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HUBUNGAN KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI (SERVANT LEADERSHIP) 

DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PADA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

 

Dyah Ayu Windiyani 

 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

 

dyahayuwindiyani@gmail.com 

 

Gaya seseorang dalam memimpin dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi pada karyawan. Jika gaya kepemimpinan yang dipilih oleh 

pemimpin tidak tepat hal tersebut bisa menurunkan komitmen oraganisasi karyawan 

sehingga berdampak pada turunnya produktivitas perusahan. Ketika karyawan memiliki 

komitmen organisasi terhadap perusahaannya berarti karyawan tersebut akan mencintai 

dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

anatara kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dengan komitmen organisasi 

pada karyawan. Penelitian ini diikuti oleh 146 karyawan bagian produksi dengan 

menggunakan skala kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dan skala 

komitmen organisasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

simple random sampling dan menggunakan teknik analisi korelasional produk moment. 

Hasil menunjukan bahwa ada hubungan antara kepemimpinan yang melayani dengan 

komitmen organisasi pada karyawan (r = 0.508, p = 0.000) 

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan yang melayani (servant leadership),  

komitmen organisasi 

 

Someone’s style in leading could be one of factor that influences organizational 

commitment of employees. If the force leadership selected by head improper it can be sent 

down the organizational commitment of the employees and impacted to a decline in 

productivity of the company. When employees have the organizational commitment to 

their company means the employees will love and do a task assigned seriously to achieve 

the goal that had been agreed. The purpose of this research is to know there a 

relationship between servant leadership with the organizational commitment of the 

employees. This research was followed by 146 production employees using scale of 

servant leadership and scale of organizational commitment. The Sample technique on 

adoption of this research using simple random sampling and using a technique analysis 

of correlation  product moment .The results showed that there is a relationship between 

servant leadership with the organizational commitment of employees ( r = 0.508, p= 

0.000  ). 

 

Keywords: Leadership, Servant leadership, Organizational commitment 
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Pada masa ini banyak bidang industri yang didirikan baik industri mikro maupun industri 

makro sehingga banyaknya lapangan pekerjaan yang di buka oleh para pelaku industri. 

Karyawan merupakan salah satu penggerak dalam suatu perusahaan maksudnya adalah 

dengan adanya karyawan perusahaan dapat memiliki tingkat produktivitas yang baik namun 

tidak menutup kemungkinan tingkat produktivitas atau kinerja karyawan juga dapat 

menurunkan produktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan bahkan penurunan 

tingkat produktivitas tersebut tergantung pada komitmen karyawan terhadap perusahaan 

dimana ia bekerja. Jika karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau 

perusahaan dimana ia bekerja maka karyawan akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

secara maksimal dan menghasilkan kinerja yang tinggi, dari hal tersebut dapat mempengaruhi 

organisasi atau perusahaan dimana karyawan itu bekerja dalam mencapai tujuannya 

(Wirawan, 2013). 

Indonesia akan bersiap menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dengan terbentuknya 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat memberikan dampak yang positif atau bahkan 

memberikan dampak yang negatif. Pasar bebas baik barang maupun jasa akan memicu 

adanya investasi dan juga tenaga kerja asing datang ke Indonesia. Adanya tenaga kerja asing 

masuk ke Indonesia akan mengancam tenaga kerja asal Indonesia sendiri jika tidak memiliki 

kompetensi yang baik (Abdullah, 2014). Dari kenyataan bahwa akan adanya persaingan 

antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia membuat tenaga Indonesia tidak 

memiliki kesiapan untuk bersaing sehingga tak jarang banyak tenaga kerja atau karyawan 

yang memutuskan keluar dari pekerjaannya dan beralih mendirikan usaha sendiri atau 

berwiraswasta. Fenomena itu terjadi tidak hanya diakibatkan oleh satu faktor namun dapat 

diakibatkan oleh berbagai macam faktor yakni, kepuasan karyawan terhadap apa yang 

dikerjakan di perusahaan tersebut, komitmen karyawan terhadap organisasi atau perusahaan 

dimana ia bekerja, serta kepercayaan terhadap organisasinya. Dari hal tersebut tak jarang 

karyawan memutuskan untuk pindah atau berhenti dari perusahaan dimana ia bekerja bahkan 

tidak jarang pula banyak terjadi pemogokan kerja serta demonstrasi atau unjuk rasa yang 

sudah pasti hal tersebut merugikan bagi suatu perusahaan.  

Seperti fenomena yang terjadi di PT. X dimana PT. X merupakan salah satu sektor Industri 

dibidang tekstil yang terletak di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan pada hari Minggu, 11 Oktober 2015 kepada bagian personalia dan juga 

karyawan yang sudah bekerja selama 20 tahun di PT. X didapatkan hasil yakni kurang lebih 

30 karyawan telah mengajukan pensiun dini ke perusahaan dimana karyawan tersebut 

bekerja. Wawancara yang bertempat di kediaman masing-masing subjek ini mengungkapkan 

alasan para karyawan mengajukan pensiun dini kepada PT. X yakni karena adanya 

transformasi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan adanya transformasi pada PT. 

X membuat beberapa karyawan merasa tidak cocok dengan transformasi yang dilakukan. 

Dahulunya PT. X membuat kebikakan-kebijakan yang lebih bersahabat dengan para 

karyawan salah satu contohnya yakni adanya bonus ketika para karyawan melakukan 

pekerjaannya melebihi waktu kerja (overtime), namun karena adanya transformasi organisasi 

yang dilakukan oleh PT. X membuat kebijakan tersebut dihapuskan sehingga ketika para 

karyawan melakukan pekerjaanya melebihi waktu kerja (overtime) meraka tidak diberi bonus 

dan hanya mendapatkan gaji pokok yang telah ditentukan. Dari transformasi organisasi yang 

dilakukan oleh PT. X membuat para karyawan merasa tidak dihargai sehingga para karyawan 

memutuskan untuk mengajukan pensiun dini. Dari fenomena tersebut seharusnya para 

karyawan memiliki komitmen organisasi yang baik dengan cara tetap bertahan dan 

melakukan yang terbaik untuk perusahaan dimana ia bekerja bukan memilih untuk 

meninggalkan perusahaan tersebut akibat dari adanya transformasi organisasi pada PT. X 

yang menurut beberapa karyawan transformasi organisasi tersebut merugikan.  
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Dari fenomena tersebut komitmen organisasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh 

para karyawan salah satunya adalah karyawan produksi, dimana PT. X merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri khususnya industri tekstil, sehingga karyawan 

produksi merupakan sumber daya manusia atau karyawan terbanyak di perusahaan tersebut 

dan juga karyawan produksi merupakan bagian utama bagi perusahaan dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang diinginkan perusahaan. Maka dari itu komitmen organisasi haruslah 

dimiliki oleh karyawan bagian produksi karena, ketika karyawan bagian produksi memiliki 

komitmen organisasi yang baik maka karyawan produksi akan mampu melakukan 

pekerjaannya secara lebih efektif dan efisien dalam membuat produk dengan kualitas yang 

baik. Seperti yang di kemukakan oleh Mowdey et, all (1976) dimana komitmen organisasi 

merupakan keinginan anggota organisasi dalam mempertahankan keanggotaannya serta 

berusaha dalam mencapai tujuan organisasi 

Komitmen yang dimiliki karyawan terhadap organisasi atau perusahaan dimana ia bekerja 

berbeda-beda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan komitmen yang 

dimiliki oleh karyawan dapat berdampak positif bagi perusahaan dimana individu tersebut 

bekerja dan juga sebaliknya. Ketika komitmen yang dimiliki oleh seorang karyawan baik atau 

tinggi maka ia akan memiliki prestasi yang baik dalam bekerja untuk memajukan perusahaan 

dimana ia bekerja. Seperti yang dikemukaan oleh Suseno (2010) karyawan yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi akan memberi nilai pada pekerjaannya sebagai sesuatu hal yang 

menarik, memiliki tantangan dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, memiliki 

kesenangan dan kepuasan melakukan apa yang sudah menjadi pekerjaannya, mereka akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik, serta selalu mengembangkan 

apa yang menjadi tugasnya dan juga potensi pada dirinya. Dari tingginya motivasi kerja yang 

dimiliki oleh karyawan maka hal tersebut dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap 

perusahaannya sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat terwujud.Begitu pula 

sebaliknya ketika komitmen yang dimiliki oleh karyawan rendah maka secara bersamaan 

kinerja yang ia lakukan akan mengalami penurunan akibatnya produktivitas di perusahaan 

tersebut juga akan menurun, hal tersebut dapat mengganggu pencapaian tujuan dari 

perusahaan yang bersangkutan, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ghoniyah dan 

Masurip (2011) mengungkapkan bahwa komitmen karyawan pada organisasi ternyata tidak 

bisa menjadi mediasi antara pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan. Sehingga, dapat 

disimpulkan jika lingkungan dimana ia bekerja tidak mampu dalam mewujudkan komitmen 

organisasi pada karyawan, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi peningkatan 

kinerja yang dilakukan oleh karyawan.  

Keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi meliputi keterlibatan kerja dan keterlibatan 

organisasi dimana hal tersebut dapat mempengaruhi komitmen organisasi.Komitmen 

organisasi ini terdiri dari tiga faktor utama yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, 

dan komitmen normatif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Albdour dan Altrawneh (2014) 

karyawan utama (frontline) yang memiliki keterlibatan kerja dan keterlibatan organisasi yang 

tinggi akan memiliki komitmen afektif dan komitmen normatif yang tinggi pula, selain itu 

ketika karyawan memiliki keterlibatan kerja yang lebih baik maka hal tersebut akan 

mempengaruhi komitmen berkelanjutan dari karyawan tersebut. 

Selain itu kepuasan kerja juga dapat memberikan efek positif terhadap komitmen organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eslami dan Gharakhani (2012) memberikan hasil bahwa 

kepuasan kerja yang terdiri dari tiga faktor yakni promosi, hubungan pribadi, serta kondisi 

kerja memberika efek positif terhadap komitmen organisasi yang dimiliki oleh para 

karyawan. Dari hal tersebut seharusnya para manager lebih aktif dalam meningkatkan 

kepuasan kerja yang dimiliki oleh para karyawan, ketika kepuasan tersebut meningkat maka 



4 
 

akan berdampak pada tingginya komitmen yang dimiliki oleh karyawan pada organisasi atau 

perusahaan dimana ia bekerja.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang mengkaji tentang anteseden, mengukur tentang 

hubungan serta letak demografi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pada staf 

keperawatan yang berada di dua rumah sakit pendidikan di Dera Ismail Khan. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Khan dan Jan (2015) di dapatkan hasil bahwa gaji, promosi, dan 

lingkungan dimana perawat tersebut bekerja menjadi faktor utama yang sangat 

mempengaruhi pembentukan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan. Selain faktor 

utama tersebut terdapat pula faktor-faktor sekunder yang mempengaruhi dalam pembentukan 

komitmen karyawan pada organisasinya yakni, pekerjaan, rekan kerja, dan pengawasan dari 

pemimpin. Pada penelitian ini disebutkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan demografi, dimana demografi tersebut terdiri dari jenis kelamin, 

usia, status perkawinan, pengalaman dan kualifikasi profesional. 

Pada penelitian yang dilakukan di Pakistan tentang dampak komitmen organisasi terhadap 

loyalitas karyawan yang dilakukan oleh Iqbal dkk (2015) didapatkan hasil bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi terhadap loyalitas karyawan. 

Dimana menurut peneliti komitmen organisasi memiliki peranan penting dalam loyalitas 

yang dimiliki oleh karyawan, selain itu organisasi wajib memberikan manfaat dan insentif 

terhadap para karyawan agar karyawan yang memiliki perilaku yang kurang baik mampu 

memperbaiki perilakunya serta memiliki komitmen terhadap organisasi atau perusahaan 

dimana ia bekerja. 

