oleh suatu sekolah, berpengaruh 

secara langsung dengan konsep, karakter, arah dan tujuan pendidikan, yang 

dituangkan ke dalam visi-misi sekolah tersebut. Secara umum visi-misi suatu 

sekolah adalah dengan membuat program pendidikan yang padat karya, dengan 
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aktivitas-aktivitas menunjang yang berdasarkan nilai-nilai, aturan, dan norma-

norma yang ada di sekolah.  

Beberapa akreditasi dengan standar internasional tidak hanya dijadikan 

standar untuk memajukan pendidikan di Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk 

memperoleh keunggulan sekolah tersebut dalam persaingan memperoleh daya 

tarik bagi masyarakat. Untuk mendirikan suatu sekolah dengan standar mutu dan 

kualitas yang bagus bukanlah hal yang mudah, karena sekolah tersebut perlu 

memperhatikan berbagai macam aspek yang menjadi tuntutan standard tersebut. 

Sekolah bukan saja memperhatikan mutu kurikulum yang dimiliki, namun juga 

perlu memperhatikan mutu tenaga pendidiknya, sarana dan prasarana penunjang 

di sekolah, metode pembelajaran, serta sistem penyelengaraan pendidikan di 

sekolah tersebut.  

Salah satu sekolah yang sedang berkembang dan terus-menerus 

meningkatkan kualitas dan mutu pengajaran serta kepercayaan masyarakat adalah 

sekolah XYZ. Sekolah XYZ adalah sekolah yang memiliki standar internasional 

yang bertujuan menanamkan bibit-bibit intelektual, kompetensi, dan etika yang 

baik. Visi sekolah XYZ adalah “So that, whoever comes will have a transformed 

life.” Sehingga siapapun yang datang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. 

Dari visi tersebut sekolah XYZ mengembangkannya ke dalam misinya, yaitu 

untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai alkitabiah dan kemampuan untuk 

membedakan benar dan salah dalam kepemimpinan, dalam tindakan dan 

komunikasi, serta mempersiapkan siswa untuk menjalani kehidupan Kristen 

dalam masyarakat global. 
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Kenaikan jumlah murid dari tahun ke tahun, dan peningkatan prestasi 

secara terus menerus di sekolah XYZ tidak lepas dari upaya guru-guru untuk 

memberikan waktu dan tenaga mereka dalam mengajar, melatih dan membina 

anak murid untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Secara terus menerus, totalitas 

guru dituntut tidak hanya untuk memberikan kontribusinya untuk menjalankan 

program pendidikan, tetapi juga untuk menjalankan program promosi sekolah di 

dalam berbagai aspek.  

Dalam organisasi sekolah, guru merupakan tenaga profesional yang 

berhadapan langsung dengan siswa, dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik 

dengan menjalankan kebijakan-kebijakan dan tujuan tertentu sebagai salah satu 

misi sekolah yang perlu dijalankan. Oleh sebab itu sekolah menuntut komitmen 

tinggi dan loyalitas para guru untuk terus ikut berperan aktif menyukseskan visi-

misi sekolah melalui kegiatan dan program sekolah yang berdasarkan standar, 

aturan, pedoman, dan nilai-nilai kristiani yang dianut oleh sekolah XYZ. Sekolah 

membutuhkan komitmen guru yang sudah memahami betul budaya sekolah untuk 

dapat terus melanjutkan dan mengembangkan program pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan visi-misi sekolah.  

Menurut Vecchio dalam Wibowo (2013,7) Budaya organisasi adalah sebagai 

filosofi yang mendasari kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul, dan 

perasaan atau iklim yang dibawa oleh persiapan fisik organisasi. Budaya 

organisasi menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam 

perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai-nilai dan norma-norma. 

