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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aset berharga suatu organisasi adalah pengetahuan. Hal ini dapat terlihat 

dari sifat pengetahuan itu sendiri dan juga manfaatnya bagi individu maupun 

organisasi. Menurut Debowski (2006, 17), setiap individu memiliki rangkaian 

pengetahuan unik yang diambil dari pengalaman dan sumber yang ditemui 

sepanjang tahun. Saat berbagai sumber informasi diuji serta dikombinasikan 

dengan pengalaman dan pembelajaran sebelumnya, pengetahuan itu menjadi kreatif, 

dinamis, dan mudah beradaptasi. Pengetahuan tersebut merupakan komoditas 

berharga untuk berinovasi hingga tujuan organisasi tercapai dengan maksimal. 

Jashapara (2004, 16) juga menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan informasi 

yang actionable karena memungkinkan individu untuk mengambil keputusan 

dengan tepat serta memberikan masukan secara efektif untuk berkomunikasi dan 

berkreasi di dalam organisasi. Alvin Toffler di dalam tulisan Nonaka, Toyama, dan 

Konno (2000, 5) juga menyatakan bahwa, “Knowledge is the source of the highest 

quality power”. Pengetahuan membantu individu untuk dapat berinovasi dan 

mengembangkan kualitas dirinya sehingga mampu memiliki keunggulan dalam 

berkompetisi. Dengan demikian, pengetahuan sebagai aset yang berharga harus 

dimanfaatkan secara efektif dan berkualitas. 

Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan pengetahuannya secara efektif 

dan berkualitas bergantung pada orang-orang yang menciptakan, menggunakan, 

dan berbagi pengetahuan (Ipe 2003, 341). Sebagai aset yang berharga bagi 
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organisasi, pengetahuan yang dimiliki menjadi tidak bernilai jika hanya tersimpan 

di dalam diri individu. Ishikawa dan Naka di dalam bukunya menjelaskan: 

Knowledge does not do anything if it merely exists in a book or in someone’s mind. 

Knowledge is valuable only when it is understood and practiced in a human society, granting 

people economic profit or emotional pleasure. If knowledge is buried in books, it will only 

become obsolete one day, and it is useless if it is only stored in a person’s mind, excellent 

though their mind may be, as it will only disappear when they die (Ishikawa and Naka 2007, 

11).  

 

Ishikawa dan Naka (2007, 11) juga menekankan bahwa walaupun pengetahuan 

telah dipraktikkan, otak manusia memiliki keterbatasan di dalam penyimpanannya 

sehingga pengetahuan tersebut harus dibagikan agar tetap bertahan. Selain itu, 

Michael J. English dan William H. Baker, Jr. (2006) menjelaskan bahwa 

pengetahuan perlu dibagikan kepada setiap individu di dalam organisasi agar dapat 

digunakan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan hasil yang lebih murah, 

cepat, dan unggul dari organisasi lainnya. Satu kekuatan yang besar di dalam diri 

individu akan menjadi lebih besar ketika dimiliki oleh satu komunitas. Oleh karena 

itu, berbagi pengetahuan penting dilakukan di dalam organisasi.  

Kesadaran akan pentingnya berbagi pengetahuan perlu dimiliki setiap 

organisasi khususnya di bidang pendidikan. Dunia pendidikan adalah area kerja 

yang sangat dinamis karena berhubungan dengan manusia yang dinamis. Dalam 

penanganan siswa, guru tentunya tidak dapat menggunakan cara yang sama kepada 

setiap siswa yang unik. Guru perlu mengenali pribadi, situasi, dan kondisi sebelum 

mengambil tindakan dalam mendidik. Dalam hal ini, guru membutuhkan interaksi 

dan berbagi pengetahuan dengan rekan kerja lainnya khususnya antara senior dan 

junior. Melalui interaksi tersebut, sesama guru akan memiliki pengetahuan yang 

baru untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi (Safitri 2013, 18). 
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Melihat pentingnya perilaku berbagi pengetahuan, peneliti ingin menelitinya lebih 

lanjut di dalam institusi pendidikan khususnya di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

Sekolah Lentera Harapan Kupang merupakan sekolah swasta dari unit TK-

SMA yang berada di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setiap unit dikepalai 

oleh satu kepala sekolah yang dikoordinir oleh satu koordinator sekolah (dipilih 

dari keempat kepala sekolah yang ada). Seluruh kepala sekolah saling berkoordinasi 

secara rutin agar proses pembelajaran yang terjadi di setiap unit berjalan sesuai visi 

dan misi yayasan. Total siswa yang terdaftar dan aktif belajar sebanyak 1.150 siswa 

dengan jumlah guru yang mengajar sebanyak 70 orang.  