Komitmen karyawan terhadap organisasi atau tempat ia bekerja dapat dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor salah satunya adalah gaya seorang pemimpin dalam mengendalikan 

atau memimpin perusahaannya. Pemimpin memiliki peran yang tak kalah penting 

sebagaimana peran yang diberikan oleh karyawan atau pegawai, dimana pemimpin sangat 

menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan (Ancok, 

2012). Robbin (Pramadani dkk, 2012) menyatakan bahwa komitmen organisasi lebih 

menekankan pada identitas dari diri manusia atau karyawan yang berpihak pada tujuan dari 

organisasi tersebut dimana individu atau karyawan itu memiliki keinginan untuk menjaga 

keanggotaannya dalam suatu organisasi. Dari hal tersebut pentingnya gaya seseorang 

individu dalam memimpin atau mengendalikan perusahaannya bisa berdampak pada 

keinginan karyawan untuk menjaga keanggotaannya demi tercapainya tujuan yang sudah 

disepakati bersama antara karyawan dan perusahaan.  

Gaya kepemimpinan yang dimiliki individu dalam memimpin suatu organisasi atau 

perusahaan mampu meningkatkan atau bahkan menurunkan komitmen para karyawan pada 

organisai atau perusahan tersebut. Ada banyak tipe kepemimpinan dalam memimpin sebuah 

perusahan dimana menurut Hersey dan Blancard (Handayani, 2010) terdapat 4 tipe gaya 

kepemimpinan yakni Tipe Direktif yang ditandai dengan adanya komunikasi satu arah, 

pimpinan membatasi peranan bawahan dan menunjukan pada bawahan apa, kapan dan 

bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Kedua adalah Tipe Konsultatif ditandai dengan 

adanya komunkasi dua arah dan memberikan suportif kepada bawahannya.Ketiga Tipe 

Partisipatif ditandai dengan adanya dua kontrol dalam memecahkan suatu masalah dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin dan juga bawahan atau karyawan. 

Sedangkan untuk tipe yang terakhir yakni Tipe Delegatif ditandai dengan adanya kesediaan 

sang pemimpin dalam mendiskusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di organisasi atau 

perusahaan. 
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Dari beragamnya tipe atau gaya kepemimpinan yang ada, banyak penelitian terkait dengan 

gaya seseorang dalam memimpin organisasi atau perusahaan. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Awan dkk (2014) tentang hubungan gaya kepemimpinan dengan budaya 

organisasi dan komitmen karyawan pada perpustakaan universitas negeri maupun swasta. 

Hasil dari penelitian tersebut yakni tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi pada perpustakaan universitas negeri, sedangkan untuk 

perpustakaan universitas swasta terdapat hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi di perpustakaan 

universitas negeri maupun swasta, namun budaya organisasi dan komitmen organisasi pada 

perpustakaan negeri mapun swasta memiliki hubunga yang signifikan. 

Selanjutnya penelitan yang dilakukan Cemilorgev (2013) dimana penelitian ini 

mengeksplorasi hubungan antara berbagai macam gaya kepemimpinan seperti Taks-Oriented 

Leadership (TOL), Reletionship-Oriented Leadership (ROL), Change-Oriented Leadership 

(COL), dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan prestasi kerja tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Sakarya, Turki. Dari penelitian yang dilakukan dengan 88 

tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Sakarya, Turki di dapatkan hasil bahwa Taks-

Oriented Leadership (TOL), Reletionship-Oriented Leadership (ROL), Change-Oriented 

Leadership (COL), dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan prestasi kerja tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jaroslav (2013) pada sektor perbankan di Slovakia 

memberikan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana 

gayakepemimpinan direktif adalah gaya yang wajib di pakai oleh seorang pemimpin bank di 

Slovakia. Pada tahun 2012 dibandingakan dengan tahun 2008 jumlah manajer yang memilih 

gaya kepemimpinan direktif meningkat sebanyak 16%, dengan banyaknya pemimpin yang 

memilih gaya kepemimpinan direktif pada sektor perbankan maka produktivitas karyawan 

bank tersebut mampu meningkat sebanyak 17%. Oleh karena itu semakin banyak pemimpin 

yang memilih gaya kepemimpinan direktif hal tersebut mampu untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan pada perusahaan yang mengalami penurunan produktivitas.  

Namun dewasa ini terdapat tipe atau gaya kepemimpinan yang berbeda dengan tipe atau gaya 

kepemimpinan sebelumnya. Salah satu tipe atau gaya kepemimpinan tersebut adalah tipe 

Kepemimpinan Melayani (Servant Leadership). Pada masa ini kepemimpinan melayani 

(servant leadrship) sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, selain itu tipe kepemimpinan 

ini juga banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Pada tipe kepemimpinan 

melayani (servant leadership) lebih menekankan pada peningkatan pelayanan terhadap orang 

lain, membuat pendekatan yang menyeluruh kepada setiap pekerjaan, serta proses 

pengambilan keputusan yang tidak diputuskan sendiri melainkan di rumuskan atau 

diputuskan secara bersama-sama. 

Gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dapat memberikan pengaruh yang 

positif. Seperti pada penelitian yang dilakuka oleh Sial dkk, (2014) didapatkan hasil bahwa 

gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) baik secara langsung maupaun tidak 

langsung melalui perantara variabel seperti sikap, norma subyektif dan pengendalian perilaku 

dapat mempengaruhi berbagai pengetahuan serta kehebatan pada karyawan di perguruan 

tinggi.Selain itu kepemimpinan yang melayani (servant leadrship)jugamemiliki korelasi yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pada karyawan. Dimana dalam meningkatkan 

loyalitas para karyawan pemimpin harusnya mengembangkan gaya kepemimpinan yang 

melayani namun diimbangi dengan pengetahuan pemimpin terkait kebutuhan-kebutuhan 
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individu atau karyawan untuk meningkatkan kepuasan secara psikologis, hasil ini diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan oleh Ding dkk, (2012).  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Astohar, (2012) didapatkan hasil bahwa 

kepemimpinan yang melayani (Servant Leadrship) secara bersamaan dapat meningkatkan 

pertumbuhan yang baik bagi individu atau karyawan itu sendiri, selain itu juga dapat 

meningkatkan kualitas lembaga serta pelayanannya. Hal ini meliputi keterlibatan semua atau 

seluruh individu dari setiap anggota organisasi dalam proses pengambilan suatu keputusan 

serta berperilaku etis dan bertanggung jawab. MacCann dkk (2014) melakukan penelitian 

yang mengkaji tentang hubungan kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dengan 

kepuasan kerja karyawan dan kesehatan pasien.Dari penelitian yang telah di lakukan di 

dapatkan hasil bahwa kepemimpinan yang melayani (servant leadrship) mampu berkorelasi 

dengan baik terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan komitmen organisasi, 

saya memilih gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) sebagai hal yang 

mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan di suatu perusahaan. Pentingnya 

penelitian ini dilakukan karena pemimpin merupakan hal yang vital dalam sebuah organisasi 

atau peusahaan, peran seorang pemimpin sangat menentukan bagi kelangsungan hidup dari 

perusahaan yang dipimpinnya. Ketika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang kurang 

baik dalam memimpin perusahaannya hal tersebut akan berdampak pada komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh karyawan. Ketika gaya seorang pemimpin mampu mengayomi, 

mendengarkan, dan melakukan hubungan sosial yang baik pada karyawannya hal tersebut 

mampu meningkatkan komitmen yang dimiliki oleh para karyawan sehingga karyawan dapat 

setia dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik di organisasi dan perusahaan tersebut. 

Ketika karyawan dapat bertanggung jawab dengan baik terhadap organisasi atau perusahaan 

dimana ia bekerja, maka hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas yang dimiliki oleh 

karyawan. Peningkatan produktivitas yang karyawan alami akan berdampak positif pula 

terhadap peningkatan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat menuju atau 

mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut.  

Dari penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yakni adakah hubungan 

kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dengan komitmen organisasi pada 

karyawan ?Tujuan dari diangkatnya permasalahan ini oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

hubungan kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dengan komitmen organisasi 

pada karyawan.Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah dapat menambah wawasan 

mengenai penerapan Ilmu Psikologi yakni Psikologi Industri dan Organisasi khususnya 

dalam asesmen sumber daya manusia (SDM). Selain itu hasil yang diperoleh dapat dijadikan 

rujukan untuk mengembangkan Ilmu Psikologi khususnya Sumber Daya Manusia dan 

bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai refrensi untuk melakukan penelitian terkait dengan 

komitmen organisasi ditinjau dari persepsi karyawan terhadap kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership) 

Komitmen Organisasi 

Wirawan (2013) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu ketertarikan 

atau keterikatan yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai terhadap organisasi atau tempat 

dimana ia bekerja, keterikatan yang dimiliki oleh karyawan adalah keterikatan secara fisik 

maupun keterikatan secara psikologis. Keterikatan secara fisik disini maksudnya adalah 

karyawan akan selalu ada atau siap ketika dibutuhkan oleh perusahaan serta para karyawan 

juga akan ada ditempat ia bekerja selama jam kerja berlangsung. Selain itu para karyawan 

akan melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang sudah diberikan, 
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standar kerja serta target yang sudah di tetapkan oleh perusahaan atau  organisasi. Keterikatan 

secara psikologis maksudnya adalah karyawan atau pegawai merasa senang dan memiliki 

kebanggaan menjadi karyawan di perusahaan atau organisasi tersebut. 

Menurut Mowdey et, all (1976), komitmen organisasi merupakan keingginan anggota 

organisasi dalam mempertahankan keanggotaannya serta berusaha dalam mencapai tujuan 

organisasi. Menurut Relly,C,O & Chatman (1986) komitmen organisasi adalah ikatan 

kejiwaan yang dimiliki oleh individu terhadap organisasi yang terdiri atas keterlibatan dalam 

bekerja, kesetiaan individu, dan perasaan percaya terhadap nilai-nilai yang ada pada 

organisasinya. Mathis dan Jackson (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah 

tingkatan dimana individu percaya dan menerima tujuan yang ada di organisasi dan memiliki 

keinginan untuk tetap bertahan pada organisasinya tersebut.Jadi dari penjelasan yang telah 

disampaikan maka, komitmen organisasi merupakan keinginan individu dalam 

mempertahankan keanggotaannya pada suatu organisasi dengan terlibatnya individu tersebut 

untuk mencapai tujuan didalam organisasi. 

Aspek Komitmen Organisasi. 

Menurut Mowdey et, all (1976) terdapat tiga aspek tentang komitmen organisasi : 

1. Adanya suatu keyakinan dan penerimaan yang kuat pada nilai-nilai di dalam 

organisasi 

2. Bersedia berusaha keras atas nama organisasi 

3. Memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu 

organisasi 

Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Menurut Streers & Porter (Sopiah, 2008) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi yakni : 

1. Faktor personal yang terdiri dari job expectations, psychological contract, job choice 

faktor, karakteristik personal. Dari faktor-faktor tersebut akan membentuk komitmen 

awal. 

2. Faktor organisasi yang terdiri dari initial works experience, job scope, supervision, 

goal consistency organizational. Dari faktor-faktor tersebut akan membentuk atau 

memunculkan sikap tanggung jawab. 

3. Faktor diluar organisasi yang terdiri dari availability of alternative jobs. Faktor ini 

merupakan faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi contohnya ada tidaknya 

alternatif pekerjaan yang lain. Jika terdapat alternatif pekerjaan yang lebih baik, maka 

sudah pasti pegawai akan meninggalkannya. 

