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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi untuk mendidik siswa-

siswi dalam bertumbuh di segala aspek perkembangan manusia.  Di dalam 

organisasi sekolah terdapat beberapa bagian yang bergerak saling mendukung 

berjalannya kegiatan organisasi tersebut.  Bagian itu dibagi menjadi bagian 

pendidikan, bagian administrasi, bagian sumber daya manusia, dan para pemimpin 

sebagai penanggung jawab.  Sebagaimana fungsinya di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa guru memegang kunci penting dalam bagian pendidikan di 

sekolah.  Hal ini dikarenakan guru memiliki waktu yang paling banyak 

berhubungan dengan pendidikan siswa-siswi dibandingkan dengan bagian lain.  

Seorang guru memperhatikan dan mendukung siswa dalam pertumbuhan mereka. 

Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, masyarakat diperhadapkan 

pada keadaan untuk terus mengembangkan diri. Ali Ghufron Mukti selaku 

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti menyatakan 

beberapa langkah yang dinilai penting untuk menanggapi perkembangan ini 

dikenal dengan istilah 4C (Formula 4C untuk Bertahan pada Era Revolusi Industri 

4.0 2018), yang mencakup: 

1) Critical thinking (berpikir kritis) 

2) Creativity (kreativitas) 

3) Communication (komunikasi) 

4) Collaboration (kolaborasi) 
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Kreativitas dibutuhkan untuk mampu mengikuti perkembangan jaman ini, 

baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, sosial maupun dalam menjalani aktivitas 

sehari-hari.  Oleh sebab itu, adalah sangat wajar apabila kreativitas menjadi salah 

satu penilaian kerja terhadap guru yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

penilaian terhadap kinerja guru.  Seorang guru dikatakan memiliki kinerja yang 

baik apabila ia dapat memenuhi beberapa standar tugas yang menjadi tanggung-

jawab seorang guru di sekolah tersebut.  Tetapi memasuki jaman modern ini, 

penyelesaian semua tugas dengan baik, benar dan tepat waktu saja tidak 

menjadikan seorang guru menjadi guru yang handal.  Kreativitas menjadi sangat 

penting sekarang ini di dalam dunia kerja, termasuk pula di dalam dunia 

pendidikan.  Untuk menghasilkan siswa yang kreatif, diperlukan guru yang kreatif 

pula.  Oleh sebab itu, kreativitas menjadi nilai tambah bagi seorang guru apabila 

ia mampu menunjukkan cara, proses dan hasil yang kreatif dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Gilson (2008) dalam Gong, Huang & Farh (2009, 765) menuliskan bahwa 

kreativitas menjadi nilai penting bagi sebuah organisasi dan memberikan efek 

terhadap performa seorang pekerja.  Pembelajaran di dalam kelas akan menjadi 

lebih menyenangkan apabila seorang guru dapat mengajarkan materi dengan 

strategi yang menarik dan beragam.  Siswa dapat lebih mudah memahami 

pelajaran yang diajarkan ketika seorang pendidik menjelaskan topik pembahasan 

sesuai dengan gaya belajar siswa di dalam kelas.  Tetapi seringkali guru 

mengeluhkan tugas admisnistrasi yang banyak, yang harus dikerjakan oleh 

seorang guru, telah menyita sebagian besar waktu yang dimilikinya.  Diharapkan 

pekerjaan administratif tersebut akan menjadi lebih mudah jika guru dapat 
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menemukan teknik penyelesaian yang baik dan tepat.  Dalam menjalankan 

tanggungjawab guru di atas, baik dalam hal pengajaran maupun pekerjaan 

lainnya, dibutuhkan daya kreasi seorang guru dalam menjalankan profesinya. 

Melihat sekolah dimana penelitian ini dilakukan, Sekolah Dian Harapan 

Daan Mogot (SDH DM) merupakan sekolah Kristen yang berpegang pada Alkitab 

sebagai landasan dasar dalam menentukan dan menerapkan Visi dan Misi sekolah, 

yang mana visi SDH DM berfokus pada pengetahuan sejati, iman kepada Kristus 

dan karakter Ilahi (Situs Sekolah Dian Harapan 2019).  Oleh sebab itu, guru dan 

karyawan yang bekerja di SDH DM mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat dalam hidup mereka dan berpegang pada Alkitab sebagai pedoman 

hidup mereka.  Selain itu, mereka juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan 

dalam hidup mereka ketika bekerja, mengajar, mengambil keputusan, berelasi 

dengan pimpinan, rekan kerja, murid dan orangtua, maupun saat mereka 

melakukan tugas-tugas individual.  

Dengan meneladani tokoh dalam Alkitab, Yesus Kristus menerapkan 

prinsip melayani dengan kasih di dalam hidup dan pelayanan (Roberts 2015, 13).  