 Guru Sekolah Lentera Harapan Kupang terdiri dari guru-guru muda dengan 

kisaran umur 20-45 tahun. Beberapa di antaranya merupakan guru tetap yayasan 

dan sisanya merupakan guru tidak tetap atau dalam masa ikatan dinas (tiga tahun). 

Kurang lebih sebanyak 20% guru tidak tetap akan kembali ke daerah asal setelah 

melakukan ikatan dinas sehingga terjadi pergantian guru atau formasi kerja setiap 

tahunnya. Hal ini menjadi sebuah kegelisahan bagi pihak sekolah karena guru-guru 

yang telah dibimbing hingga memiliki pengalaman mengajar selama tiga tahun 

harus keluar dan digantikan dengan guru-guru baru (fresh graduate). Agar kualitas 

organisasi dapat terjaga dan terus mengalami pertumbuhan, maka perlu terjadi 

perilaku berbagi pengetahuan antara sesama guru lama, guru baru, dan pemimpin.  

 Berbagi pengetahuan antara guru lama, guru baru, dan pemimpin akan 

saling menguntungkan satu sama lain. Pengetahuan yang dibagikan oleh guru tetap 

maupun guru yang telah meninggalkan organisasi dapat membantu guru-guru baru 

untuk memulai langkah awal mereka. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

juga dapat menjadi pertimbangan bagi mereka untuk mengatasi permasalahan yang 
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ditemui di dalam kelas. Selain itu, guru baru pun dapat membagikan perkembangan 

pengetahuan yang didapatkan pada masa studi agar membangkitkan kembali 

motivasi mengajar guru-guru yang telah lama mengabdi pada organisasi. Pada 

tatanan berbagi pengetahuan dari pemimpin kepada guru, visi dan misi sekolah 

dapat dibagikan secara detail agar tidak berubah dari perumusan awal (perumus visi 

dan misi). Dengan demikian, arah dari sekolah yang dijalankan tetap jelas serta 

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sejak awal. 

 Perilaku berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang sudah 

mulai dilakukan sesuai dengan sistem yang dibentuk oleh pimpinan. Berbagi 

pengetahuan terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil melalui Team Meeting; 

kelompok besar melalui Grade Level Meeting (GLM) dan kegiatan Professional 

Development (PD). Team meeting adalah pertemuan yang dilakukan oleh guru-guru 

serumpun (Sosial, Bahasa, MIPA, dll) selama 45 menit setiap minggunya. Pada 

pertemuan ini guru membahas permasalahan dan kendala yang terjadi di kelas pada 

saat jam pelajaran kemudian saling memberikan solusi untuk mengatasinya. Hal 

tersebut juga dilakukan dalam level yang lebih besar yaitu GLM dengan fokus 

masalah lebih diarahkan kepada perilaku siswa per level. Sedangkan, Professional 

Development (PD) adalah kegiatan pengembangan guru yang dilakukan selama dua 

jam setiap minggunya di dalam bentuk presentasi, diskusi, dan praktek. Pembicara 

pada kegiatan tersebut adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pembicara 

luar yang dianggap memiliki kapasitas untuk berbagi. Kesempatan berbagi juga 

diberikan kepada guru khususnya mereka yang mengikuti seminar di luar sekolah 

agar informasi tersebut dapat dipahami oleh rekan guru lainnya. 
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 Perilaku berbagi pengetahuan yang telah dilakukan di Sekolah Lentera 

Harapan Kupang belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan wawancara 

dengan pimpinan sekolah, perilaku berbagi pengetahuan belum dilakukan oleh 

seluruh guru terutama guru-guru baru. Guru-guru juga terlihat lebih nyaman 

berbagi dengan rekan kerja yang seumuran atau seangkatan di luar dari kegiatan 

sekolah. Dalam beberapa diskusi atau rapat resmi, beberapa guru lebih memilih 

diam daripada terlibat aktif memberikan pendapat, kritik, dan saran mengenai topik 

yang dibahas. Selain itu, belum semua guru berkesempatan untuk berbagi di 

kegiatan Professional Development sekolah. Perilaku berbagi pengetahuan yang 

dijalankan juga cenderung dalam bentuk lisan. 

