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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Kepercayaan dalam sebuah organisasi merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting. Kepercayaan dapat menjadi salah satu hal yang memberikan 

pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku positif yang dilakukan oleh karyawan, 

seperti kerja sama, komitmen organisasi, dan loyalitas karyawan (Yu, et al. 2018, 

1). Hal ini berarti bahwa anggota organisasi yang memiliki kepercayaan terhadap 

organisasi akan cenderung mempertahakan keanggotaannya dalam organisasi 

tersebut (Fard dan Karimi 2015, 224, Chen, et al. 2015, 2). Selain itu, anggota 

organisasi yang memiliki kepercayaan terhadap organisasi akan cenderung 

memberikan kinerja yang baik bagi organisasi (Widjajani, Nimran dan Utami 2017 , 

69). Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi memegang peranan penting dalam organisasi. Oleh sebab itu, organisasi 

perlu melihat variabel-variabel apa saja yang dapat mendukung terciptanya 

kepercayaan karyawan terhadap organisasi agar organisasi dapat mengambil sikap 

dan tindakan untuk pengembangan organisasi di kemudian hari, utamanya dalam 

mempertahankan komitmen guru terhadap sekolah. 

Kepercayaan karyawan terhadap organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Colquitt (2015, 202) mengategorikan trust sebagai bagian dari mekanisme 

individual yang dapat dipengaruhi oleh mekanisme organisasi (seperti struktur dan 

budaya organisasi), mekanisme kelompok/tim (seperti gaya kepemimpinan 
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pemimin serta proses, komunikasi, karakteristik serta keberagaman dalam tim), 

serta karakterstik individual (kemampuan dan kepribadian individu).  

Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan merupakan organisasi yang 

didalamnya melibatkan interaksi setiap anggotanya, baik sebagai pemimpin, 

pengajar, staf administrasi, karyawan lainnya, serta siswa-siswa yang ada di 

dalamnya. Tujuan sekolah dapat tercapai jika setiap anggota organisasi mampu 

menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan maksimal. Salah 

satu yang memegang peranan penting dalam tercapainya tujuan sekolah adalah guru.  

Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Keberhasilan pendidikan di 

sebuah sekolah sangatlah ditentukan oleh guru-guru yang mengajar di dalamnya. 

Ketika guru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, 

maka pencapaian sebuah sekolah dapat dicapai dengan lebih maksimal. Seperti 

yang sudah dijelaskan di atas bahwa kepercayaan terhadap organisasi menentukan 

komitmen dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, sekolah juga perlu melihat faktor-

faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan guru terhadap sekolah agar guru 

dapat memberikan performa terbaiknya dalam bekerja serta berkomitmen terhadap 

sekolah.  

Sekolah Lentera Harapan Curug adalah sebuah sekolah Kristen yang 

bernaung di bawah Yayasan Pelita Harapan. Sekolah ini telah mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari animo 

masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka untuk bersekolah di Sekolah Lentera 

Harapan Curug, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berlokasi cukup 

jauh dari lingkungan sekolah.  
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Sebagian besar guru yang mengajar di Sekolah Lentera Harapan Curug 

merupakan lulusan dari Teachers College Universitas Pelita Harapan yang juga 

berada di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan dan memiliki kesamaan visi 

dengan Sekolah Lentera Harapan Curug. Adapun visi dari Sekolah Lentera Harapan 

Curug yaitu Pengetahuan yang Sejati (True Knowledge), Iman di dalam Kristus 

(Faith in Christ), dan Karakter Ilahi (Godly Character). Adanya kesamaan visi 

tersebut tidak serta merta membuat setiap lulusan yang bekerja di Sekolah Lentera 

Harapan Curug memiliki kepercayaan yang sama terhadap sekolah. Hal ini dapat 

terlihat melalui data turnover guru dalam 4 tahun terakhir dimana rata-rata jumlah 

turnover guru mencapai 25% setiap tahunnya.  

Tabel 1.1 Data turnover 4 tahun terakhir Sekolah Lentera Harapan Curug 

Tahun ajaran Jumlah guru Guru yang keluar Persentase 

2014/2015 53 17 32% 

2015/2016 56 16 28% 

2016/2017 61 7 11% 

2017/2018 62 17 27% 

Sumber : Tata Usaha Sekolah Lentera Harapan Curug  

Tentu ada banyak faktor yang mendorong guru untuk memilih bertahan 

ataupun meninggalkan organisasi. Beberapa guru yang telah berhenti dari Sekolah 

Lentera Harapan Curug menyatakan bahwa mereka memilih untuk meninggalkan 

institusi karena kompensasi yang diterima belum sesuai dengan harapan. Hal ini 

membuat beberapa guru tidak yakin bahwa sekolah akan memenuhi harapan 

mereka dalam hal pemberian kompensasi.  