Adanya budaya organisasi yang baik di dalam suatu organisasi, cenderung dapat 

memberikan ikatan emosi anggotanya terhadap organisasi tersebut, yang dapat 
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juga berdampak pada peningkatan komitmen organisasi. komitmen organisasi itu 

sendiri adalah tingkat loyalitas dan ikatan emosional seorang tenaga kerja 

terhadap organisasinya (Daft dan Marcic, 2009,376) 

Dari hasil observasi peneliti, ada suatu hal yang menjadi perhatian. Pada 

empat tahun terakhir, ditemukan data mengenai tingkat keluar masuk guru (turn 

over) di sekolah XYZ yang terus meningkat, selain itu tingkat absensi guru juga 

cukup tinggi, bahkan beberapa dari mereka melakukan pengunduruan diri 

sebelum masa kontraknya berakhir.   

Data turnover guru yang ditemukan oleh peneliti adalah data selama 4 

tahun terakhir, yaitu data turnover guru dari tahun 2012 – 2015. Data tersebut  

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data turnover guru sekolah XYZ, tahun 2012 - 2015 

Sumber: Data yang diolah 

 

Jika dilihat secara persentase, dari keseluruhan jumlah guru yang bekerja 

yaitu 37 guru, data turnover guru di sekolah  XYZ dapat dilihat pada gambar 

grafik dibawah ini. 
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Gambar 1.2 Persentase jumlah turnover guru sekolah XYZ, tahun 2012 - 2015 

Sumber: Data yang diolah 

Dari data yang ditampilkan melalui gambar grafik 1.1 dan 1.2, sangat 

disayangkan bahwa di sekolah XYZ memiliki tingkat turnover guru yang cukup 

tinggi. Berdasarkan data diketahui bahwa sekitar 21% rata-rata tiap tahunnya 

terjadi perputaran tenaga kerja (turnover), khususnya tenaga kerja guru. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba menganalisa 

permasalahan dengan mengukur tingkat komitmen organisasi guru di sekolah 

XYZ dengan beberapa variabel yang diduga dapat memberikan pengaruh.      

 Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 

2008, 100). Jika Komitmen karyawan telah diperoleh akan didapatkan karyawan 

yang setia, bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi. Keadaan ini 

sangat baik bagi pencapaian tujuan organisasi, karena organisasi mendapat 

dukungan penuh dari anggotanya sehingga bisa berkonsentrasi secara penuh pada 

tujuan yang diprioritaskan. Dijelaskan  oleh Mathis dan Jakson dalam Danang 

(2011,26) komitmen organisasional yang logis lebih fokus pada continuance 
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commitment, yang menjelaskan bahwa keputusan untuk tetap tinggal bersama 

organisasi atau meninggalkan organisasi tercermin pada ketidakhadiran atau 

turnover. Individu yang tidak puas terhadap pekerjaannya atau tidak memiliki 

komitmen terhadap organisasi, lebih besar kemungkinan untuk meninggalkan 

organisasi melalui ketidakhadiran atau turnover. Tingkat turnover guru dari tahun 

ke tahun dapat dijadikan sebagai indikator tingkat komitmen guru yang bekerja.  

Variabel pertama yang diduga dapat memberikan pengaruh komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ adalah budaya organisasi. Di dalam suatu 

organisasi non-profit seperti sekolah, budaya organisasi juga diterapkan dan  ikut 

tumbuh di lingkungan sekolah. Seorang guru atau karyawan perlu memahami 

budaya organisasi dan bagaimana bekerjanya, karena akan mempunyai pengaruh 

kuat pada kehidupan kerjanya. Budaya organisasi dapat membentuk mereka 

menjadi pekerja yang mampu bekerja dengan cepat atau lambat, menjadi manajer 

yang keras atau bersahabat, menjadi pemain tim atau individual. (Wibowo 

2013,7).  

 Penerapan budaya organisasi awalnya dimaksudkan agar dapat 

mendukung tercapainya visi-misi sekolah XYZ. Kenyataanya   peraturan, norma 

dan nilai yang menekankan kepada sikap dan perilaku setiap karyawan yang 

tersusun dalam misi-visi dan peraturan sekolah belum dianut oleh semua guru di 

sekolah XYZ, dan hal ini menjadi permasalahan di sekolah XYZ. Sistem antar 

unit pendidikan yang berbeda, menyebabkan budaya organisasi yang dianut tiap 

unit memiliki perbedaan. 