Kepemimpinan 

Kata kunci dari definisi kepemimpinan adalah pemimpin.Pemimpin merupakan seorang 

tokoh yang dikenal oleh para anggota sistem sosial dan mampu mempengaruhi para 

pengikutnya baik secara langsung maupun tidak langsung (Wirawan, 2013).George R. Terry 

(dalam Agus, 1982) mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang 

dapat mempengaruhi individu untuk berusaha secara bersama-sama dalam mencapai tujuan 

kelompok secara sukarela. 

Siagian (1982) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan atau keterampilan 

yang dimiliki oleh individu dalam menduduki suatu jabatan di satuan kerja untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain terutama karyawan atau bawahannya. Sukses atau 
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tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada gaya seseorang dalam 

memimpin. Kemudian berhasil atau tidaknya seseorang memimpin suatu organisasi tidak 

hanya ditentukan oleh keterampilan teknis yang dimilikinya, namun bagaimana cara ia 

mampu untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik. 

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (dalam Setyowati, 2013) pemimpin merupakan 

individu yang mempengaruhi orang lain serta memiliki wewenang menejerial dan 

kepemimpinan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi kelompok untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Kepemimpinan Melayani (Servant Leadership) 

Kepemimpinan pelayan adalah merupakan suatu pendekatan gaya kepemimpinan secara 

evolusioner dan pribadi. Kepemimpinan yang melayani menggunakan pendekatan yang 

mendasar dan bersifat jangka panjang yang berdampak pada perubahan secara keseluruhan 

pada kehidupan personal dan profesional pegawai.Kepemimpinan yang melayani adalah 

konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Grenleaf pada tahun 1970. Model atau gaya 

kepemimpinan yang melayani esensinya adalah melayani orang lain, yakni pelayanan 

terhadap karyawan, pelanggan, serta masyarakat dimana pelayanan tersebut merupakan 

prioritas utama.  

Menurut Greanleaf (Lantu dkk, 2007) definisi dari kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) adalah suatu kepemimpinan yang timbul dengan tulus dari dalam hati untuk 

melayani baik itu karyawan suatu perusahaan, pelanggan, dan seluruh masyarakat. Pilihan 

yang muncul karena suara dalam hati maka akan membentuk hasrat untuk menjadi seorang 

pemimpin. Perbedaan manifestasi yang diberikan untuk melakukan sebuah pelayanan yakni, 

memastikan bahwa kebutuhan dari orang lain dapat terpenuhi dengan baik, kemudian 

menjadikan para masyarakat menjadi individu yang memiliki kedewasaan, sehat, bebas, dan 

otonom yang nantinya masyarakat tersebut dapat menjadi pemimpin yang melayani (servant 

leadership) selanjutnya.  

Russell & Stone (Lantu dkk, 2007) mengungkapkan bahwa tujuan yang utama dari seseorang 

yang memiliki gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) yakni memberikan 

pelayanan serta memenuhi kebutuhan orang lain secara maksimal dan seharusnya hal tersebut 

merupakan motivasi utama ketika seseorang ingin menjadi pemimpin.  

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) seseorang yang lebih mendahulukan 

kepentingan karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Harvey (Lantu dkk, 2007) 

menyatakan bahwa pencapaian target pada keuntungan merupakan hal yang sekunder, 

sedangkan yang utama dalam dunia bisnis adalah melayani sebagai suatu institusi yang 

berada di masyarakat dan selanjutnya adalah bagaimana hal tersebut mampu 

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam membuat tindakan-tindakan 

yang lebih kontruktif. Kemudian kepemimpinan yang melayani (servant leadership) yakni 

seorang pemimpin yang lebih mengutamkan kepentingan atau kebutuhan karyawannya serta 

melakukan bawahan sebagai suatu tim atau rekan kerja. Dalam hal ini Harvey menyatakan 

terdapat urutan prioritas seseorang yang menggunakan gaya kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership) dari urutan yang tertinggi hingga yang terendah, urutan tersebut adalah : 

a. Pengembangan dan pertumbuhan pengikut 

b. Pelayanan terhadap pelanggan 

c. Pengembangan komunitas dan masyarakat sekitar 

d. Pengembangan organisasi (profit, peningkatan nilai saham, dll) 
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Kemudian menurut Nuryati, 2004 (dalam Astohar 2012) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan yang melayani merupakan suatu gaya kepemimpinan yang berasal dari 

perasaan yang tulus dari dalam hati untuk melayani karyawan, pelanggan, maupun 

masyarakat untuk menjadi individu yang pertama dalam melayani karyawan, pelanggan, 

maupun masyarakat. Pemimpin yang melayani adalah orang yang memiliki rasa kemanusiaan 

yang tinggi bukan seorang pemimpin untuk dilayani, tetapi pemimpin yang memiliki hak 

istimewa untuk melayani. 

Menurut Larry Spears (dalam Lantu dkk, 2007) terdapat 10 karakteristik dari kepemimpinan 

yang melayani (servant leadership) yakni : 

1. Mendengarkan (Listening) 

Gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) berusaha 

mendengarkan secara seksama apa yang dirasakan oleh para karyawannya, para 

pemimpin juga berusaha memahami apa yang dikomunikasikan oleh tubuh, jiwa 

serta pikiran dari karyawannya. Mendengarkan serta di kombinasikan dengan 

perenungan sangat diperlukan bagi pertumbuhan sang pemimpin. 

 

2. Empati (Empathy) 

Pemimpin yang melayani (servant leadership) akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk memahami serta berempatiterhadap orang lain. Suatu individu 

perlu diterima dan diakui secara raga dan kepribadiannya yang memiliki keunikan 

tersendiri. Dari hal tersebut mereka akan menampakkan iktikad yang baik pada 

komitmen sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Bagi pemimpin dengan gaya 

kepemimpinan yang melayani (servant leadership) akan memiliki keberhasilan 

ketika ia mampu menjadi pendengar yang baik dan berempati. 

 

3. Menyembuhkan (Healing) 

Pemimpin yang melayani (servant leadership) memiliki salah satu kekuatan 

yakni pemimpin yang melayani (servant leadership) mampu untuk 

menyembuhkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Banyak para individu yang 

menderita dan patah semangat karena rasa sakit yang ditimbulkan dari emosional 

mereka masing-masing. Disinilah merupakan peran penting bagi seseorang yang 

memiliki gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) guna membantu 

proses penyembuhan akibat penyakit yang dialami. Penyembuhan yang diberikan 

bukanlah bersifat medikal seperti yang dilakukan oleh para dokter melainkan 

penyembuhan yang di utamakan kepada aspek kejiwaan dan emosional dari para 

karyawannya. 

 

4. Kesadaran Diri (Awarness) 

Kesadaran diri yang dimiliki oleh pemimpin yang melayani (servant 

leadership) merupakan modal yang kuat bagi pemimpin itu sendiri.Kesadaran 

tersebut berupa kesadaran yang membantu memahami suatu persoalan yang 

melibatnya etika dan nilai-nilai yang sifatnya menyeluruh. Dengan cara tersebut 

akan memungkinkan untuk melihat suatu permasalahan dari tempat yang lebih 

terintegrasi. 

 

5. Persuasif (Persuasion) 

Ciri lain bagi pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership) adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi seseorang 

dengan baik tanpa menggunakan wewenang dan kekuasaan yang berasal dari 
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kedudukannya dalam membuat suatu keputusan di organisasi atau perusahaan. Hal 

ini yang membedakan model kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang 

melayani (servant leadership).Kepemimpinan yang melayani lebih membawa 

keefektifan dalam membangun konsensus kelompok dalam pemecahan berbagai 

masalah yang ditimbulkan. 

 

6. Konseptualisasi (Conceptualization) 

Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) akan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan yang ada pada 

dalam dirinya dalam melihat suatu permasalahan dari pandangan yang melewati 

kenyataan masa lalu dan masa sekarang. Hal tersebut membuat pemimpin yang 

memiliki gaya kepemimpinan yang melayani (servant leadership) harus 

mengusahakan keseimbangan yang kompleks dan rumit anatara konseptualisasi 

dan fokus oprasional perusahaan sehari-hari. 

 

7. Kemaampuan untuk Melihat Masa Depan (Foresight) 

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) memiliki kemampuan 

untuk memperhitungkan hasil dari suatu situasi yang sulit untuk didefinisikan 

namun mampu untuk dikenali. Kemampuan dalam melihat masa depan yang 

dimiliki oleh pemimpin yang melayani (servant leadership) merupakan suatu cirri 

khas yang dimiliki pemimpin yang melayani (servant leadership) guna untuk 

memahami pelajaran dari masa lalu, masa sekarang, dan kemungkinan 

konsekuansei dari keputusan-keputusan yang di ambil di masa mendatang. 

 

8. Kemampuan Melayani (Stewardship) 

Menurut Petter Block melayani adalah memegang sesuatu dengan memiliki 

rasa percaya kepada orang lain. kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) haruslah memiliki kemampuan untuk melayani dan memiliki 

komitmen untu melayani kebutuhan orang lain. Kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership) berusaha agar setiap karyawan yang ada dalam suatu 

organisasi atau perusahaan haruslah memiliki atau memainkan peran penting 

dalam menjalankan organisasi atau perusahaan dengan mengacu kepada 

masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

9. Komitmen pada Pertumbuhan Individu (Commitment to The growth of People) 

Pemimpin yang melayani (servant leadership) memiliki keyakinan bahwa 

manusia memiliki nilai intrinsik yang melebihi sumbangan nyata mereka sebagai 

seorang pegawai. Pemimpin yang melayani (servant leadership) memiliki 

komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan pribadi, professional, dan spiritual 

pada individu dalam organisasi atau perusahaan dimana ia bekerja. 

 

10. Membangun Komunitas (Community Building) 

Pemimpin yang melayani (servant leadership) berusaha keras untuk 

membangun suatu hubungan yang erat selayaknya sebuah keluarga di antara para 

anggota yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini 

membangun kembali suatu masyarakat menjadi masyarakat yang bisa di hayati 

bagi para individu lain adalah adanya sejumlah pemimpin yang menjadikan 

keputusan pribadinya sebagai prioritas kedua dan lebih mengutamakan orang lain 

sebagai tujuan hidupnya.  
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Dari karakteristik yang dikemukakan oleh Larry Spears dimana menurutnya terdapat 10 

karakteristik pemimpin yang melayani (servant leadership), Barbuto dan Wheeler (2006) 

menambahkan satu karakteristik pemimpin yang melayani (servant leadership) yakni calling 

sehingga karakterisktik pemimpin yang melayani (servant leadership) berjumlah 11. Barbuto 

dan Wheeler (2006) mengembangkan skala pengukuran untuk kepemimpinan yang melayani 

(servant leadership) dimana mereka mengelompokkan 11 karakteristik tersebut kedalam 5 

faktor yakni altruistic calling, emotional healing, wisdom, persuasive mapping, dan 

organizational stewardship.  

Dinamika Hubungan antara Gaya kepemimpinan yang Melayani (Servant Leadership) 

dengan Komitmen Organisasi 

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan. 

Semakin baik atau semakin tepat pemimpin memilih gaya kepemimpinan untuk memimpin 

suatu organisasi atau perusahan maka komitmen yang dimiliki oleh karyawan untuk 

organisasi atau perusahaannya akan semakin baik. Namun sebaliknya jika seorang pemimpin 

menggunakan atau memilih gaya kepemimpinan yang kurang tepat dalam memimpin 

perusahaannya, maka komitmen karyawan pada organisasi atau perusahaannya akan turun. 

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

lebih memperioritaskan pada kebutuhan orang lain baik itu karywan, pelanggan, maupun 

kepada masyarakat. Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) akan 

mengembangkan setiap indivdu yang ada disekitarnya dan membantu individu tersebut untuk 

mencapai keberhasilan pada pekerjaannya dan juga pada kehidupan sehari-harinya. 

