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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menjadi seorang guru merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia karena 

guru merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan bukan hanya untuk mengajarkan 

ilmu pengetahuan saja, namun juga mendidik dan membimbing siswa untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, guru memikul tanggung jawab 

besar dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi seorang guru Kristen. Guru Kristen 

tidak sekadar menjadi pekerja di dalam sebuah sekolah Kristen, tapi juga 

mengemban tujuan yang sangat mulia, yaitu agen dalam merestorasi murid untuk 

mengalami perjumpaan dengan Kristus. Seperti tertulis dalam Kejadian 1:27 “Maka 

Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah 

diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” berdasarkan 

ayat tersebut seorang murid juga merupakan gambaran Allah yang seutuhnya, yang 

memiliki tujuan mulia mengapa Allah menciptakan manusia. Namun, akibat 

kejatuhan yang dialami oleh manusia, seorang murid yang adalah manusia ciptaan 

Allah telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, melalui pendidikan Kristen 

seorang murid bukan hanya mempelajari pelajaran semata, namun melalui setiap 

mata pelajaran yang di pelajari mereka dapat melihat kebesaran Tuhan dan pada 

akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus.  

Di dalam setiap proses pembelajaran, pendidikan Kristen harus 

menjalankan prisnip-prinsip kerajaan Allah supaya para murid bisa merasakan dan 

melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap proses pembelajaran yang mereka lalui. 
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Hal ini tidak hanya dilakukan oleh para guru saja karena di dalam institusi 

pendidikan Kristen terdapat karyawan lain yang mendukung setiap proses 

pendidikan yang terjadi di institusi tersebut. Oleh sebab itu, setiap karyawan di 

sekolah Kristen juga perlu menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah di setiap 

kegiatan yang mereka lakukan untuk membantu terlaksananya proses pendidikan 

di sekolah tersebut.  

Untuk menjalankan proses kegiatan pembelajaran di dalam sekolah Kristen 

tentunya diperlukan karyawan yang berkualitas. Hal ini sangat penting karena 

ketika memiliki karyawan yang berkualitas dapat dipastikan proses pendidikan 

akan berjalan dengan baik dan tujuan dari institusi tersebut dapat tercapai. 

Karyawan berkualitas dengan tingkat kinerja yang baik merupakan harapan setiap 

organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Namun, suatu organisasi 

tidak cukup hanya memiliki karyawan yang berkualitas dan berkinerja tinggi tanpa 

disertai keinginan untuk bertahan di organisasi dalam jangka waktu yang lama. 

Karyawan dengan kinerja yang baik, namun tidak memiliki komitmen yang tinggi 

tentunya akan berdampak negatif terhadap organisasi. Dengan demikian, penting 

bagi sebuah organisasi untuk memiliki karyawan yang berkomitmen tinggi. 

Menurut Luthans (2011, 147) komitmen organisasi memiliki pengertian 

salah satuya adalah keinginan kuat yang dimiliki seseorang atau karyawan untuk 

tetap mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi dan kemauan yang kuat 

untuk berusaha bagi kepentingan organisasi. Sebuah organisasi perlu memiliki 

karyawan yang berkualitas dan berkinerja baik, tetapi di sisi lain sangatlah penting 

jika karyawan tersebut juga memiliki komitmen organisasi yang tinggi untuk tetap 

mempertahankan dirinya dan berkeinginan untuk bekerja lebih keras bagi 
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kepentingan organsisasi dimana mereka bekerja. Oleh karena itu, organisasi harus 

mampu mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkualitas tinggi tersebut 

untuk jangka waktu yang lama, sehingga organisasi mendapatkan keuntungan lebih 

dari usaha mereka (Colquitt, 2015, 64). Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan mengurangi tingginya 

turnover organisasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi. Selain itu, 

organisasi juga tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mencari karyawan baru, 

serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan baru. 

Komitmen organisasi seorang karyawan dipengaruhi oleh banyak variabel, 

salah satunya adalah model kepemimpinan. Menurut Sanders (2017, 15), 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. 

Sebagai seorang pemimpin sudah sebaiknya memberikan pengaruh yang positif 

terhadap anggotanya, karena pemimpin seperti itu akan memberikan motivasi dan 

inspirasi kepada anggotanya untuk tetap berkomitmen pada organisasi. 