Penerapan budaya organisasi di sekolah XYZ menjadi masalah, dapat 

tercermin dari kedisiplinan kerja guru dalam melaksanakan tugasnya, belum 
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sepenuhnya dilakukan dengan baik. Keterlambatan guru baik dalam kehadiran dan 

tugas administrasi mengindikasikan bahwa pemahaman akan pentingnya tepat 

waktu masih belum sepenuhnya dipahami oleh guru.  

Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal dan benar-benar 

kondusif, pihak manajemen sekolah harus mampu merangsang guru supaya 

mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Budaya 

organisasi harus diciptakan, dipertahankan dan diperkuat bahkan selalu 

disesuaikan oleh manajemen, serta diperkenalkan kepada guru melalui proses 

sosialisasi agar nilai warga sekolah dan nilai sekolah dapat bersatu. Melalui 

sosialisasi ini, guru diperkenalkan tentang tujuan, norma, fungsi, nilai-nilai dalam 

lingkungan kerjanya, serta informasi yang berkaitan dengan budaya organisasi. 

Variabel kedua yang diduga dapat mempengaruhi komitmen organisasi 

adalah stres kerja. Stres kerja berkaitan dengan pekerjaan, yaitu pola reaksi yang 

terjadi ketika karyawan disajikan dengan tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan pengetahuan, ketrampilan atau kemampuan dan yang menantang mereka 

untuk mengatasinya.  

Permasalahan muncul ketika sekolah mendapatkan pengganti guru yang 

mengundurkan diri secara tiba-tiba, sedangkan tugas yang menjadi tanggung 

jawab guru terdahulu masih menumpuk dan belom terseleikan. Guru-guru yang 

bekerja di sekolah XYZ  diharuskan menambah jam kerja guna menggantikan 

guru-guru yang mengundurkan diri. Adanya perubahan kerja yang terjadi, tipe 

lingkungan kerja dan mekanisme dari perubahan organisasi yang terjadi secara 

tidak konsisten dapat menyebabkan tingginya stres kerja dari para pekerja dari 

suatu organisasi. Ada beberapa guru di sekolah XYZ yang sampe membawa 
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pekerjaannya diam-diam dikerjakan pada saat mengajar, bahkan membawa pulang 

pekerjaannya untuk dikerjakan dirumah dengan tujuan supaya tugas yang sudah 

menjadi rutinitasnya tersebut selesei tepat waktu.  

Permasalahan berlanjut pada guru-guru di sekolah XYZ ketika dibebankan 

dengan tuga-tugas tambahan selain tugas intinya yaitu mengajar, bahkan 

terkadang tugas dan wewenang yang dibebankan ke guru tersebut tidak sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki guru tersebut. Masing-masing guru dibebankan 

tanggung jawab untuk pelaksanaan program-program sekolah yang dituntut dari 

pihak manajemen sekolah, contohnya seperti open house, pameran dan 

pertunjukan dari tiap mata pelajaran, perayaan-perayaan hari raya nasional 

maupun internasional. Hal-hal tersebut sudah menjadi budaya di dalam sekolah 

dalam penyelenggaraan aktivitas di sekolah.  

Semua aktivitas program sekolah yang diadakan membutuhkan persiapan 

yang sangat menyita waktu guru-guru, sehingga pekerjaan rutin mereka dalam 

mengajar sering terganggu. Bahkan guru-guru terpaksa harus bekerja overtime 

karena pekerjaan yang menumpuk karena belum terseleseikan akibat terganggu 

dengan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang dibebankan. Semua hal tersebut 

cenderung membuat beberapa guru mengalami stres, karena tuntutan yang 

mengikat mereka untuk menanggung beban tanggung jawab yang diberikan. 