Ketika pemimpin lebih memprioritaskan kebutuhan para karyawan atau bawahannya bukan 

memprioritaskan kebutuhan pribadinya dengan cara mendengarkan keluhan-keluhan yang 

dialami oleh karyawan, berempati terhadap apa yang dirasakan oleh para karyawan, membuat 

karyawan merasa memiliki peran penting dalam perusahaan, mampu mempengaruhi 

karyawannya untuk menjadi lebih baik, bersama-sama dalam membuat visi untuk mencapai 

tujuan perusahaan, memiliki kepedulian, rasa rendah hati serta mampu menghargai prestasi 

yang dimiliki oleh karyawannya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para 

karyawannya maka dari hal tersebutakan membuat karyawan merasa lebih dihargai oleh 

atasannya, memiliki lingkungan kerja yang baik, memiliki kebanggaan terhadap apa yang ia 

kerjakan dan ia merasa bahwa ia juga merupakan indivdu yang memiliki peranan penting 

untuk memajukan organisasi atau perusahaan dimana ia bekerja. 

Jadi pada saat karyawan merasa sudah dihargai oleh pemimpinnya, merasa bangga terhadap 

pekerjaannya, dan merasa bahwa ia merupakan individu yang memiliki peranan penting 

dalam memajukan organisasi atau perushaannya maka hal tersebut akan membuat karyawan 

memiliki performa kerja yang baik sehingga ia akan selalu berusaha untuk melayani 

pelanggan dengan sepenuh hati. Karyawan juga akan mengabdi sepenuh hati untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan perusahaan, dimana karyawan akan bekerja keras dan selalu 

memberikan yang terbaik bagi perusahaan dimana ia bekerja sehingga tujuan dari perusahaan 

dan karyawan tersebut dapat tercapai, ketika hal tersebut dimiliki oleh karyawan maka 

karyawan tersebut memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaannya. 

Hipotesa  

Ada hubungan yang positif kepemimpinan yang melayani (servant leadership) dengan 

komitmen organisasi pada karyawan. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis korelasional. 

Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, korelasi tidak menunjukan hubungan 

fungsional atau analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependent dengan 

varaibel independent (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis korelasional produk momen dimana pada teknik analisis produk momen ini 

digunakan untuk menguji hiopotesis hubungan anatara satu variable independen dan satu 

variable dependen (Sugiono, 2014). Hal ini peneliti lakukan dikarenakan peneliti ingin 

mengetahui atau melihat hubungan anatara variabel yang satu dengan variabel yang lain 

yakni kepemimpinan yang melayani dengan komitmen organisasi. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi di perusahaan PT. X yang 

berjumlah 250 orang dimana dari 250 karyawan perusahaan tersebut sesuai dengan tabel 

penentuan jumlah sample yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (dalam Sugiono, 2014) 

diketahui untuk tingkat kesalahan 5% maka sample yang digunakan adalah 146 

karyawan.Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah Probability Sampling 

yakni dengan menggunakan Simple Random Sampling. Dimana menurut Sugiono (2014) 

simple random sampling adalah teknik pengambilan sample yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang terdapat pada populasi tersebut.  

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) yakni kepemimpinan yang 

melayani (servant leadership) sedangkan untuk variabel terikat (Y) yakni Komitmen 

organisasi  

Kepemimpinan yang melayani (Servant Leadership) adalah persepsi karyawan tentang tipe 

atau gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kepala bagiandimana gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala bagian mereka mencakup, memiliki kerendahan 

hati, memiliki gambaran masa depan yang memberikan motivasi dalam mencapai gambaran 

tersebut, memiliki kepercayaan serta keyakinan terhadap para karyawannya, mampu 

melayani atau memahami karyawannya dengan memiliki sikap, perilaku, nilai-nilai yang baik 

dalam kehidupan sehari-harinya, dan mempercayai kekuatan yang dimiliki oleh para pegawai 

atau karyawannya, mendengarkan secara efektif, membuat karyawan merasa dihargai, serta 

memberikan motivasi atau kekuatan kepada para karyawanya.  

Penelitian ini menggunakan instrument atau skala miliki Handoyo (2010) yang diadaptasi 

dari instrumen atau skala milik Barbuto dan Wheeler (2006). Instrument atau skala ini terderi 

dari 5 dimensi yakni alturistic calling, emotional healing, wisdom, persuasive mapping, 

danorganizational stewardship. Pada instrumen atau skala ini selain memakai 5 dimensi yang 

dikemukakan oleh Barbuto dan Wheeler, Handoyo juga menambahkan 3 dimensi lainnya 

yakni vision, service, dan humality. Hal ini ia lakukan karena dimensi-dimensi tersebut 
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banyak disebutkan oleh Handoyo dan juga peneliti sebelumnya sebagaidimensi dalam 

kepemimpinan yang melayani (servant leadership).  

Jenis instrumen atau skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert dimana 1 

merupakan nilai terendah untuk per-item dan 5 merupakan nilai tertinggi untuk per-item. 

Pada nilai terendah 1 menunjukan sangat tidak setuju (STS), 2 menunjukan tidak setuju (TS), 

3 menunjukan (R), 4 menunjukan setuju (S), dan 5 menunjukan sangat setuju (SS). Analisis 

untuk reliabilitas untuk isntrument atau skala ini adalah 0.95, dimana pada masing-masing 

muatan faktor berkisan antara 0.47 – 0.75. 

Komitmen organisasi merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh anggota yang berada 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk tetap setia kepada organisasi atau perusahaa 

dimana ia bekerja, memiliki rasa kepercayaan, serta bekerja secara bertanggung jawab untuk 

mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan 

intrumen milik Ingarianti TM (2014). Teknik yang dipakai untuk pengambilan data adalah 

menggunkan skala dengan jenis likert, dimana skala likert merupakan skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu 

fenomena sosial (Sugiono, 2014). Pada skala komitmen organisasi dibedakan antara item 

yang positif (favourable) dan item yang negatif (unfavourable). Skala ini terdiria atas lima 

pilihan pernyataan yakni, sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS), dan 

sangat tidak setuju (STS). 

Pada skala komitmen organisasi ini terdapat beberapa aspek yang masing-masing memiliki 

angka reliabilitas yakni kepercayaan yang kuat dari tujuan dan nilai-nilai organisasi dengan 

angka reliabilitas 0.828, kesediaan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh atas 

nama organisasi dengan angka reliabilitas 0.803, dan keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dengan angka relibilitas 0.897. Dari 

keseluruhan item angka reliabilitasnya adalah 0.938 yang menunjukan bahwa item-item 

tersebut memiliki angka reliabilitas yang tinggi, sedangkan untuk validitas peritemnya 

berkisar antara 0.374 – 0.680  

Prosedur dan Analisa Data Penelitian  

Secara umum penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga prosedur yakni persiapan, 

pelaksanaan, dan analisa data. Pada tahap persiapan peneliti melakukan pendalaman materi 

dan alat ukur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses selanjutnya adalah 

melakukan try out kepada subjek yang berjumlah 50 orang karyawan di perusahaan yang 

berbeda, sebelum melakukan proses try out peneliti meminta izin kepada pihak perusahaan 

untuk melakukan pengambilan data. Pada tanggal 23 November 2015 saya melakukan try out 

kepada 55 karyawan pada PT. Y yang karakteristiknya sama dengan PT. X dari try out yang 

telah dilakukan didapatkan hasil bahwa dari 38 item pada instrumen kepemimpinan yang 

melayani (servant leadership) setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka item yang 

dikatakan valid sejumlah 27 dengan angka reliabilitas yang diperoleh adalah 0.855 dimana 

hal itu menunjukan bahwa instrumen tersebut reliabel dan memiliki angka validitas per 

itemnya berkisar antara 0.276 – 0.673. Sedangkan untuk instrumen komitmen organisasi dari 

40 item pada instrumen tersebut setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka item 

yang dikatakan valid sejumlah 32 dengan angka reliabilitas yang diperoleh adalah 0.907 

dimana hal itu menunjukan bahwa instrumen tersebut reliabel dan memiliki angka validitas 

per itemnya berkisar antara 0.284 – 0.604. 
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Pada tahap selanjutnya yakni pelaksanaan, dimana pada tahap ini peneliti melakukan 

pengambilan data kepada para karyawan di suatu perusahaan dengan jumlah responden 

sebanyak 146 orang. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 08 – 18 Desember 2015 yang 

bertempat di PT. X Selanjutnya adalah analisa data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan 

data yang akan diproses menggunakan SPSS, dengan menggunakan uji korelasi untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan yang melayani 

dengan komitmen organisasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penyebaran angket yang telah dilakukan kepada 146 responden yakni karyawan 

produksi di PT. X, di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Karakteristik Subjek  Frekuensi Presentase 

Jenis Kelamin     

 Laki – laki 79 54.1 % 

 Perempuan 67 45.9 % 

Pendidikan     

 Perguruan Tinggi 3 3.1 % 

 SMA 124 81.9 % 

 SMP 19 13 % 

Usia    

 20 – 30 tahun 20 13.69 % 

 31 – 40 tahun 105 71.91 % 

 >41 tahun 21 14.38 % 

Lama Bekerja     

 1 – 10 tahun 62 42.46 % 

 11 – 15 tahun 49 33.56 % 

 16 – 20 tahun 30 20.54 % 

 >21 tahun 5 3.42 % 

 

Dari Tabel 1 tentang deskripsi subjek penelitian dapat diketahui bahwa responden dengan 

jenis kelamin laki-laki merupakan responden yang paling banyak dengan jumlah 79 orang 

(54.1 %) dan SMA merupakan latar belakang pendidikan yang paling banyak ditempuh dari 

keseluruhan responden dengan jumlah 124 orang (55.5 %). Dari keseluruhan responden usia 

31 – 40 tahun merupakan mayoritas usia pada responden dengan jumlah 105 orang (71.91 

%), selain itu responden yang memiliki lama kerja yang paling dominan yakni berkisar 1 – 10 

tahun dengan jumlah 62 orang (42.46%) 

Tabel 2. T-Score skala Kepemimpinan yang Melayani (Servant Leadership) 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Rendah T-Score <50 63 43.2% 

Tinggi T-Score ≥50 83 56.8% 

Total  146  
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Dari tabel 2 tentang perhitungan T-score skala kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) didapat hasil bahwa persepsi responden terhadap kepemimpinan yang melayani 

dalam kategori tinggi merupakan yang paling dominan dengan frekuensi sebanyak 83 orang 

atau 56.8 %.  

Tabel 3. T-Score skala Komitmen Organisasi 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Rendah T-Score <50 69 47.9% 

Tinggi T-Score ≥50 77 52.1% 

Total  146  

 

Dari tabel 3 tentang perhitungan T-score skala komitmen organisasi didapatkan hasil bahwa 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan masuk dalam kategori tinggi, dimana 

kategori ini adalah kategori yang paling dominan dengan frekuensi sebanya 77 orang atau 

52.1% 

Tabel 4. Uji Normalitas 

 Kepemimpinan yang 

Melayani 

(servant leadership) 

Komitmen Organisasi 

Skewness -1.970 -1.661 

Kurtosis -1.483 -1.977 

 

Dari Tabel 2 tentang kenormalan data dapat dilihat bahwa bahwa data yang di peroleh adalah 

normal.Kenormalan data ini ditunjukan dengan nilai skewness dan kurtosis yang berada di 

antara ±2, dimana nilai skewness pada variabel kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) adalah -1.970 dan untuk nilai kurtosisnya adalah -1.483. Pada variabel komitmen 

organisasi di dapatkan hasil bahwa nilai skewness adalah -1.661 dan untuk nilai kurtosisnya 

adalah -1.977, hal tersebut menunjukan bahwa kedua data adalah normal dikarenakan nilai 

skewness dan kurtosis berada diantara ±2. 