 Kurangnya perilaku berbagi pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Berdasarkan studi literatur yang 

dilakukan oleh Mishra dan Pandey (2019), terdapat tujuh gaya kepemimpinan yang 

berpengaruh pada perilaku berbagi pengetahuan, salah satunya adalah 

kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian Liu dan Li (2018) juga 

memperkuat bahwa kepemimpinan transformasional memfasilitasi berbagi 

pengetahuan di antara karyawan dengan meningkatkan komitmen tim pada tujuan 

organisasi dan identifikasi tim. Al-husseini dan Elbeltagib (2018) juga 

menyimpulkan hasil penelitiannya dengan menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memberikan dukungan visi, dorongan dan kepercayaan, serta 

mempromosikan budaya berbagi pengetahuan dengan prediktor terkuat adalah 

stimulus intelektual. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional berperan di dalam berbagi pengetahuan, walaupun 
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faktor ini masih perlu diuji di tempat dan budaya yang berbeda contohnya Sekolah 

Lentera Harapan Kupang. 

 Pimpinan di Sekolah Lentera Harapan Kupang merupakan orang-orang 

yang terpilih untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan berdasarkan 

panggilannya. Setiap pemimpin yang dipilih telah melewati proses seleksi yang 

baik oleh pihak yayasan. Selain itu, pembekalan yang baik dan rutin juga dilakukan 

agar para pimpinan dapat menjadi pribadi yang membimbing dan mengarahkan 

anggotanya untuk mencapai visi dan misi yayasan. Oleh karena itu, pimpinan 

Sekolah Lentera Harapan Kupang memiliki potensi yang besar untuk memotivasi 

guru-guru dalam hal berbagi pengetahuan. 

 Selain faktor kepemimpinan, penelitian oleh Poul, Khanlarzadeh, dan 

Samiei (2016) menunjukkan bahwa atribut-atribut budaya organisasi merupakan 

faktor penting yang dapat menentukan tingkat perilaku berbagi pengetahuan. 

Atribut-atribut yang terbukti berperan adalah kepercayaan, lingkungan kolaboratif, 

berbagi visi, dan praktik manajerial. Chang dan Lin (2015) dalam penelitiannya 

juga menyimpulkan bahwa beberapa dimensi budaya organisasi (results-oriented, 

tightly controlled and job-oriented) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen pengetahuan termasuk penyebaran pengetahuan. Selain itu, Memon, 

Qureshi, dan Jokhio (2020) juga menyimpulkan bahwa penyebaran pengetahuan 

khususnya tacit knowledge sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kuat. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku berbagi pengetahuan 

dipengaruhi oleh beberapa atribut budaya organisasi. Selanjutnya, perlu diteliti 

atribut atau dimensi budaya organisasi lainnya. 
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Guru-guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang sebagian besar merupakan 

lulusan dari universitas yang sama dengan pola didikan yang sama. Sebagian besar 

guru mengikuti proses belajar yang kurang lebih sama baik selama proses 

perkuliahan maupun kehidupan berasrama. Hal tersebut mempermudah guru-guru 

untuk berinteraksi dan bertukar ide di dalam menghadapi tantangan yang ada sesuai 

dengan nilai, kepercayaan, dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, bukan hal yang 

sulit bagi guru-guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang untuk memiliki suatu 

budaya yang mendukung terjadinya perilaku berbagi pengetahuan. 

 Selain kedua faktor di atas, beberapa penelitian juga menemukan bahwa 

motivasi adalah salah satu faktor penggerak perilaku berbagi pengetahuan. 

Penelitian Kakhki, Rajabi, Naji, dan AsemanDoreh (2019) menyatakan bahwa 

berbagi pengetahuan dapat ditingkatkan dengan memberikan perhatian pada 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan. Sedangkan, temuan penelitian yang 

dilakukan Saifi (2016) menggambarkan bahwa korelasi antara motivasi pribadi dan 

berbagi pengetahuan lebih tinggi dibandingkan dengan kepercayaan. Motivasi itu 

sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kepemimpinan transformasional 

(Pongpearchan, 2016). 