Yesus mengatakan bahwa siapa yang ingin menjadi terdahulu haruslah 

menjadi pelayan (Markus 9:35). Dalam konteks ini menurut Sendjaya (2016, 87) 

dapat dijelaskan bahwa siapa yang ingin di depan haruslah menjadi yang paling 

belakang atau pelayan, jika ingin menjadi pemimpin haruslah menjadi seorang 

pelayan. Seorang pemimpin bukan berarti memiliki posisi yang paling berkuasa, 

namun menggunakan posisinya untuk melayani orang lain, termasuk karyawannya. 

Pemimpin yang melayani tidak menjalankan agenda pribadi demi memuaskan 

kehendak diri, tetapi melaksanakan kehendak Bapa untuk kemuliaan-Nya. Selain 

itu, servant leader juga akan memandang karyawan adalah rekan kerja bukan 

saingan dan karyawan mendapatkan rasa aman terhadap pemimpinnya. Karyawan 
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juga akan berpikir ulang dalam memutuskan keberadaanya di organisasi yang 

memiliki model kepemimpinan pelayan karena tidak semua organisasi memiliki 

model kepemimpinan seperti ini. Dengan demikian, seorang pemimpin pelayan 

atau servant leader akan memberikan dampak pada komitmen organisasi dari setiap 

karyawannya. 

Pemimpin pelayan dapat berdampak pada berbagai perilaku organisasi yang 

dimiliki oleh setiap karyawan, salah satunya adalah rasa puas yang dirasakan 

karyawan terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Kepuasan kerja 

menunjukkan sikap yang dimiliki seseorang terhadap pekerjaannya, yang 

dihasilkan dari pandangannya terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan banyak 

faktor dalam lingkungan kerja (Gibson et al., 2009, 106). Kepuasan yang dirasakan 

oleh seorang karyawan atas organisasi juga tentunya memiliki dampak bagi 

karyawan tersebut untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Seorang 

karyawan dalam sebuah organisasi seringkali berurusan dengan rasa puas. Hal ini 

terjadi akibat natur dosa manusia. Sumber kepuasan sejati sesungguhnya hanya ada 

di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan 

seorang penatalayan harus dipercayakan seluruhnya kepada Allah. Hal ini 

diwujudkan dengan mengucap syukur atas pekerjaan yang Tuhan percayakan 

kepadanya sebagai bentuk kepuasan.  

Kepuasan kerja setiap karyawan dapat terkait dengan budaya organisasi di 

instsitusi mereka bekerja, karena semakin sulit birokrasi di dalam organisasi dapat 

mempersulit pekerjaan karyawan tersebut. Sebaliknya, jika karyawan menyatu 

dengan budaya di tempat ia bekerja, maka rasa puas terhadap organisasi akan serta-

merta dirasakan oleh karyawan. Budaya di dalam setiap organisasi berbeda-beda, 
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baik dari sikap, tingkah laku, kemampuan dan pengambilan keputusan dalam 

menyelesaikan konflik yang terjadi di dalamnya. Menurut Colquitt, et al (2015, 

534), budaya organisasi adalah pengetahuan sosial bersama dalam suatu organisasi 

mengenai aturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku 

karyawannya. Budaya organisasi dapat juga diartikan sebagai identitas suatu 

organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi merupakan gambaran besar dari 

organisasi tersebut, sehingga setiap orang dengan mudah bisa melihat dan menilai 

organisasi tersebut seperti apa. 

Budaya yang ditanamkan dan dipelihara oleh organisasi, misalnya nilai-

nilai organisasi sejalan dengan nilai yang dianut oleh karyawan, akan membuat 

karyawan memilih untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Bukan suatu hal 

yang mudah bagi seseorang untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. 

Budaya di organisasi yang baru juga belum tentu sejalan dengan karyawan tersebut. 

Oleh sebab itu, karyawan lebih memilih setia terhadap institusi di mana mereka 

bekerja ketimbang memilih tempat baru dan mengharuskan mereka untuk 

beradaptasi dengan budaya organisasi tersebut.  