Tabel 5. Korelasi Kepemimpinan yang melayani dengan komitmen organisasi 

Variabel N r 𝒓𝟐 p 

Kepemimpinan yang Melayani 

(Servant Leadership) 

146 0.508 0.258 0.000 

Komitmen Organisasi 146 0.508 0.258 0.000 

 

Dari hasil analisis korelasional yang dilakukan menunjukan bahwa kepemimpinan yang 

melayani (servant leadership) berkorelasi secara signifikan dan positif dengan komitmen 

organisasi (r = 0.508, p = 0.000). Dimana hasil ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara kepemimpinan yang melayani dengan komitmen organisasi, 

Nilai koefisien determinan (𝑟2) = 0.258 yang memiliki arti bahwa variabel kepemimpinan 

yang melayani (servant leadership) mampu menjelaskan variabel komitmen organisasi 

sebesar 25.8% dan sisanya sebesar 74.2% dipengaruhi oleh variabel lain.  
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DISKUSI 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan yang melayani dengan komitmen organisasi yang dimiliki 

oleh karyawan (r = 0.508, p = 0.000). Dari hasil penelitian yang dilakukan juga diketahui 

bahwa komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan masuk dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 77 orang atau 52.1%, untuk persepsi karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan yang melayani juga masuk dalamkategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak83 orang atau 56.8%. Gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang positif dengan 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan, dimana pemimpin yang mampu memilih 

gaya kepemimpinan yang tepat untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan dapat 

membuat komitmen yang dimiliki oleh karyawan bagi perusahaannya akan semakin baik.  

Kepemimpinan yang melayani (servant leadership) merupakan gaya kepemimpinan yang 

lebih memprioritaskan pada kebutuhan-kebutuhan para karyawannya. Selain itu 

kepemimpinan yang melayani (servant leadership) juga akan berusaha mengembangkan 

potensi setiap karyawan dan membantu karyawan tersebut untuk mencapai keberhasilan pada 

pekerjaanya serta pada kehidupan sehari-harinya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

terbukti bahwa pemimpin yang lebih memprioritaskan kebutuhan para karyawannya dengan 

cara mendengarkan keluhan-keluhan yang dialami oleh karyawannya, berempati terhadap apa 

yang dirasakan oleh para karyawan, membuat karyawan merasa memiliki peran yang penting 

dalam perusahaan, mampu mendorong karyawan untuk menjadi lebih baik, bersama-sama 

dalam membuat visi untuk mencapai tujuan perusahaan, memiliki kepedulian, memiliki rasa 

rendah hati, dan mampu menghargai prestasi yang dimiliki oleh karyawan serta memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi para karyawan hal tersebut dapat membuat karyawan merasa 

lebih dihargai oleh pemimpin atau atasannya, memiliki kebanggaan terhadap apa yang ia 

kerjakan, dan ia akan merasa bahwa ia merupakan karyawan yang memiliki peranan penting 

untuk memajukan organisasi atau perusahaannya.  

Ketika karyawan merasa dihargai oleh pemimpinnya, merasa bangga terhadap apa yang ia 

kerjakan, dan merasa bahwa ia merupakan salah satu karyawan yang memiliki peran penting 

dalam memajukan perushaan dimana ia bekerja maka karyawan akan memiliki performa 

kerja yang baik serta karyawan tersebut akan mengabdi sepenuh hati untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sehingga ketika hal tersebut dimiliki oleh karyawan maka karyawan tersebut 

memiliki komitmen organisasi yang baik, dimana komitmen merupakan hal terpenting yang 

harus dimiliki oleh seorang karyawan. Ketika karyawan memiliki komitmen yang baik 

terhadap organisasi atau perusahaan dimana ia bekerja maka karyawan akan mengerjakan 

serta melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas serta standar kerja yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan (Wirawan, 2013).  

Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin memiliki keterkaitan dengan komitmen 

organisasi, Pemimpin merupakan salah satu hal terpenting di dalam suatu organisasi atau 

perusahaan, dimana jika pemimpin memakai gaya kepemimpinan yang tidak sesuai maka 

yang terjadi adalah karyawan merasa tidak dihargai sehingga hal tersebut dapat perdampak 

pada komitmen organisasi yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya jika pemimpin memakai 

gaya kepemimpinan yang tepat ketika bekerja dan berinteraksi kepada para pegawainya maka 

hal tersebut dapat membuat karyawan merasa nyama serta dihargai, sehingga komitmen yang 

dimiliki oleh karyawan semakin baik yang diwujudkan dengan keterlibatan karywan untuk 

berusaha keras menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya serta karyawan 
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memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan dirinya dalam memajukan perusahaan 

dimana ia bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Mowdey et, all (1976) terdapat tiga aspek 

tentang komitmen organisasi yakni, adanya suatu keyakinan dan penerimaan yang kuat pada 

nilai-nilai di dalam organisasi, bersedia berusaha keras atas nama organisasi, dan memiliki 

keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. 

Dalam penelitian ini kepemimpinan yang melayani (servant leadership) memiliki hubungan 

yang signifikan dengan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan dimana ketika 

pemimpin mampu melayani karyawannya dengan baik dalam hal ini mendengarkan, 

memiliki kerendahan hati, membuat karyawan merasa dihargai, serta mampu memberikan 

motivasi atau kekuatan kepada para karyawannya maka komitmen yang dimiliki oleh 

karyawan pada perusahaan dimana ia bekerja juga semakin baik. Seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mazarei, dkk (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara semua komponen kepemimpinan yang melayani (servant leadership) 

dengan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan selain itu komponen dari 

kepemimpinan yang melayani (servant leadership) juga mampu memprediksi komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh karyawan kepada perusahaan dimana ia bekerja. Berbeda 

dengan Mazarei, Ramli (2014) menyatakan bahwa kepemimpinan yang melayani (servant 

leadership) memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen afektif ketika semua 

dimensi didalamnya di uji secara bersama-sama sedangkan ketika menggunakan analisis 

indivdual maka hanya authenticity dan kerendahan hati yang memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan komitmen afektif. Selain gaya kepemimpinan terdapat faktor lain yang 

dapat mempengaruhi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan salah satunya adalah 

jenis kelamin, meskipun seluruh karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi namun 

terdapat perbedaan yang signifikan antara komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan 

perempuan dan karyawan laki-laki, dimana karyawan yang berjenis kelamin perempuan 

memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan karyawan 

yang berjenis kelamin laki-laki (Rizk dan Lubis, 2013) 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan dari hasil analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan yang melayani (servant leadership) 

dengan komitmen organisasi pada karyawan. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai korelasi 

sebesar 0.508dengan taraf signifikansi adalah 0.000 (p <0.5), ini memiliki arti semakin 

pemimpin mampu melayani karyawannya dengan cara mendengarkan para karyawannya, 

memiliki kerendahan hati, membuat karyawan merasa dihargai, serta mampu memberikan 

motivasi atau kekuatan kepada para karyawannya maka komitmen yang dimiliki karyawan 

kepada perusahan dimana ia bekerja juga semakin baik. 

Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan bagi perusahaan adalah dapat 

dipergunakan sebagai bahan evaluasi terutama bagi pemimpin agar lebih menghargai apa 

yang dikerjakan oleh para karyawan dan dapat melayani karyawan dengan baik sehingga hal 

tersebut akan dapat meningkatkan komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan. Ketika 

karyawan tersebut memiliki komitmen yang baik untuk perusahaan dimana ia bekerja maka 

karyawan tersebut akan berusaha dengan keras untuk kemajuan organisasi dan memiliki 

keinginan yang kuat dalam mempertahankan dirinya sebagai bagian dalam perusahaan 

sehingga apa yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Bagi peneliti 
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selanjutnya yang akan meneliti dengan variabel yang sama diharapkan dapat melakukan 

penelitian terkait dengan variabel lainnya seperti produktivitas karyawan, organizational 

citizenhip, atau dengan variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya. 
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KERANGKA BERPIKIR 

  
GAYA KEPEMIMPINAN 

KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI (SERVANT LEADRRSHIP) 

1. Berusaha mendengarkan secara seksama serta memiliki sikap empati atas 

apa yang dirasakan oleh karyawannya. 

2. Membuat karyawan merasa memiliki peran penting dalam perusahaan dan 

bersama-sama dengan karyawan dalam membuat visi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

3. Memiliki kepedulian dan rasa rendah hati terhadap para karyawannya serta 

mampu menghargai prestasi yang dimiliki oleh karyawannya dibandingkan 

dengan dirinya. 

4. Mampu mempengaruhi dan mendorong karyawan untuk menjadi lebih baik 

serta mampu menyemangati para karyawan ketika mengalami hal buruk. 

5. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk para karyawannya 

1. Karyawan akan bekerja keras dan selalu memberikan yang 

terbaik bagi organisasi atau perusahaan 

2. Karyawan akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang sudah ditentukan sesuai dengan pekerjaannya 

3. Apapun yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan 

tersebut karyawan akan senantiasa bertahan pada organisasi 

atau perusahaan dimana ia bekerja. 

KOMITMEN ORGANISASI TINGGI 

Gaya kepemimpinan tersebut dapat membuat karyawan merasa: 

1. Dihargai oleh pemimpinnya 

2. Memiliki kebanggaan dan merasa senang ketika melaksanakan 

tugas yang diberikan 

3. Merasa dibutuhkan oleh perusahaan sehingga karyawan akan 

memberikan usaha yang keras dan terbaik bagi tercapainya tujuan 

perusahaan 
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LAYOUT SKALA TRYOUT 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan Hormat, 

Perkenalkan saya Dyah Ayu Windiyani dari Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam rangka penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir sebagai 

mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, maka saya memohon 

bantuan saudara/i untuk mengisi skala penelitian berikut. 

Perlu saudara/i ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk tujuan 

penelitian semata dan tidak digunkan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh karenanya 

saudara tidak perlu merasa ragu dalam menjawab semua pernyataan yang tersedia, karena 

saya akan merahasian jawaban yang saudara/i berikan. Dalam penelitian ini tidak ada 

jawaban yang benar atau salah karena semua jawaban yang saudara/i berikan memiliki makna 

Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah saudara/i isi. 

Atas kesediaan saudara/i dalam membantu penelitian ini, saya ucapkan terimakasih 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb 

Hormat Saya, 

Dyah Ayu Windiyani 

Petunjuk Pengisian Skala 

1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara/i dengan memberi tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan keterangan 

STS : Sangat Tidak Setuju  

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu-Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

2. Apabila saudara ingin mengganti jawaban beri tanda (=) pada jawaban yang telah 

saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru 

3. Pada skala ini anda diminta untuk mempersepsikan gaya kepemimpinan pemimpin 

anda, pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah seorang Kepala Bagian Produksi 

4. Usahakan tidak ada nomor yang terlewatkan untuk diisi 

5. Isilah identitas anda pada kolom dibawah ini  

 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

Lama Bekerja :  

 

 

 

 



24 
 

 

SKALA 1 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

STS TS RR S SS 

1 Pemimpin saya mempersiapkan perusahaan agar 

menjadi perusahaan yang lebih baik di masa depan 

     

2 Saya meyakini pemimpin memiliki kepercayaan bahwa 

perusahaan mampu memainkan peran yang baik dalam 

masyarakat 

     

3 Pemimpin saya melihat bahwa perusahaan sebagai 

suatu organisasi yang mempunyai potensi untuk 

memberikan sumbangan ke masyarakat 

     

4 Saya mendapatkan dukungan dari pemimpin sehingga 

bersemangat saat berada di tempat kerja 

     

5 Pemimpin saya mempercayai bahwa perusahaan harus 

berfungsi sebagai komunitas, bukan sekedar 

sekumpulan orang yang bekerja 

     

6 Saya berkeyakinan bahwa pemimpin mengetahui dan 

terlibat langsung dengan apa yang terjadi di perusahaan 

     

7 Ketika terdapat permasalahan di dalam perusahaan 

pemimpin saya menyadari apa yang sedang terjadi pada 

perusahaan 

     

8 Pemimpin saya menyadari sepenuhnya tentang apa 

yang terjadi di perusahaan 

     

9 Saya merasa bahwa pemimpin mampu mengantisipasi 

akibat dari keputusan yang dibuatnya 

     

10 Saya berkeyakinan bahwa pemimpin saya paham 

melakukan pelayanan bagi karyawan merupakan inti 

dari kepemimpinan 

     

11 Pemimpin saya mampu menjadi contoh dalam 

memberikan pelayanan untuk menginspirasi saya 

     

12 Saya memiliki keyakinan dimana pemimpin saya 

memahami bahwa melayani orang lain adalah hal yang 

paling penting 

     

13 Saya menjadikan pemimpin sebagai panutan dalam 

memberikan pelayanan kepada karyawan baik dalam 

perilaku, sikap atau nilai pribadinya. 