 Guru-guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang merupakan guru-guru muda 

yang belum lama menyelesaikan pendidikannya dan memiliki jenjang karir yang 

panjang. Dengan kondisi guru yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan 

berkesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya maka semangat atau motivasi di 

dalam membagikan ilmu tentunya besar. Kesempatan yang terus diberikan oleh 

yayasan dalam hal pengembangan diri dan promosi jabatan juga menjadi salah satu 
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motivasi yang dapat mendorong guru-guru untuk berkembang dan berbagi 

pengetahuan.  

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pentingnya perilaku berbagi 

pengetahuan dan peluang penerapannya di Sekolah Lentera Harapan Kupang, maka 

peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai perilaku berbagi pengetahuan serta 

hubungannya dengan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan 

motivasi. Beberapa penelitian terdahulu (Al-husseini and Elbeltagib 2018, 

Mahmood and Khattak 2017, Pongpearchan 2016, Poul, Khanlarzadeh and Samiei 

2016, Saifi 2016) telah menyimpulkan hasil yang positif mengenai pengaruh 

kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi terhadap berbagi 

pengetahuan. Namun, Penelitian yang dilakukan belum mengangkat pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap perilaku berbagi pengetahuan dengan 

motivasi sebagai mediator. Penelitian tersebut juga belum banyak dilakukan dalam 

bidang pendidikan khususnya Pendidikan Kristen di kota Kupang, Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia. Setiap tempat, keyakinan, suku, dan budaya tentunya memiliki 

pandangan dan nilai yang berbeda sehingga berpengaruh pada hasil penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, BUDAYA 

ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP PERILAKU BERBAGI 

PENGETAHUAN DI SEKOLAH LENTERA HARAPAN KUPANG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Perilaku berbagi pengetahuan penting dimiliki oleh guru. Faktor-faktor yang 

memengaruhi adanya perilaku berbagi pengetahuan di sekolah dapat terlihat 

melalui permasalahan yang mungkin berkembang, antara lain: 

1) Guru tidak terlibat di dalam perilaku berbagi pengetahuan apabila tidak 

mendapatkan kesempatan secara langsung atau amanat dari pimpinan.  

2) Guru tidak terlibat di dalam perilaku berbagi pengetahuan apabila tidak 

mendapatkan dorongan dari pimpinan dan rekan kerja. 

3) Perilaku berbagi pengetahuan akan sulit berkembang apabila tidak didukung 

oleh sistem organisasi yang dibentuk oleh pimpinan. 

4) Adanya perbedaan umur antara guru lama dan guru baru menjadi salah satu 

penghambat tidak berkembangnya perilaku berbagi pengetahuan secara 

menyeluruh. 

5) Adanya perbedaan suku antara guru lokal dan guru pendatang menjadi salah 

satu penghambat terbentuknya budaya berbagi pengetahuan di dalam 

organisasi. 

6) Perilaku berbagi pengetahuan sulit terjadi ketika guru tidak memiliki 

keyakinan diri terutama karena berstatus guru baru (fresh graduate). 

7) Kurangnya kemampuan guru baru untuk beradaptasi menjadi penghambat 

tidak berkembangnya perilaku berbagi pengetahuan. 

8) Perilaku berbagi pengetahuan akan sulit terjadi apabila tidak adanya budaya 

organisasi yang dibentuk untuk memungkinkan terjadinya sebuah interaksi. 

9) Kurangnya inisiatif guru menjadi salah satu penghambat tidak berkembangnya 

perilaku berbagi pengetahuan di dalam organisasi. 
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10) Motivasi guru untuk berbagi pengetahuan tidak akan tumbuh apabila tidak 

menghasilkan keuntungan secara langsung bagi guru tersebut. 

11) Tidak adanya keinginan untuk membangun karier (mendapatkan promosi kerja) 

di dalam organisasi menjadi salah satu penghambat bagi guru pendatang untuk 

berbagi pengetahuan.  

12) Kurangnya pemahaman akan pentingnya berbagi merupakan salah satu 

penghambat tidak berkembangnya perilaku berbagi pengetahuan di dalam 

organisasi. 

Bertolak dari latar belakang yang ada, dapat diidentifikasikan bahwa 

perilaku berbagi pengetahuan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh positif di 

dalam  upaya meningkatkan perilaku berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera 

Harapan Kupang. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, ditemukan banyak 

variabel yang memengaruhi perilaku berbagi pengetahuan. Namun, penelitian ini 

akan dibatasi pada pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, 

dan motivasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan 

Kupang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang? 

2) Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang?  

3) Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi pengetahuan di 

Sekolah Lentera Harapan Kupang? 

4) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap budaya 

organisasi di Sekolah Lentera Harapan Kupang? 

5) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

motivasi guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang? 

6) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan melalui budaya organisasi di Sekolah Lentera Harapan 

Kupang? 

7) Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan melalui motivasi guru di Sekolah Lentera Harapan 

Kupang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1) Menganalisis bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

2) Menganalisis bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

3) Menganalisis bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

4) Menganalisis bahwa kepemimpinan transformatif berpengaruh positif terhadap 

budaya organisasi di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

5) Menganalisis bahwa kepemimpinan transformatif berpengaruh positif terhadap 

motivasi guru di Sekolah Lentera Harapan Kupang. 

6) Menganalisis bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan melalui budaya organisasi di Sekolah 

Lentera Harapan Kupang. 

7) Menganalisis bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan melalui motivasi guru di Sekolah 

Lentera Harapan Kupang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian di dunia 

pendidikan khususnya mengenai perilaku berbagi pengetahuan di sebuah sekolah. 

Penelitian mengenai topik manajemen pengetahuan khususnya perilaku berbagi 

pengetahuan masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mencoba 

menggali topik mengenai perilaku berbagi pengetahuan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

perilaku berbagi pengetahuan di antara para guru serta hubungannya dengan 

variabel-variabel seperti kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan 

motivasi. Bagi guru, pengetahuan ini kiranya dapat meningkatkan perilaku di antara 

guru Sekolah Lentera Harapan Kupang untuk saling berbagi pengetahuan. Bagi 

sekolah, pengetahuan ini kiranya membawa pencerahan akan pentingnya perilaku 

berbagi pengetahuan yang dapat meningkatkan wawasan dan kreativitas sekolah. 

Bagi pihak manajemen dan pengambil keputusan, pengetahuan ini kiranya dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan regulasi sekolah untuk 

menciptakan budaya sekolah yang terbuka untuk saling berbagi satu sama lain. Bagi 

pemangku kepentingan lainnya, pengetahuan ini kiranya dapat menjadi wawasan 

untuk dapat menciptakan budaya saling berbagi pengetahuan di lingkungan sekolah. 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Tesis ini terdiri dari enam bab, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini memaparkan latar belakang dari penelitian ini. Berdasarkan 

latar belakang yang ada, dilakukan identifikasi masalah, batasan masalah, dan 

perumusan masalah. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan. Selain itu secara garis besar, sistematika penelitian 

juga dijelaskan pada bab ini. Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat 

memahami konteks yang melatarbelakangi penelitian ini serta tujuan dan 

manfaatnya. 

2) Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori dari variabel-variabel yang diteliti 

berdasarkan kajian pustaka. Adapun variabel yang diteliti, yaitu perilaku 

berbagi pengetahuan, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan 

motivasi.  

3) Bab 3 Perspektif Kekristenan 

Bab ini berisi tentang pandangan kekristenan mengenai variabel-

variabel yang diteliti. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu juga 

dikemukakan sebagai landasan. Pada bab ini juga dijelaskan kerangka berpikir 

mengenai hubungan antara perilaku berbagi pengetahuan dengan 

kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi. 

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, dijelaskan model penelitian yang 

akan digunakan. Pada akhir bab ini, diambil beberapa hipotesis terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 
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4) Bab 4 Metode Penelitian 

Sesuai dengan judulnya, bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

dilakukan berupa rancangan penelitian; tempat, waktu, dan subjek penelitian; 

prosedur penelitian; populasi dan sampling; teknik pengumpulan data; 

instrumen penelitian; teknik analisis data. Instrumen penelitian menjelaskan 

mengenai variabel perilaku berbagi pengetahuan, kepemimpinan 

transformasional, budaya organisasi, dan motivasi. Teknik analisis data 

menjelaskan mengenai teknik statistik deskripsi. Akhir dari bab ini 

menjelaskan mengenai hipotesis statistik yang diambil. 

 

5) Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian akan dicatat dan 

dianalisis. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah Persyaratan Analisis, 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan, Keterbatasan Penelitian, dan Diskusi. 

 

6) Bab 6 Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didapatkan, 

ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu juga diberikan 

rekomendasi melalui implikasi dan saran untuk pengembangan berbagai pihak 

di masa mendatang. 