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang sangat jelas, dan berusaha 

sebaik mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tidaklah mudah bagi 

organisasi dalam mencapai tujuannya, karena banyak kompetitor yang ada, 

khususnya di bidang pendidikan, telah bermunculan. Lembaga pendidikan yang 

baru banyak menawarkan layanan yang terbaik serta inovasi terkini bagi murid 

maupun karyawannya. Banyaknya sekolah baru yang bermunculan maka banyak 

pula guru dan karyawan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut 

dapat memberikan dampak pada sekolah yang lebih dulu berdiri, karena akan 
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menimbulkan persaingan antar sekolah dalam hal merekrut guru dan staff yang 

terbaik sebagai karyawannya. Sekolah memerlukan karyawan yang berkualitas dan 

berkomitmen tinggi terhadap institusi, namun di sisi lain dalam mendapatkan 

karyawan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Bagi sekolah  yang sudah memiliki 

karyawan berkualitas pun tidaklah mudah untuk mempertahankan keanggotaannya. 

Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi manajemen sekolah 

untuk berusaha meningkatkan komitmen organisasi karyawannya. 

Sekolah XYZ adalah sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 2005 di daerah 

Jakarta Barat. Sekolah ini terdiri dari 2 departemen yaitu junior (TK/SD) dan senior 

(SMP/SMA). Penulis akan melakukan penelitian di dalam departemen senior yang 

terdiri dari jenjang pendidikan SMP dan SMA. Sekolah ini memiliki jumlah siswa 

yang bertambah dengan sangat pesat selama 14 tahun sekolah ini berdiri, sehingga 

dibutuhkan guru dan staf dalam jumlah yang banyak pula. Sekolah-sekolah baru 

pun juga bermunculan di sekitar Sekolah XYZ. Guna mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah XYZ, maka dibutuhkan karyawan 

yang berkompeten di bidangnya. Selain memiliki keterampilan dan kualitas kerja 

yang baik, karyawan juga dituntut untuk mewujudkan visi dan menghidupi nilai 

dan norma yang dimiliki oleh Sekolah XYZ. Dengan demikian, Sekolah XYZ 

khususnya di departemen senior (SMP dan SMA) juga memerlukan karyawan yang 

memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menjadi bagian dari sekolah dalam 

mencapai tujuan Sekolah XYZ, serta menjadi berkat bagi konsumen yang terdiri 

dari siswa dan orang tua melalui pendidikan yang diberikan.  

Seorang karyawan dikatakan memiliki komitmen organisasi jika karyawan 

tersebut ingin mempertahankan dirinya di tempat mereka bekerja dan tidak 
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memiliki keinginan untuk meninggalkan institusi, serta memiliki loyalitas terhadap 

institusi dimana mereka bekerja. Sebaliknya, seorang karyawan dikatakan tidak 

memiliki komitmen organisasi maka karyawan tersebut cenderung melakukan 

sikap withdrawal, dimana karyawan melakukan tindakan yang bertolak belakang 

dengan komitmen organisasi (Colquitt, et al., 2015, 64). Oleh karena itu, karyawan 

tidak akan mempertahankan dirinya di institusi tersebut (turn over). 

Seiring bertambahnya jumlah murid di Sekolah XYZ setiap tahunnya, 

bersamaan dengan itu tentunya diperlukan karyawan (guru dan staff) dalam jumlah 

yang banyak untuk dapat menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan 

baik. Namun, di sisi lain dapat muncul masalah-masalah baru di dalam institusi. 

Manajemen perlu melakukan perubahan, namun perlu juga diperhatikan dampak 

dari perubahan tersebut terhadap kepuasan kerja karyawan, sehingga karyawan mau 

tetap mempertahankan keanggotannya di Sekolah XYZ. 

Berdasarkan data turnover yang ada di Sekolah XYZ selama tiga tahun 

terakhir, terdapat beberapa karyawan (guru dan staff) di sekolah XYZ yang 

memutuskan untuk meninggalkan sekolah (turnover). Berikut ini data turnover 

karyawan di Sekolah XYZ.  

Tabel 1. 1 Tingkat Turn Over Karyawan 3 Tahun Terakhir  

Tahun 

Akademik 
Guru TK-SD 

Guru SMP-

SMA 

Non 

Academik 
Total 

2014-2015 9.68% 4.94% 10.26% 7.69% 

2015-2016 6.25% 7.23% 15.00% 8.56% 

2016-2017 6.06% 8.33% 25.00% 11.34% 
Sumber: Data HRD SDH DM 

Komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan Sekolah XYZ dapat juga 

dilihat dari persentase karyawan yang tetap berkomitmen untuk mempertahankan 
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dirinya di Sekolah XYZ sejak didirikan pada tahun 2005. Berikut data persentase 

lama bekerja karyawan di Sekolah XYZ. 