     

14 Bagi pemimpin saya, melayani karyawan merupakan 

sebuah tanggung jawab untuk orang lain 

     

15 Ketika saya mendapatkan persoalan, pemimpin 

membantu dalam menyelesaikan persolaan yang saya 

hadapi  

     

16 Ketika pemimpin saya meraih suatu prestasi ia tidak 

serta merta membanggakan diri terhadap prestasi yang 

diraihnya 

     

17 Prestasi yang saya miliki lebih dibanggakan oleh 

pemimpin dibandingkan dengan prestasi yang 

diperolehnya 
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18 Pemimpin saya memperlihatkan sikap kerendahan hati      

19 Saya melihat bahwa pemimpin saya tidak memiliki 

ketertarik untuk membanggakan diri sendiri. 

     

20 Ketika pemimpin memberikan bantuan kepada saya, ia 

tidak memperhitungkan apa yang ia berikan 

     

21 Ketika saya memiliki visi untuk perusahaan pemimpin 

menunjukan keinginannya memasukan visi saya 

kedalam tujuan perusahaan 

     

22 Saya di dorong oleh pemimpin untuk berpartisipasi 

dalam menentukan dan mengembangkan visi bersama 

     

23 Selain pemimpin, saya juga diikut sertakan dalam 

menuliskan visi yang jelas dan tegas 

     

24 Saya diminta memberikan masukan oleh pemimpin 

tentang arah masa depan perushaan 

     

25 Pemimpin saya berusaha untuk membuat karyawan 

memiliki komitmen terhadap visi bersama  

     

26 Saya di dorongan oleh pemimpin untuk memiliki 

mimpi yang besar tentang perusahaan 

     

27 Dengan kedudukan sebagai seorang pemimpin ia 

memberikan pengaruh yang kuat kepada saya untuk 

melakukan sesuatu 

     

28 Dalam menyelesaikan suatu tugas saya mendapatkan 

dukungan dari pemimpin 

     

29 Pemimpin saya memiliki bakat yang besar dalam 

mempengaruhi karyawan untuk melakukan sesuatu 

     

30 Pemimpin saya mampu meletakan kepentingan saya 

dan karyawan diatas kepentingannya sendiri 

     

31 Saya merasa bahwa pemimpin saya melakukan 

tugasnya sebagai panggilan atau amanah untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan 

     

32 Saya meyakini bahwa pemimpin saya mengorbankan 

kepentingannya untuk memenuhi kepentingan 

karyawannya 

     

33 Pemimpin saya melakukan apapun yang dapat 

diberikan untuk karyawannya 

     

34 Ketika saya dibantu oleh pemimpin saya ia tidak 

menilai terlalu tinggi sumbangan dirinya 

     

35 Saya menganggap bahwa pemimpin saya memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang 

dimiliki oleh karyawannya 

     

36 Saya merasa bahwa pemimpin saya berusaha 

membantu karyawannya yang sedang menghadapi 

persoalan emosional 

     

37 Pemimpin saya mampu menjadi sandaran karyawan 

ketika karyawan mempunyai persoalan emosional 

     

38 Ketika saya memiliki persoalan emosional pemimpin 

saya membantu dalam menyelesaikan persoalan saya 
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SKALA II 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

SS S N TS STS 

1. Saya menaati semua peraturan perusahaan ini 

meskipun ada peraturan yang kurang sesuai dengan 

hati nurani saya 

     

2. Meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan, saya tetap menjalankannya dengan baik 

     

3. Nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan ini sesuai 

dengan nilai-nilai yang saya miliki 

     

4. Saya percaya bahwa segala peraturan yang berlaku di 

perusahaan ini adalah demi kebaikan semua 

karyawan 

     

5. Tujuan yang dimiliki perusahaan menjadi tujuan saya 

juga 

     

6. Saya mendukung dan melaksanakan apa yang 

menjadi keputusan perusahaan 

     

7. Menurut saya kebijakan perusahaan sesuai dengan 

harapan saya 

     

8. Saya tidak bersedia melakukan tugas tambahan ketika 

jam kerja saya telah selesai 

     

9. Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas bagian 

lain jika tidak diberi imbalan 

     

10. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 

menyelesaikan keperluan lain diluar tugas perusahaan 

     

11. Percuma saja saya mencurahkan usaha yang besar 

untuk perusahaan bila imbalannya tidak sepadan 

     

12. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila perushaan 

mengalami kerugian 

     

13 Saya tidak ingin melibatkan diri sepenuhnya untuk 

perusahaan 

     

14. Saya bersedia untuk tetap menjadi karyawan 

diperusahaan ini sampai pensiun 

     

15. Selama bekerja diperusahaan ini saya merasa nyaman 

sehingga tidak ada alasan untuk pindah ke perusahaan 

lain 

     

16. Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir untuk 

pindah ke perusahaan lain 

     

17. Saya berencana untuk bekerja diperusahaan ini dalam 

jangka waktu yang panjang 

     

18. Dengan bekerja diperusahaan ini, saya yakin masa 

depan saya terjamin 

     

19. Saya merasa nyaman bekerja di perusahaan ini dan 

tidak memiliki keinginan untuk keluar dari 

perusahaan 

     

20. Bagi saya perusahaan ini adalah tempat bekerja 

paling baik 

     

21. Tidak masalah jika sesekali saya melanggar peraturan      
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dalam perusahaan 

22. Menurut saya, tidak semua peraturan perusahaan 

harus dipatuhi dan ditaatI 

     

23. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang menjadi 

keputusan perusahaan 

     

24. Saya tidak peduli dengan tujuan yang dimiliki 

perusahaan karena tidak sesuai dengan tujuan saya 

     

25. Saya tidak peduli dengan peraturan perusahaan 

karena peraturan itu menghambat pekerjaan saya 

     

26. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di 

perusahaan karena bertentangan dengan pandangan 

hidup saya 

     

27 Saya tidak menerima semua kebijakan perusahaan 

karena saya tidak sepaham dengan kebijakan tersebut 

     

28 Saya bersedia menambah jam kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

     

29. Saya bekerja seoptimal mungkin demi tercapainya 

keberhasilan di perusahaan 

     

30. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas 

keberhasilan dan kegagalan perusahaan 

     

31. Bagi saya tercapainya tujuan organisasi lebih penting 

daripada kenaikan pangkat atau gaji 

     

32. Saya senang melibatkan diri untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi perusahaan 

     

33. Saya bersedia mengerjakan tugas selain pekerjaan 

saya yang seharusnya 

     

34. Saya berencana mengundurkan diri dari perusahaan 

ini dan mencari kesempatan yang lebih baik 

diperusahaan lain 

     

35. Saya sedang memikirkan alternative untuk pindah ke 

perusahaan lain 

     

36. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap bekerja 

diperusahaan ini sehingga saya bisa kapan saja 

meninggalkan perusahaan ini 

     

37. Saya ingin beralih kerja diperusahaan lain yang lebih 

menguntungkan 

     

38. Jika ada tawaran saya ingin mencoba bekerja di 

perusahaan lain 

     

39. Saya selalu mencari-cari lowongan pekerjaan yang 

ada di surat kabar 

     

40. Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan untuk 

meninggalkan perusahaan ini 
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REKAPITULASI HASIL TRAYOUT 
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HASIL ANALISIS SPSS 

A. SERVANT LEADERSHIP 

 

𝑅 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 =
𝑇 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 (𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙)² + 𝑑𝑓
 

 

 

 

 

a. Uji Pertama 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,833 38 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

B1 140,6909 91,884 ,149 ,832 

B2 140,8000 89,274 ,445 ,827 

B3 140,8182 92,337 ,112 ,833 

B4 140,8000 91,607 ,227 ,831 

B5 140,8000 89,274 ,445 ,827 

B6 140,8364 87,510 ,510 ,824 

B7 140,9818 87,981 ,428 ,826 

B8 141,1091 91,951 ,074 ,835 

B9 141,0182 87,166 ,453 ,825 

B10 140,8000 90,274 ,276 ,830 

B11 141,2182 92,952 ,020 ,835 

B12 140,8727 90,706 ,242 ,831 

B13 140,8727 89,780 ,405 ,828 

R Tabel = 0, 266  atau jika 

dibulatkan menjadi  0,27 
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B14 140,8000 89,459 ,357 ,828 

B15 141,0545 88,941 ,348 ,828 

B16 141,1273 87,780 ,397 ,826 

B17 141,7455 93,119 -,044 ,846 

B18 141,1455 87,608 ,533 ,824 

B19 141,4000 87,615 ,294 ,830 

B20 140,8727 89,780 ,405 ,828 

B21 141,2727 84,869 ,605 ,820 

B22 141,2545 87,823 ,291 ,830 

B23 142,1455 84,201 ,490 ,822 

B24 141,7273 84,387 ,407 ,826 

B25 141,2545 89,675 ,216 ,832 

B26 141,3455 87,193 ,368 ,827 

B27 141,6000 88,689 ,205 ,834 

B28 140,8000 89,459 ,357 ,828 

B29 141,0000 88,852 ,362 ,828 

B30 141,0364 89,295 ,401 ,827 

B31 141,1091 89,395 ,347 ,828 

B32 141,0909 90,455 ,252 ,830 

B33 141,1273 90,076 ,274 ,830 

B34 140,9273 88,995 ,349 ,828 

B35 141,3455 86,786 ,370 ,827 

B36 141,4364 88,028 ,307 ,829 

B37 141,8545 87,349 ,312 ,829 

B38 141,5636 86,436 ,405 ,826 

 

 Item 1, item 3, item 4, item 8, item 11, item 12, item 17, item 25 dan item 27 dinyatakan 

tidak valid karena lebih kecil dari R tabel atau kurang dari 0,27 dan dihilangkan dipengujian 

kedua 

 

a. Uji Kedua 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,855 29 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