Servant leaderhip merupakan gaya kepemimpinan yang bersumber dari Firman 

Tuhan dan memberikan kesempatan yang baik bagi seorang pemimpin untuk 

memuliakan Tuhan dan memberkati karyawan (Roberts 2015, 1).  Melalui 

landasan tersebut pula dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang 

diterapkan di SDH DM sebagai sekolah Kristen adalah servant leadership.  

Pimpinan SDH DM, dalam hal ini kepala sekolah Sekolah Dasar SDH DM 

menerapkan prinsip-prinsip pelayanan Tuhan Yesus dan memiliki pandangan-

pandangan seorang servant leader. 
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Beberapa penelitian dilakukan akhir-akhir ini untuk mencari hubungan 

antara servant leadership dengan kreativitas pekerja.  Melalui penelitian-

penelitian tersebut didapati bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang melayani 

meningkatkan kreativitas pekerja melalui suasana kerja yang spiritual  (Williams 

dan Atinc 2017, 20) dan melalui kepercayaan pada pemimpin (Jaiswal dan Dhar 

2017, 13).  Menurut Jaiswal dan Dhar, servant leadership memberikan pengaruh 

terhadap kreativitas melalui kepercayaan kepada pemimpin sebagai mediator.  

Servant leadership memberdayakan dan mendukung munculnya kepercayaan 

kepada pemimpin, yang ditunjukkan dengan adanya pengampunan dan keaslian 

diri, yang kemudian meningkatkan perilaku yang kreatif dalam bekerja. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Karatepe, Ozturk dan Kim (2018) 

mengenai pengaruh antara Servant Leadership, Kepercayaan Organisasi terhadap 

Hasil Kerja Karyawan Bank menunjukkan bahwa Servant Leadership 

berpengaruh terhadap Kepercayaan Organisasi dan Kepercayaan Organisasi 

berpengaruh terhadap Intensi datang telat, Kreativitas dan Kinerja pelayanan.  

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lain di dalam 

bidang yang berbeda seperti perusahaan penerbangan atau rumah makan.  Sebuah 

penelitian lain yang dilakukan oleh Rakasiwi dan Rahyuda (2017) mengenai 

pengaruh Servant Leadership terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dan Kreativitas dengan Team-Member Exchange (TME) sebagai mediator.  

Hasil yang diperoleh adalah Servant Leadership memberikan pengaruh positif 

terhadap TME dan TME berpengaruh positif terhadap kreativitas dan OCB.  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak meneliti 
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pengaruh langsung Servant Leadership terhadap OCB dan Kreativitas.  Selain itu, 

peneliti juga memberi saran untuk melakukan penelitian selanjutnya di luar Eropa. 

Melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah SDH DM 

jenjang Sekolah Dasar, diperoleh informasi bahwa sekitar 60% guru di SDH DM 

mempersiapkan proses belajar mengajar yang kreatif dengan memberikan 

aktivitas-aktivitas yang bervariasi di dalam kegiatan di kelas.  Tingkat kreativitas 

tiap guru berbeda-beda pada tiap jenjang level.  Selain itu, kreativitas guru-guru 

juga dapat dilihat dalam dekorasi kelas dan metode pengajaran yang digunakan.  

Sekitar 40% guru membutuhkan dukungan ide dalam mereka mempersiapkan 

proses pembelajaran.  Sedikit guru yang mengajar dengan menggunakan bahan 

ajar yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan menggunakan pola mengajar 

yang sama, seperti penjelasan menggunakan papan tulis dan spidol, maupun 

mengerjakan latihan-latihan berupa lembaran-lembaran soal yang telah 

diperbanyak, kemudian diberikan kepada siswa untuk dikerjakan.  Sebagian besar 

guru menuangkan ide pemikiran di dalam pertemuan-pertemuan guru untuk 

memberikan model pengajaran yang bervariasi.  Di dalam pertemuan ini, guru-

guru dapat belajar dari rekan kerja mengenai materi maupun metode pengajaran 

yang baru, yang bisa digunakan.  Pada sisi yang lain, pimpinan juga terus 

memotivasi guru untuk melakukan pola pengajaran kreatif yang dikenal dengan 

Differentiated Instruction.  Guru mempersiapkan materi pembelajaran dengan 

metode yang beragam untuk menjangkau siswa dengan gaya belajar yang 

berbeda-beda. 

Hampir semua guru berani menerima tantangan tanggungjawab yang 

berbeda dari yang telah dikerjakannya.  Mereka menyatakan keinginan untuk 
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mencoba dan menerima tawaran, misalnya ketika terjadi perputaran tingkat 

pendidikan yang diampu, ataupun ketika mereka ditawarkan untuk berbagi 

pengetahuan dalam program Professional Development yang diadakan di sekolah.  