Guru yang lain mengemukakan bahwa beban kerja dianggap terlalu besar 

sehingga guru tersebut merasa tidak sanggup dan memilih untuk meninggalkan 
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Sekolah Lentera Harapan Curug. Hal ini memberikan gambaran bahwa beberapa 

guru tidak puas dengan alokasi jam kerja yang diberlakukan oleh sekolah.  

Akan tetapi, beberapa guru lainnya yang masih bekerja saat ini menyatakan 

bahwa mereka memilih untuk bertahan dalam sekolah ini karena memiliki visi yang 

sama dengan visi sekolah. Selain itu, beberapa guru juga menyatakan bahwa 

komunitas yang terjalin dengan baik dalam sekolah membuat mereka merasa 

nyaman hingga memutuskan untuk tetap bertahan dalam sekolah. Dalam hal ini, 

dapat disimpulkan bahwa beberapa guru memiliki keyakinan bahwa visi yang 

dimiliki oleh sekolah serta iklim bekerja yang baik dapat menggerakkan sekolah ke 

arah yang lebih baik sehingga guru tersebut bertahan dalam organisasi.  

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa beberapa guru memutuskan untuk 

meninggalkan organisasi karena merasa tidak yakin bahwa sekolah akan mampu 

memenuhi ekspektasinya di masa mendatang. Hal lain yang turut memengaruhi 

adalah kepuasan kerja guru. Di sisi lain, keyakinan beberapa guru terhadap visi 

yang dipegang oleh sekolah serta komunitas yang baik membuat mereka bertahan 

dalam sekolah terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjajani, Nimran, dan 

Utami (2017 , 73) menunjukkan bahwa kepercayaan karyawan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen karyawan dalam sebuah organisasi. 

Penelitian lain dilakukan oleh Tezergil, Köse, dan Karabay (2014, 119) 

menunjukkan bahwa kepercayaan karyawan, utamanya kepercayaan terhadap 

pemimpin merupakan salah satu variabel yang memengaruhi komitmen karyawan 

terhadap organisasi. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat terlihat bahwa 

kepercayaan organisasi karyawan memegang peranan penting untuk menumbuhkan 
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komitmen dalam diri karyawan. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kepercayaan organisasi guru.  

Salah satu dampak dari turnover yang tinggi adalah besarnya perpindahan 

guru setiap tahunnya. Hal ini membuat persentase guru baru dan guru lama 

memiliki perbedaan yang cukup besar. Sekitar 65% guru di Sekolah Lentera 

Harapan Curug merupakan guru dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Dengan 

persentase guru baru yang cukup besar, tentu saja sekolah perlu membangun 

kembali kepercayaan organisasi dalam diri guru-guru yang baru bergabung. Jumlah 

yang cukup besar tentu membutuhkan usaha dan waktu yang lebih lama untuk 

membangun kepercayaan tersebut. Ditambah dengan aspek-aspek yang 

memengaruhi kepercayaan seperti pemimpin, rekan kerja, serta sistem yang 

dijalankan dalam organisasi.  

Tabel 1.2 Jumlah guru berdasarkan masa kerja di Sekolah Lentera Harapan Curug 

Masa kerja  TK-SD SMP SMA Total Persentase 

1-3 tahun 20 11 10 41 65% 

4-6 tahun 5 3 2 10 16% 

7-10 tahun 6 2 1 9 14% 

>10 tahun 3 0 0 3 4% 

Total 34 16 13 63 100% 

Sumber : Tata Usaha Sekolah Lentera Harapan Curug  

Selain masalah perpindahan guru, pergantian kepala sekolah juga menjadi 

tantangan tersendiri bagi Sekolah Lentera Harapan Curug. Pergantian kepala 

sekolah terjadi baik di departeman TK-SD, SMP, maupun SMA. Selama 7 tahun 

terakhir, pergantian kepala sekolah sudah terjadi sebanyak empat kali. Hal ini 

menyebabkan sekolah perlu membangun kembali kepercayaan organisasi guru dan 

hal ini berlaku secara menyeluruh, baik bagi guru-guru lama maupun guru-guru 

yang baru bergabung. Hal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan karena 
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membangun kepercayaan terhadap pemimpin membutuhkan waktu yang tidak 

singkat serta dipengaruhi oleh relasi yang terjalin antara guru dan kepala sekolah.   

Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna 

melihat pengaruh kepemimpinan melayani (servant leadership), iklim organisasi, 

dan kepuasan kerja terhadap kepercayaan organisasi guru di Sekolah Lentera 

Harapan Curug.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka permasalahan yang 

muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1). Apakah kepuasan kerja yang tinggi membuat karyawan bertahan dalam 

organisasi sebagai bentuk kepercayaan terhadap organisasi? 

2). Apakah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah 

memengaruhi tingkat kepercayaan guru terhadap sekolah? 

3). Apakah iklim yang baik dan sehat dalam sekolah memengaruhi kepercayaan 

guru terhadap sekolah? 