Tabel 1. 2 Persentase lama bekerja karyawan sejak tahun 2005 

Lama Kerja 
Guru SMP-

SMA 

Non 

Academik 
Total Persentase % 

1 – 3 Tahun 19 2 21 23.3% 

4 – 6 Tahun 17 1 18 20% 

7 – 9 Tahun 4 0 4 4.4% 

10 – 12 Tahun 20 2 22 24.4% 

> 12 Tahun 24 1 25 28% 

Jumlah 84 6 90  
Sumber: Data HRD SDH DM 

Berdasarkan data pada tabel 1.2, persentase lama bekerja dari total guru dan 

staf SMP dan SMA XYZ menunjukkan bahwa terdapat 28% karyawan yang sudah 

lebih dari 12 tahun lamanya bekerja. Selain itu, terdapat 24.4% karyawan yang 

sudah 10-12 tahun lamanya bekerja. Sisanya terdapat 48% karyawan yang bekerja 

kurang dari 10 tahun. Berdasarkan data tersebut, setengah dari jumlah karyawan di 

SMP dan SMA XYZ berkomitmen untuk tetap setia dan mempertahankan dirinya 

menjadi anggota organisasi lebih dari 10 tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi 

penting karena setengah dari jumlah karyawan di sekolah tersebut memiliki 

komitmen yang baik dengan mempertahankan keanggotaanya lebih dari 10 tahun, 

sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap SMP dan SMA XYZ untuk 

tetap mempertahankan kualitas dan efektivitas sekolah tetap terjaga. 

Berdasarkan uraian atas pentingnya komitmen organisasi bagi karyawan, 

serta komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan di SMP dan SMA XYZ, 

maka komitmen organisasi menjadi variabel yang akan diteliti, serta dianalisis 

hubungannya dengan beberapa variabel, seperti model kepemimpinan pelayan, 

persepsi guru tentang kepuasan kerja, dan budaya di dalam organisasi. Peneliti juga 
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hendak melihat pengaruh antar variabel yang menjadi prediktor dari komitmen 

organisasi di dalam penelitian ini. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian 

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Pelayan, Kepuasan Kerja, dan Budaya 

Organisasi terhadap Komitmen Organisasi Karyawan di Sekolah XYZ 

Jakarta Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Komitmen organisasi merupakan salah satu perilaku yang penting untuk 

dimiliki oleh para guru dan staff di sebuah sekolah. Komitmen pekerja dalam 

sebuah organisasi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 

1) Kompensasi yang tidak sesuai dan kurangnya hubungan yang baik antar rekan 

kerja di organisasi membuat karyawan tidak merasa puas. 

2) Gaya kepemimpinan pelayan (servant leadership) yang dipraktekan oleh 

kepala sekolah belum dirasakan oleh setiap karyawan, sehingga membuat 

karyawan tidak berkomitmen terhadap sekolah. 

3) Meningkatnya tingkat turnover karyawan setiap tahunnya menunjukan 

komitmen organsiasi karyawan yang rendah. 

4) Perlakuan adil yang dilakukan sekolah dalam hal pembagian beban kerja, 

kompensasi, dan yang lainnya belum direalisasikan dengan baik sehingga 

membuat karyawan tidak bertahan di organisasi.  

5) Setiap karyawan memandang rekan kerjanya sebagai pesaing bukan sebagai 

rekan kerja yang dapat bekerja secara bersama, sehingga membentuk budaya 

yang tidak baik di organisasi. 
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6) Rendahnya motivasi karyawan baik dari dalam diri maupun dari luar yang 

dapat memicu karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan berdampak 

terhadap komitmen organisasi karyawan. 

7) Stres kerja yang dirasakan oleh pekerja dalam menghadapi tuntutan pekerjaan 

yang melebihi kemampuannya, dapat mendorong pekerja untuk keluar dari 

organisasi. 

8) Kepala sekolah yang memiliki kerendahaan hati untuk mau mendengar setiap 

masukan dan keluhan dari karyawan dapat membuat karyawan merasa betah 

di organisasi. 

9) Rendahnya tingkat kepuasan keja karyawan sehingga dapat mempengaruhi 

komitmen karyawan terhadap oganisasi. 