Hanya sekitar satu hingga dua orang yang cenderung ingin bertahan dalam zona 

nyaman pada pekerjaan yang dikerjakannya.  Terkadang padatnya administrasi 

dapat menjadi kendala bagi guru untuk merealisasikan ide baru.  Hal ini 

mengakibatkan beberapa guru mengalami kesulitan untuk merencanakan pola 

pengajaran yang baru dan kreatif.  Namun, adanya dukungan di dalam tim 

mempermudah guru-guru tersebut menerapkan kreativitas tersebut. 

Sebaliknya, sebagian besar guru-guru cenderung merasa cukup dengan 

program Professional Development  yang diadakan secara teratur di sekolah guna 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.  Mereka tidak lagi 

mengikuti seminar-seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak lain.  Di 

sisi lain, ada beberapa guru yang terus memiliki keinginan untuk belajar lebih 

dalam seperti mendapatkan informasi-informasi mengenai anak berkebutuhan 

khusus, tetapi biasanya hanya sedikit guru, sekitar satu hingga dua orang, yang 

akhirnya benar-benar mengambil langkah lanjut untuk mengikuti seminar di luar 

sekolah dengan biaya sendiri untuk memenuhi keingintahuan mereka dalam 

menjalankan profesi mereka dengan lebih baik. 

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka dapat dilihat betapa 

pentingnya kreativitas guru dalam menjalani tugasnya.  Hal ini menyebabkan 

munculnya ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi dan dapat mengembangkan kreativitas guru. Servant 

leadership, motivasi kerja, manajemen waktu, kepercayaan organisasi terhadap 
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pimpinan dan rekan kerja, kemampuan kognisi pekerja dan dukungan rekan kerja 

menjadi faktor yang terlihat mempengaruhi kreativitas guru di dalam SDH DM. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kreativitas menjadi satu kriteria yang penting yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, didapati bahwa ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh 

terhadap kreativitas pekerja, antara lain: 

1) Rendahnya motivasi kerja menyebabkan seseorang hanya menyelesaikan 

pekerjaan yang ada tanpa ada usaha untuk mengembangkan diri. 

2) Kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang ada juga dapat 

mengakibatkan kurangnya keinginan seseorang untuk meningkatkan 

keterampilan diri. 

3) Gaya kepemimpinan yang mementingkan kepentingan pekerja seharusnya 

dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk mengembangkan diri. 

4) Seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan pekerja umumnya dapat 

meningkatkan hubungan antara pimpinan dan pekerja yang baik, sehingga 

menghasilkan kinerja karyawan yang lebih maju. 

5) Kepercayaan dalam organisasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan 

kreativitas dan inovasi karyawan, dikarenakan kepercayaan tersebut 

memberikan keberanian seseorang untuk memberikan gagasan yang dimiliki. 

6) Tingkat kemampuan kognisi seseorang juga memberikan peranan yang besar 

dalam menentukan apakah seseorang mampu menjadi pekerja yang kreatif, 

karena kreativitas seseorang muncul dari aktivitas kognitif. 
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7) Kurangnya knowledge sharing dalam organisasi menjadi salah satu penyebab 

pekerja mengalami hambatan dalam mengembangkan diri di dalam 

organisasi.  Knowledge sharing sangat dibutuhkan untuk memberikan 

inspirasi/gagasan baru bagi untuk meningkatkan kinerja seseorang. 

8) Suasana kerja dalam satu tim yang baik berupa dukungan dan rasa percaya 

antar tim sangat penting dalam mengembangkan keterampilan dan keinginan 

berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. 

9) Kepercayaan yang terbangun di dalam organisasi terjadi apabila ada rasa 

hormat antara setiap pekerja dan lingkungan yang dapat mendukung dalam 

mengurangi stres pekerja. 

10) Kepemimpinan yang melibatkan pekerja dalam membuat keputusan 

memberikan efek positif berupa tumbuhnya rasa dihargai dan diterima, 

sehingga pekerja termotivasi untuk memberikan lebih baik dari yang 

diharapkan di dalam pekerjaan. 

11) Iklim kerja yang menyenangkan di dalam organisasi dapat menambah 

kualitas kerja seseorang dikarenakan rendahnya tingkat stres di dalamnya., 

sehingga pekerja memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan mutu 

diri untuk memberikan konstribusi yang lebih baik di dalam pekerjaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi di atas, peneliti 

mendapatkan beberapa variabel yang mempengaruhi kreativitas pekerja.  Oleh 

sebab itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti lebih berfokus pada 

servant leadership, dukungan tim, kepercayaan organisasi dan kreativitas pekerja. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah di atas, maka masalah untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah servant leadership berpengaruh positif terhadap kreativitas guru di 

Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot? 