Bahkan tuntutan pekerjaan yang dibebankan seringkali tidak sesuai dengan 

kompetensi para guru di sekolah XYZ.  Keadaan tersebut membuat guru-guru 

menjadi stres karena mendapatkan tekanan untuk menyeleseikan semua tanggung 

jawab yang diterimanya.  
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 Variabel ketiga yang diduga memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah 

suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

sebuah evaluasi karakteristiknya (Robbins dan Judge 2007:107). Karyawan yang 

puas tampaknya cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu 

individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Selain itu, 

karyawan yang puas lebih mudah berbuat lebih dalam pekerjaan karena mereka 

ingin merespons pengalaman positif mereka. Penelitian menunjukkan pekerja 

yang puas lebih cenderung bertahan bekerja untuk organisasi. Pekerja yang puas 

juga cenderung terlibat dalam perilaku organisasi yang melampaui deskripsi tugas 

dan peran mereka, serta membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stres 

anggota lain dalam organisasi. 

 Tingkat kepuasan kerja guru di sekolah XYZ tercermin dari beberapa guru 

yang bersikap kontraproduktif dengan atasan atau pimpinan manajemen sekolah. 

Guru cenderung bersikap menentang dalam hubungannya dengan aturan sistem 

kerja yang baru, dan terlibat dalam berbagai perilaku yang kontraproduktif. Guru 

di sekolah XYZ terlihat sering mengeluh tentang porsi tanggung jawab yang 

dibebankan, yang  berkaitan juga dengan gaji yang diterima dirasa tidak sesuai 

dengan beban dan tanggung jawab kerjanya. Pihak manajemen juga tampak tidak 

memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, dan penghargaan yang layak 

kepada guru di sekolah XYZ. 

 Secara garis besar, peneliti mencoba untuk merangkum permasalahan 

turnover yang diketahui, dengan mengkaitkan hubungan antara beberapa variabel 

yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi guru di 



10 
 

sekolah XYZ. Berawal dari budaya organisasi yang ada di dalam sekolah 

terkadang dapat menjadi beban kerja jika tidak dipahami oleh para guru yang 

bekerja, dan beban kerja itu sendiri terkadang cenderung menjadi salah satu faktor 

pencetus stres dalam diri guru yang harus menjalankan semua kewajibannya di 

sekolah. Tingkatan stres dan yang ada dalam diri masing-masing guru pasti sedikit 

banyak mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional mereka terhadap sekolah tempat mereka bekerja, karena komitmen 

merupakan suatu hubungan emosional yang tercipta antara seseorang dengan 

orang lain atau dengan suatu hal.  

  Semua permasalahan yang terjadi, yang berawal dari tumbuhnya budaya 

organisasi di lingkungan sekolah XYZ, cenderung membuat beberapa guru 

mengalami stres, dan menurunkan tingkat kepuasan kerja, sehingga cenderung 

membuat komitmen para guru di sekolah XYZ menjadi rendah. Tentunya bukan 

hal yang mudah bagi sekolah XYZ untuk menciptakan budaya organisasi yang 

unggul, stres kerja yang minim, dan kepuasan kerja yang tinggi untuk dapat 

mempengaruhi peningkatan komitmen organisasional guru di sekolah XYZ. Hal-

hal tersebut menarik perhatian bagi peneliti sehingga penelitian ini diputuskan 

untuk dijalani adalah gambaran permasalahan yang ada di sekolah XYZ berkaitan 

dengan keinginan peneliti untuk menganalisa masalah tingkat turnover guru yang 

cukup tinggi di sekolah XYZ, dengan mengukur komitmen organisasi guru yang 

dikaitkan dengan beberapa variabel diatas yang diduga dapat mempengaruhi.  

 Dari latar belakang permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus 

peneliti, yaitu hal-hal yang diprediksi dapat mempengaruhi komitmen 

organisasional guru di sekolah XYZ, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian ini, yaitu penelitian mengenai; Pengaruh budaya organisasi, stress kerja, 

dan kepuasan kerja, terhadap komitmen organisasi guru di sekolah XYZ.  