4). Apakah kepemimpinan melayani yang dijalankan oleh kepala sekolah dapat 

menumbuhkan kepercayaan guru terhadap sekolah? 

5). Apakah kondisi bekerja yang sehat memengaruhi kepercayaan organisasi guru?  

6). Apakah komunikasi yang terjalin dengan baik memengaruhi kepercayaan 

organisasi guru? 

7). Apakah relasi yang baik dengan kepala sekolah menumbuhkan kepuasan kerja? 

8). Apakah relasi yang baik dengan rekan kerja menumbuhkan kepuasan kerja? 

9). Apakah iklim sekolah yang baik memengaruhi kepuasan kerja guru? 
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10). Apakah sistem dan prosedur yang dijalankan dalam sekolah memengaruhi 

tingkat kepercayaan organisasi guru? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa ada banyak 

faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan organisasi guru. Oleh karena 

itu, penelitian ini dibatasi pada pengaruh servant leadership, iklim organisasi, dan 

kepuasan kerja terhadap kepercayaan organisasi guru di Sekolah Lentera Harapan 

Curug. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1). Apakah servant leadership berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru? 

2). Apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru? 

3). Apakah servant leadership berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

organisasi guru? 

4). Apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi 

guru? 

5). Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi 

guru? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1). Menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kepuasan kerja. 

2). Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja guru. 

3). Menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kepercayaan organisasi. 

4). Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kepercayaan organisasi. 

5). Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kepercayaan organisasi. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, manfaat yang 

dapat diperoleh adalah :  

1). Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar servant leadership, 

iklim organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kepercayaan organisasi guru. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk 

melakukan penelitian lanjutan mengenai servant leadership, iklim organisasi, 

kepuasan kerja, dan kepercayaan organisasi. 

2). Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah untuk melihat seberapa besar 

pengaruh servant leadership, iklim organisasi, dan kepuasan kerja terhadap 

kepercayaan organisasi guru di sekolah. Sekolah dapat melihat variabel yang 

paling berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan  organisasi guru 

sehingga dapat menentukan tindakan atau langkah selanjutnya yang dapat 
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diambil guna membantu meningkatkan kepercayaan guru terhadap organisasi. 

Meningkatnya kepercayaan guru terhadap organisasi dapat membantu 

mengurangi turnover guru serta meningkatkan kinerja guru di sekolah.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun sesuai dengan kerangka penulisan Tesis yang telah 

ditetapkan. Kerangka penelitian yang dilakukan terdiri dari enam bab yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab satu terdiri dari beberapa sub bab, 

yaitu latar belakang pemilihan topik penelitian, identifikasi masalah, batasan 

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

penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran mengenai alasan pemilihan topik 

serta kajian permasalahan yang terjadi di tempat penelitian hingga akhirnya 

menentukan batasan masalah yang akan diangkat dalam penelitian.  

Bab dua merupakan landasan teori yang disusun berdasarkan kajian pustaka 

dari topik penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan kerangka teori dari 

setiap variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni servant leadership, 

iklim organisasi, kepuasan kerja, serta kepercayaan organisasi. Landasan teori yang 

dijabarkan dalam bab dua merupakan teori yang berlaku secara umum. 

Bab tiga merupakan pandangan-pandangan kekristenan mengenai variabel-

variabel yang diteliti. Di dalam bab ini akan dijelaskan kembali mengenai variabel 

penelitian ditinjau berdasarkan wawasan kekristenan yang berdasarkan kebenaran 

Alkitabiah. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu 
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yang mendukung penelitian yang dilakukan, gambaran kerangka penelitian, serta 

rumusan hipotesis penelitian yang akan diuji melalui penelitian ini. 

Bab empat merupakan rancangan penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini 

disajikan desain penelitian yang dilakukan, subjek penelitian, tempat dan waktu 

dilaksanakannya penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, teknik 

pengambilan data, serta teknik pengolahan data yang dilakukan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif korelasional dan alisis data yang dilakukan 

menggunakan analisis jalur dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS.   

Bab lima merupakan pembahasan dari hasil pengumpulan data yang telah 

dilakukan. Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai analisis 

terhadap hasil perhitungan dari setiap variabel yang telah dilakukan. Dalam bab ini 

juga akan dijelaskan mengenai langkah-langkah analisis data yang dilakukan serta 

kajian terhadap teori yang menjadi dasar penelitian ini. Dari hasil analisis data 

terlihat bahwa semua hipotesis yang diajukan didukung oleh hasil pengumpulan 

data melalui instrumen yang digunakan. 

Bab enam merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Dalam bab ini juga disajikan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian ini, yakni sekolah tempat peneliti melakukan penelitian serta bagi peneliti 

lainnya yang akan meneliti lebih lanjut dan mengembangkan hasil penelitian ini. 

Selain itu, disajikan implikasi manajerial yang dapat memberikan masukan bagi 

organisasi berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data yang dilakukan.   