2) Apakah dukungan tim berpengaruh positif terhadap kreativitas guru di 

Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot? 

3) Apakah kepercayaan organisasi berpengaruh positif terhadap kreativitas guru 

di Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot? 

4) Apakah servant leadership berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

organisasi di Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot? 

5) Apakah dukungan tim berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi 

di Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh positif antara servant 

leadership terhadap kreativitas guru di Sekolah Dasar Dian Harapan Daan 

Mogot. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh positif antara 

dukungan tim terhadap kreativitas guru di Sekolah Dasar Dian Harapan Daan 

Mogot. 
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3) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh positif antara 

kepercayaan organisasi terhadap kreativitas guru di Sekolah Dasar Dian 

Harapan Daan Mogot. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh positif antara servant 

leadership terhadap kepercayaan organisasi di Sekolah Dasar Dian Harapan 

Daan Mogot. 

5) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh positif antara 

dukungan tim terhadap kepercayaan organisasi di Sekolah Dasar Dian 

Harapan Daan Mogot. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi 

banyak pihak, bukan hanya bagi peneliti saja. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis di berbagai 

organisasi dalam kaitannya dengan perilaku organisasi di berbagai bidang, secara 

khusus dalam hubungannya dengan kreativitas pekerja.  Dengan demikian 

organisasi-organisasi, khususnya yang ada di Indonesia, dapat menghasilkan 

karyawan-karyawan yang kreatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna 

untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

meneliti variabel pada penelitian ini.  Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat menjadi referensi bagi para pembaca untuk memberikan 

pengetahuan yang lebih luas dalam kaitannya dengan kreativitas. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Sebagai referensi bagi pimpinan sekolah dan Kepala Sekolah SD 

Dian Harapan Daan Mogot mengenai pentingnya penerapan gaya 

kepemimpinan di dalam suatu organisasi 

2) Sebagai referensi bagi Kepala Sekolah SD Dian Harapan Daan 

Mogot dalam meningkatkan kepercayaan guru terhadap pemimpin 

3) Sebagai refleksi bagi guru-guru yang bekerja di SD Dian Harapan 

Daan Mogot untuk menumbuhkan hubungan yang saling 

mendukung dan dapat dipercaya dengan sesama rekan kerja 

4) Sebagai bahan acuan bagi pimpinan SD Dian Harapan Daan Mogot 

mengenai faktor-faktor yang mendukung kreativitas guru. 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Dalam menuliskan penelitian ini, penulis menyusunnya ke dalam lima 

bagian.  Pada bab pertama berisikan pendahuluan.  Di dalam bab ini berisi latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah.  

Kemudian dijelaskan pula tujuan dari dilakukannya penelitian ini dan manfaat 

yang dapat diperoleh dari penelitian ini. 

Kemudian, bab dua menjelaskan mengenai landasan teori.  Pada bagian ini 

dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dan melandasi variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini.  Landasan teori tersebut diambil dari buku-

buku dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun dari 
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luar negeri.  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah servant 

leadership, dukungan tim, kepercayaan organisasi, dan kreativitas.  Selanjutnya, 

kerangka berpikir dan hipotesis penelitian juga diperinci di dalam bab dua ini. 

Metode penelitian dituliskan dalam bab tiga, dimana dalam bab ini 

dijelaskan mengenai desain dan langkah penelitian.  Metode yang digunakan 

berupa mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan kemudian 

menginterpretasi data yang telah diperoleh.  Selain itu, pada bab ini juga 

dipaparkan subyek dan objek penelitian.  Data yang digunakan diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner yang disebarkan kepada keseluruhan populasi guru di 

Sekolah Dasar Dian Harapan Daan Mogot.  Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dirancang berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan pada bab 

dua.  Oleh sebab itu, diharapkan instrumen yang digunakan dapat mengukur 

pengaruh antar variabel secara relevan. 

Di dalam bab empat dipaparkan jawaban mengenai rumusan masalah yang 

telah dijabarkan di bab kesatu.  Bab ini menguraikan informasi data mengenai 

profil responden dan hasil pengolahan data dari pengisian kuesioner.  Hasil 

tersebut dianalisa dan diinterpretasi sesuai dengan masing-masing variabel yang 

diteliti.  Selanjutnya dijabarkan juga pengujian hipotesis yang dikaitkan dengan 

landasan teori yang tertulis di bab kedua.  Bab ini ditutup dengan penjabaran 

keterbatasan penelitian sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. 

Bab kelima menutup penulisan topik penelitian ini dengan berisikan 

kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang bisa digunakan 

untuk penelitian selanjutnya dan juga dijelaskan mengenai implikasi manajerial 

hasil penelitian sekolah. 