B2 106,2364 74,369 ,381 ,852 

B5 106,2364 74,369 ,381 ,852 

B6 106,2727 72,572 ,477 ,849 

B7 106,4182 71,433 ,550 ,846 

B9 106,4545 70,512 ,583 ,845 

B10 106,2364 74,406 ,316 ,853 

B13 106,3091 74,625 ,366 ,852 

B14 106,2364 74,147 ,344 ,852 

B15 106,4909 73,292 ,373 ,851 

B16 106,5636 73,621 ,298 ,853 

B18 106,5818 71,840 ,590 ,846 

B19 106,8364 72,769 ,264 ,856 

B20 106,3091 74,625 ,366 ,852 

B21 106,7091 69,247 ,658 ,842 

B22 106,6909 71,810 ,340 ,853 

B23 107,5818 69,063 ,501 ,847 

B24 107,1636 68,806 ,441 ,850 

B26 106,7818 72,433 ,331 ,853 

B28 106,2364 74,147 ,344 ,852 

B29 106,4364 73,584 ,351 ,852 

B30 106,4727 74,106 ,375 ,851 

B31 106,5455 74,067 ,337 ,852 

B32 106,5273 74,365 ,313 ,853 

B33 106,5636 74,880 ,244 ,854 

B34 106,3636 73,902 ,320 ,853 

B35 106,7818 70,359 ,458 ,848 

B36 106,8727 72,632 ,312 ,853 

B37 107,2909 72,062 ,312 ,854 

B38 107,0000 71,074 ,418 ,850 

 

 Pada pengujian kedua item 19 dan item 33 dinyatakan tidak valid karena lebih kecil dari R 

tabel atau kurang dari 0,27 dan akan dihilangkan pada pengujian selanjutnya  
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b. Uji Ketiga 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,855 27 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

B2 98,8364 67,028 ,379 ,851 

B5 98,8364 67,028 ,379 ,851 

B6 98,8727 65,261 ,483 ,848 

B7 99,0182 64,129 ,560 ,845 

B9 99,0545 63,164 ,602 ,844 

B10 98,8364 66,917 ,331 ,852 

B13 98,9091 67,195 ,376 ,851 

B14 98,8364 66,621 ,366 ,851 

B15 99,0909 66,121 ,360 ,851 

B16 99,1636 66,547 ,276 ,854 

B18 99,1818 64,744 ,575 ,846 

B20 98,9091 67,195 ,376 ,851 

B21 99,3091 61,995 ,673 ,841 

B22 99,2909 64,062 ,377 ,851 

B23 100,1818 62,077 ,493 ,847 

B24 99,7636 61,443 ,458 ,849 

B26 99,3818 65,537 ,301 ,854 

B28 98,8364 66,621 ,366 ,851 

B29 99,0364 66,295 ,348 ,851 

B30 99,0727 66,772 ,375 ,851 

B31 99,1455 66,608 ,350 ,851 
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B32 99,1273 67,224 ,289 ,853 

B34 98,9636 66,813 ,295 ,853 

B35 99,3818 63,389 ,444 ,849 

B36 99,4727 65,513 ,299 ,854 

B37 99,8909 65,062 ,294 ,855 

B38 99,6000 63,800 ,424 ,849 

 

 Pada pengujian yang ke tiga dengan total jumlah item adalah 27 dinyatakan bahwa ke 27 item 

tersebut lebih besar dari R tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid 

 

B. KOMITMEN ORGANISASI 

 

𝑅 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙 =
𝑇 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 (𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙)² + 𝑑𝑓
 

 

 

 

 

 

a. Uji Pertama 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Exclude

d
a
 

0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

   

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

A1 154,2909 99,469 ,328 ,890 

A2 154,6909 95,255 ,371 ,891 

A3 154,7636 93,702 ,570 ,886 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,892 40 

R Tabel = 0, 266  atau jika 

dibulatkan menjadi  0,27 
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A4 154,3273 99,113 ,377 ,890 

A5 154,4545 97,993 ,427 ,889 

A6 154,7636 93,702 ,570 ,886 

A7 154,4545 97,993 ,427 ,889 

A8 154,8909 96,951 ,515 ,887 

A9 155,2182 94,248 ,474 ,888 

A10 154,8909 96,951 ,515 ,887 

A11 155,2182 94,248 ,474 ,888 

A12 155,2182 94,248 ,474 ,888 

A13 154,8909 96,951 ,515 ,887 

A14 154,4909 97,106 ,579 ,887 

A15 154,5818 96,655 ,516 ,887 

A16 154,4909 97,106 ,579 ,887 

A17 154,4364 100,806 ,216 ,892 

A18 154,5818 96,655 ,516 ,887 

A19 154,7091 101,506 ,127 ,893 

A20 154,5818 96,655 ,516 ,887 

A21 154,4727 97,884 ,524 ,888 

A22 154,7091 97,173 ,440 ,889 

A23 154,6182 101,426 ,326 ,891 

A24 154,5636 103,510 -,102 ,894 

A25 154,4727 97,884 ,524 ,888 

A26 154,7091 97,173 ,440 ,889 

A27 154,6182 101,426 ,326 ,891 

A28 154,6364 101,717 ,114 ,893 

A29 154,3636 97,606 ,447 ,888 

A30 154,7455 102,971 -,016 ,894 

A31 154,3636 97,606 ,447 ,888 

A32 154,8364 102,399 ,007 ,897 

A33 154,3636 97,606 ,447 ,888 

A34 154,5455 99,549 ,410 ,889 

A35 154,6545 97,304 ,570 ,887 

A36 154,6545 97,304 ,570 ,887 

A37 154,5455 99,549 ,410 ,889 

A38 154,6909 100,292 ,237 ,892 

A39 154,3455 101,045 ,139 ,893 

A40 154,5455 99,549 ,410 ,889 

 

C. Item 7, item 19, item 24, item 28, item 30, item 32, item 38, dan item 39 dinyatakan tidak 

valid karena lebih kecil dari R tabel atau kurang dari 0,27 dan dihilangkan dipengujian kedua 

 

b. Uji Kedua 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 55 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 122,4727 91,069 ,350 ,905 

A2 122,8727 86,372 ,421 ,906 

A3 122,9455 85,275 ,604 ,901 

A4 122,5091 90,662 ,407 ,905 

A5 122,6364 90,051 ,409 ,905 

A6 122,9455 85,275 ,604 ,901 

A7 122,6364 90,051 ,409 ,905 

A8 123,0727 88,958 ,506 ,903 

A9 123,4000 85,244 ,540 ,903 

A10 123,0727 88,958 ,506 ,903 

A11 123,4000 85,244 ,540 ,903 

A12 123,4000 85,096 ,566 ,902 

A13 123,0727 88,958 ,506 ,903 

A14 122,6727 89,632 ,511 ,903 

A15 122,7455 88,490 ,484 ,904 

A16 122,6727 89,632 ,511 ,903 

A18 122,7636 88,999 ,478 ,904 

A20 122,7636 89,184 ,435 ,904 

A21 122,6545 90,045 ,492 ,904 

A22 122,8909 88,729 ,470 ,904 

A23 122,8000 93,348 ,284 ,906 

A25 122,6545 90,045 ,492 ,904 

A26 122,8909 88,729 ,470 ,904 

A27 122,8000 93,348 ,284 ,906 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.907 32 
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A29 122,5273 89,513 ,438 ,904 

A31 122,5636 88,362 ,530 ,903 

A33 122,5455 89,586 ,412 ,905 

A34 122,7273 91,387 ,406 ,905 

A35 122,8364 89,510 ,536 ,903 

A36 122,8364 89,510 ,536 ,903 

A37 122,7091 91,358 ,389 ,905 

A40 122,7455 91,675 ,345 ,906 

 

c. Pada pengujian yang ke dua dengan total jumlah item adalah 32 dinyatakan bahwa ke 32 

item tersebut lebih besar dari R tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid 
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BLUE PRINT SKALA 

 

Blue Print Skala Kepemimpinan yang Melayani (Servant Leadership) 

Aspek 
Item 

Favorable Unfavorable 

Organizational Stewardship 

 

Menggambarkan bagaimana 

seorang pemimpin mampu 

membuat para karyawan 

memainkan atau memiliki 

peranan penting dalam 

perusahaan dan 

lingkungannya guna menjadi 

masyarakat yang lebih baik 

dari sebelumnya.  

 

1. Pemimpin saya 

mempersiapkan perusahaan 

agar menjadi perusahaan 

yang lebih baik di masa 

depan 

 

2. Mempercayai bahwa 

perusahaan memainkan 

peran yang baik dalam 

masyarakat 

 

3. Memiliki pandangan bahwa 

perusahaan sebagai 

organisasi yang 

mempunyai potensi untuk 

memberikan sumbangan ke 

masyarakat 

 

4. Saya mendapatkan 

dukungan dari pemimpin 

saya sehingga saya 

bersemangat saat berada di 

tempat kerja 

 

5. Mempercayai bahwa 

perusahaan harus berfungsi 

sebagai komunitas, bukan 

sekedar sekumpulan orang 

yang bekerja 

 

Wisdom 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin mampu manangkap 

apa yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya, sehingga 

pemimpin dapat mengetahui 

situasi tertentu dan memahami 

implikasi dari situasi tersebut.  

6. Saya berkeyakinan 

pemimpin saya mengetahui 

dan terlibat langsung 

dengan apa yang terjadi di 

perusahaan 

 

7. Ketika terdapat 

permasalahan di dalam 

perusahaan pemimpin saya 

menyadari apa yang sedang 

terjadi pada perusahaan 

 

8. Mempunyai kesadaran 

yang tinggi tentang apa 

yang terjadi diperusahaan 

 

9. Mampu mengantisipasi 

akibat dari keputusan yang 

dibuatnya 

 

Service 

 

10. Mampu memahami bahwa 

pelayanan adalah inti dari 
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Mengambarkan bagaimana 

pemimpin mampu 

menunjukan perilaku 

pelayanannya kepada para 

karyawan dan sejauh mana 

pelayanan dilihat sebagai inti 

dari kepemimpinan 

sebuah kepemimpinan 

11. Pemimpin saya mampu 

menjadi contoh dalam 

memberikan pelayanan 

untuk menginspirasi orang 

lain 

 

12. Memahami bahwa 

melayani orang lain sebagai 

hal yang paling penting 

 

13. Mampu menjadi contoh 

dalam memberikan 

pelayanan kepada 

karyawan baik dalam 

perilaku, sikap atau nilai 

pribadinya. 

 

14. Memandang bahwa 

melayani karyawan 

merupakan sebuah 

tanggung jawab untuk 

orang lain 

 

Humility 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin memiliki 

kerendahan hati serta mampu 

menghargai prestasi yang 

dimiliki oleh karyawan 

dibandingan dengan 

prestasinya sendiri 

15. Ketika saya mendapatkan 

persoalan pemimpin saya 

membantu saya dalam 

menyelesaikan persolaan 

yang saya hadapi  

 

16. Tidak membanggakan diri 

terhadap prestasi yang 

diraihnya 

 

17. Lebih banyak 

membicarakan prestasi 

karyawannya dibandingan 

dengan prestasinya sendiri. 

 

18. Menunjukan kerendahan 

hati 

 

19. Tidak memiliki ketertarik 

untuk membanggakan diri 

sendiri. 

 

20. Tidak menilai terlalu tinggi 

sumbangan dirinya 

 

Vision 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin mampu mencari 

komitmen dari para karyawan 

untuk mencapai visi bersama 

dengan cara mngikutsertakan 

para karyawan dalam 

membuat visi perusahaan 

secara bersama-sama. 