      

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penjabaran latar belakang di atas terlihat ada masalah yang terjadi 

berkaitan dengan komitmen kerja guru. Berdasarkan data yang didapat tentang 

tingkat turn over guru dari tahun ke tahun, menunjukan bahwa terdapat kenaikan 

tingkat turnover guru dari 4 tahun terakhir ini. Masalah menurunnya komitmen 

mereka tersebut berhubungan dengan banyak hal, diantaranya adalah: 

1) Apakah kepuasan kerja guru memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasional guru? 

2)  Apakah motivasi kerja guru memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasional guru? 

3) Apakah kemampuan kerja guru memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasional guru? 

4) Apakah stres kerja memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasional 

guru? 

5) Apakah kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasional guru? 

6) Apakah budaya organisasi memiliki pengaruhh terhadap komitmen 

organisasional guru? 

7) Apakah kepercayaan terhadap manajemen perusahaan, keadilan yang 

diberlakukan, dan juga etika dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasional? 
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8) Apakah kerja sama tim memiliki pengaruh terhadap komitmen 

organisasional? 

9) Apakah kinerja memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasional? 

 

1.3 Batasan masalah 

Dari semua masalah yang telah teridentifikasi, dapat kita lihat bahwa 

banyak sekali variabel yang berhubungan dengan komitmen organisasional 

seorang guru, dan karena keterbatasan peneliti maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sehingga penelitian ini hanya difokuskan pada budaya organisasi, stress 

kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. 

 

1.4 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1) Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja 

guru di sekolah XYZ? 

2) Apakah stress kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja guru di 

sekolah XYZ? 

3) Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap komitmen 

organisasi guru sekolah XYZ? 

4) Apakah stres kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi 

guru sekolah XYZ? 

5) Apakah kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ? 
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1.5 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

umum penelitian ini adalah untuk ; 

1) Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

guru di sekolah XYZ. 

2) Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja guru di 

sekolah XYZ. 

3) Untuk menganalisis pengaruh budaya organisai terhadap komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ. 

4) Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap komitmen organisasi 

guru di sekolah XYZ. 

5) Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi guru di sekolah XYZ. 

 

1.6 Manfaat penelitian 

Berdasarkan analisis masalah yang lebih mendalam yang diperoleh dari 

penelitian ini, Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan, serta dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam 

memahami tentang budaya organisasi, stress kerja, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional guru. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 
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menjadi bahan acuan tambahan dalam membantu para peneliti lainnya 

dalam melakukan penelitian lanjutan. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah XYZ diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan 

dalam kaitannya dengan budaya organisasi, stres kerja, kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional. 

b. Bagi sekolah XYZ, diharapkan mampu meningkatkan dan 

mempertahankan komitmen guru yang tentunya dengan 

memperhatikan budaya organisasi, stres kerja, dan kepuasan kerja 

guru, supaya memberikan dampak yang baik dalam mempertahankan 

komitmen guru, terutama terhadap guru-guru yang berkualitas yang 

patut untuk dipertahankan.  

c. Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian empirik terutama 

menyangkut perilaku organisasi khususnya bidang budaya organisasi, 

stres kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

d. Bagi para praktisi SDM di organisasi pendidikan, sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di sekolahnya. 

 

1.7 Sistematika penulisan 

Sistematika yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Bab I berisi latar belakang permasalahan yang menjadi topik penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

dalam penelitian ini. 

Bab II berisi kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam penelitian ini, serta hipotesa penelitian.  

Bab III berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu jenis penelitian, subyek penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan 

data yang akan digunakan. 

Bab III berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu 

pelaksanaan penelitian, sampel penelitian, instrument penelitian, teknik 

pengambilan data, teknik analisis data, pengujian instrumen penelitian serta 

hipotesis statistika penelitian.  

Bab IV berisi tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci setelah 

didapat hasil perhitungan antar variabel disertai dengan langkah-langkah analisis 

data yang dilakukan. Kemudian, setiap hasil perhitungan dilakukan kajian 

berdasarkan teori yang melandasi penelitian ini. 

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan pada berbagai pihak 

sebagai bahan pengembangan penelitian selanjutnya. 