10) Budaya organisasi yang tercipta dimana adanya rasa saling curiga antar 

pimpinan dengan karyawan, maupun sesama karyawan dapat membuat 

karyawan tidak nyaman dan meninggalkan organisasi.  

11) Budaya organisasi yang memiliki norma, aturan dan nilai-nilai yang positif 

dapat mendukung pekerja untuk mempertahankan keanggotaanya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi dan ditulis 

sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang berkaitan dengan komitmen 

organisasi pekerja. Oleh sebab itu, peneliti membatasi masalah yang hendak diteliti, 

yaitu kepuasan kerja, kepemimpinan pelayan, dan keadilan organisasi terkait 

dengan komitmen organisasi para karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 

dituliskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini dituangkan dalam 

beberapa pertanyaan berikut ini: 

1) Apakah kepemimpinan pelayan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat? 

2) Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat? 

3) Apakah kepemimpinan pelayan berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat? 

4) Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat? 

5) Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis bahwa kepemimpinan pelayan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 

2) Untuk menganalisis bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 

3) Untuk menganalisis bahwa kepemimpinan pelayan berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 
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4) Untuk menganalisis bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 

5) Untuk menganalisis bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi karyawan di Sekolah XYZ Jakarta Barat. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Selain untuk kepentingan peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberi 

manfaat bagi banyak pihak, baik secara teoritis, maupun praktis. Dari segi teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh dalam dunia pendidikan, 

khususnya manajemen pendidikan. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya, 

terutama penelitian yang langsung melibatkan komitmen organisasi kepemimpinan 

pelayan, kepuasan kerja, dan budaya organisasi. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang memberi pengetahuan bermanfaat 

terkait dengan kajian dalam penelitian. 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan, sehingga yayasan dan pemimpin 

Sekolah XYZ dapat menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan 

komitmen organisasi para karyawannya. Selain itu, variabel gaya kepemimpinan 

pelayan, kepuasan kerja, dan budaya organisasi dapat menjadi pertimbangan bagi 

pihak yayasan dan pemimpin Sekolah XYZ dalam menentukan upaya-upaya 

peningkatan komitmen organisasi karyawan sekolah tersebut. Bagi karyawan 

Sekolah XYZ, hasil penelitian ini dapat menjadikan mereka sebagai penatalayan 

yang memiliki komitmen tinggi, bukan hanya terhadap sekolah, namun lebih dari 
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pada itu kepada Allah, sehingga setiap karyawan dapat melayani di Sekolah XYZ 

dengan memaksimalkan talenta yang mereka miliki untuk memuliakan Allah. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Kerangka penulisan tesis ini terdiri atas enam bab dengan deskripsi yang 

rinci dan jelas pada setiap babnya. Dalam bab satu, peneliti menjelaskan beberapa 

hal penting mengenai latar belakang diadakan penelitian, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

Pada bab dua terdapat teori-teori yang menjadi landasan untuk setiap 

variabel yang ada dalam penelitian ini. Bab dua memaparkan kajian pustaka untuk 

menjelaskan variabel mengenai kepemimpinan pelayan, kepuasan kerja, budaya 

organisasi, dan komitmen organisasi. Bab ini mencantumkan hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kerangka berpikir 

serta hipotesis penelitian juga dapat ditemukan pada bab ini.  

Pada bab tiga, diuraikan perspektif Kristen dari penelitian yang dilakukan. 

Bab ini menjelaskan lebih dalam tentang komitmen organisasi dari sudut pandang 

Kristen yang terkait dengan variabel lainnya, yaitu kepemimpinan pelayan, 

kepuasan kerja, dan budaya organisasi. Seluruh variabel penelitian dikupas 

berdasarkan teori-teori Alkitabiah. 

Bab empat menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

peneliti menuliskan secara detil mengenai waktu, tempat, dan subjek penelitian. 

Selain itu, bab ini menjelaskan desain, prosedur penelitian, serta alat ukut yang 
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digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data.  

Bab lima memaparkan hasil penelitian dan mendeksripsikan hasil yang 

diperoleh tersebut. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan hasil analisis dari data yang 

didapat dari subjek penelitian, serta interpretasi atas variabel-variabel yang terkait 

dalam penelitian. Bab enam terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan 

saran. Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian, menjelaskan 

implikasi di dunia pendidikan yang bermanfaat, terutama bagi Sekolah XYZ, serta 

memberikan saran untuk penelitian berikutnya.  

  