21. Menunjukan keinginan 

untuk memasukkan visi 

karyawan-karyawanya 

kedalam tujuan perusahaan 

 

22. Memberikan dorongan 

kepada karyawan untuk 

berpartisipasi dalam 

menentukan dan 

mengembangkan visi 

bersama 

 

23. Bersama-sama dengan  
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karyawan menuliskan 

pernyataan visi yang jelaas 

dan tegas 

24. Saya diminta memberikan 

masukan oleh pemimpin 

saya tentang arah masa 

depan perushaan 

 

25. Berusaha untuk membuat 

karyawan memiliki 

komitmen terhadap visi 

bersama  

 

Persuasive Mapping 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin mampu 

mempengaruhi karywan 

dengan cara memetakan 

persoalan yang ada dan 

mampu mendorong 

karyawannya untuk maju 

ketika mendapatkan sebuah 

peluang dalam kehidupannya 

 

 

26. Mendorong karyawan 

untuk memiliki mimpi yang 

besar tentang perusahaan 

 

27. Memberikan pengaruh 

yang kuat kepada karyawan 

untuk melakukan sesuatu 

 

28. Menawarkan alasan yang 

kuat agar karyawan mampu 

melakukan tugasnya 

 

29. Memiliki bakat yang besar 

dalam mempengaruhi 

karyawan untuk melakukan 

sesuatu 

 

Alturuistic Calling 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin mampu membuat 

perbedaan positif yang ada 

pada diri karyawannya dan 

menempatkan kepentingan 

karyawannya diatas 

kepentingannya sendiri serta 

bekerja keras untuk memenuhi 

apa yang m,enajdi kebutuhan 

para karyawannya 

30. Mampu meletakan 

kepentingan karyawan 

diatas kepentingannya 

sendiri 

 

31. Melakukan tugas 

memimpin sebagai 

panggilan atau amanah 

untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan 

 

32. Mengorbankan 

kepentingannya untuk 

memenuhi kepentingan 

karyawannya 

 

33. Melakukan apapun yang 

dapat diberikan untuk 

karyawannya 

 

34. Tidak menilai terlalu tinggi 

sumbangan dirinya 

 

Emotional Healing 

 

Menggambarkan bagaimana 

pemimpin memiliki komitmen 

yang kuat untuk 

meningkatkan serta 

mengembalikan semangat 

yang dimiliki oleh 

35. Berbakat untuk membantu 

karyawannya 

menyelesaikan persoalan 

emosinya 

 

36. Berusaha membantu 

karyawannya yang sedang 

menghadapi persoalan 

emosional 
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karyawannya ketika 

mengalami sesuatu hal yang 

buruk 

37. Menjadi sandaran 

karyawan ketika karyawan 

mempunyai persoalan 

emosional 

 

38. Ketika saya memiliki 

persoalan emosional 

pemimpin saya membantu 

dalam menyelesaikan 

persoalan saya 

 

 

Blue Print Skala Komitmen Organisasi 

No Aspek Favorable Unfavorable Total 

1 Kepercayaan yang kuat dan 

penerimaan dari tujuan dan 

nilai-nilai organisasi. 

1,2,3,4,5,6,

7 

21, 22, 23, 24, 25, 26 13 

2 Kesediaan untuk 

menggunakan usaha yang 

sungguh-sungguh atas nama 

organisasi 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 

3 Keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan keanggotan 

dalam organisasi 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20 

34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40 

14 

Total 21 19 40 
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LAYOUT SKALA PENELITIAN 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan Hormat, 

Perkenalkan saya Dyah Ayu Windiyani dari Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam rangka penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir sebagai 

mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, maka saya memohon 

bantuan saudara/i untuk mengisi skala penelitian berikut. 

Perlu saudara/i ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk tujuan 

penelitian semata dan tidak digunkan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh karenanya 

saudara tidak perlu merasa ragu dalam menjawab semua pernyataan yang tersedia, karena 

saya akan merahasian jawaban yang saudara/i berikan. Dalam penelitian ini tidak ada 

jawaban yang benar atau salah karena semua jawaban yang saudara/i berikan memiliki makna 

Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah saudara/i isi. 

Atas kesediaan saudara/i dalam membantu penelitian ini, saya ucapkan terimakasih 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb 

Hormat Saya, 

Dyah Ayu Windiyani 

Petunjuk Pengisian Skala 

1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara/i dengan memberi tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan keterangan 

STS : Sangat Tidak Setuju  

TS : Tidak Setuju 

RR : Ragu-Ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

2. Apabila saudara ingin mengganti jawaban beri tanda (=) pada jawaban yang telah 

saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban baru 

3. Pada skala ini anda diminta untuk mempersepsikan gaya kepemimpinan pemimpin 

anda, pemimpin yang dimaksudkan di sini adalah seorang Kepala Bagian Produksi 

4. Usahakan tidak ada nomor yang terlewatkan untuk diisi 

5. Isilah identitas anda pada kolom dibawah ini  

 

Nama  : 

Usia  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

Lama Bekerja :  
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SKALA 1 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

STS TS RR S SS 

1 Saya meyakini pemimpin memiliki kepercayaan bahwa 

perusahaan mampu memainkan peran yang baik dalam 

masyarakat 

     

2 Pemimpin saya mempercayai bahwa perusahaan harus 

berfungsi sebagai komunitas, bukan sekedar 

sekumpulan orang yang bekerja 

     

3 Saya berkeyakinan bahwa pemimpin mengetahui dan 

terlibat langsung dengan apa yang terjadi di perusahaan 

     

4 Ketika terdapat permasalahan di dalam perusahaan 

pemimpin saya menyadari apa yang sedang terjadi pada 

perusahaan 

     

5 Saya merasa bahwa pemimpin mampu mengantisipasi 

akibat dari keputusan yang dibuatnya 

     

6 Saya berkeyakinan bahwa pemimpin saya paham 

melakukan pelayanan bagi karyawan merupakan inti 

dari kepemimpinan 

     

7 Saya menjadikan pemimpin sebagai panutan dalam 

memberikan pelayanan kepada karyawan baik dalam 

perilaku, sikap atau nilai pribadinya. 

     

8 Bagi pemimpin saya, melayani karyawan merupakan 

sebuah tanggung jawab untuk orang lain 

     

9 Ketika saya mendapatkan persoalan, pemimpin 

membantu dalam menyelesaikan persolaan yang saya 

hadapi  

     

10 Ketika pemimpin saya meraih suatu prestasi ia tidak 

serta merta membanggakan diri terhadap prestasi yang 

diraihnya 

     

11 Pemimpin saya memperlihatkan sikap kerendahan hati      

12 Ketika pemimpin memberikan bantuan kepada saya, ia 

tidak memperhitungkan apa yang ia berikan 

     

13 Ketika saya memiliki visi untuk perusahaan pemimpin 

menunjukan keinginannya memasukan visi saya 

kedalam tujuan perusahaan 

     

14 Saya di dorong oleh pemimpin untuk berpartisipasi 

dalam menentukan dan mengembangkan visi bersama 

     

15 Selain pemimpin, saya juga diikut sertakan dalam 

menuliskan visi yang jelas dan tegas 

     

16 Saya diminta memberikan masukan oleh pemimpin 

tentang arah masa depan perushaan 

     

17 Saya di dorongan oleh pemimpin untuk memiliki 

mimpi yang besar tentang perusahaan 

     

18 Dalam menyelesaikan suatu tugas saya mendapatkan 

dukungan dari pemimpin 

     

19 Pemimpin saya memiliki bakat yang besar dalam 

mempengaruhi karyawan untuk melakukan sesuatu 
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20 Pemimpin saya mampu meletakan kepentingan saya 

dan karyawan diatas kepentingannya sendiri 

     

21 Saya merasa bahwa pemimpin saya melakukan 

tugasnya sebagai panggilan atau amanah untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan 

     

22 Saya meyakini bahwa pemimpin saya mengorbankan 

kepentingannya untuk memenuhi kepentingan 

karyawannya 

     

23 Ketika saya dibantu oleh pemimpin saya ia tidak 

menilai terlalu tinggi sumbangan dirinya 

     

24 Saya menganggap bahwa pemimpin saya memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang 

dimiliki oleh karyawannya 

     

25 Saya merasa bahwa pemimpin saya berusaha 

membantu karyawannya yang sedang menghadapi 

persoalan emosional 

     

26 Pemimpin saya mampu menjadi sandaran karyawan 

ketika karyawan mempunyai persoalan emosional 

     

27 Ketika saya memiliki persoalan emosional pemimpin 

saya membantu dalam menyelesaikan persoalan saya 

     

 

SKALA II 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

SS S N TS STS 

1 Saya menaati semua peraturan perusahaan ini 

meskipun ada peraturan yang kurang sesuai dengan 

hati nurani saya 

     

2. Meskipun tidak sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan, saya tetap menjalankannya dengan baik 

     

3. Nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan ini sesuai 

dengan nilai-nilai yang saya miliki 

     

4. Saya percaya bahwa segala peraturan yang berlaku di 

perusahaan ini adalah demi kebaikan semua 

karyawan 

     

5. Tujuan yang dimiliki perusahaan menjadi tujuan saya 

juga 

     

6. Saya mendukung dan melaksanakan apa yang 

menjadi keputusan perusahaan 

     

7. Menurut saya kebijakan perusahaan sesuai dengan 

harapan saya 

     

8. Saya tidak bersedia melakukan tugas tambahan ketika 

jam kerja saya telah selesai 

     

9. Saya tidak mau membantu mengerjakan tugas bagian 

lain jika tidak diberi imbalan 

     

10. Saya bisa meninggalkan pekerjaan untuk 

menyelesaikan keperluan lain diluar tugas perusahaan 

     

11. Percuma saja saya mencurahkan usaha yang besar 

untuk perusahaan bila imbalannya tidak sepadan 

     



44 
 

12. Saya merasa tidak bertanggung jawab bila perushaan 

mengalami kerugian 

     

13 Saya tidak ingin melibatkan diri sepenuhnya untuk 

perusahaan 

     

14. Saya bersedia untuk tetap menjadi karyawan 

diperusahaan ini sampai pensiun 

     

15. Selama bekerja diperusahaan ini saya merasa nyaman 

sehingga tidak ada alasan untuk pindah ke perusahaan 

lain 

     

16. Meskipun ada kesempatan, saya tidak berpikir untuk 

pindah ke perusahaan lain 

     

17. Dengan bekerja diperusahaan ini, saya yakin masa 

depan saya terjamin 

     

18. Bagi saya perusahaan ini adalah tempat bekerja 

paling baik 

     

19. Tidak masalah jika sesekali saya melanggar peraturan 

dalam perusahaan 

     

20. Menurut saya, tidak semua peraturan perusahaan 

harus dipatuhi dan ditaatI 

     

21. Saya tidak sepenuhnya mendukung apa yang menjadi 

keputusan perusahaan 

     

22. Saya tidak peduli dengan peraturan perusahaan 

karena peraturan itu menghambat pekerjaan saya 

     

23. Saya tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di 

perusahaan karena bertentangan dengan pandangan 

hidup saya 

     

24 Saya tidak menerima semua kebijakan perusahaan 

karena saya tidak sepaham dengan kebijakan tersebut 

     

25. Saya bekerja seoptimal mungkin demi tercapainya 

keberhasilan di perusahaan 

     

26. Bagi saya tercapainya tujuan organisasi lebih penting 

daripada kenaikan pangkat atau gaji 

     

27. Saya bersedia mengerjakan tugas selain pekerjaan 

saya yang seharusnya 

     

28. Saya berencana mengundurkan diri dari perusahaan 

ini dan mencari kesempatan yang lebih baik 

diperusahaan lain 

     

29. Saya sedang memikirkan alternative untuk pindah ke 

perusahaan lain 

     

30. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk tetap bekerja 

diperusahaan ini sehingga saya bisa kapan saja 

meninggalkan perusahaan ini 

     

31. Saya ingin beralih kerja diperusahaan lain yang lebih 

menguntungkan 

     

32. Saya merasa tidak perlu banyak pertimbangan untuk 

meninggalkan perusahaan ini 
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REKAPITULASI IDENTITAS SUBJEK 

No Nama  Usia JK Pendidikan 
Lama 

Bekerja  
Pekerjaan - 

Bagian  

1 S1 27 P SMP 2 Produksi  

2 S2 35 L SMA 18 Produksi  

3 S3 33 P SMA 16 Produksi  

4 S4 32 P SMA 8 Produksi  

5 S5 42 L SMA 20 Produksi  

6 S6 35 P SMA 15 Produksi  

7 S7 36 P SMA 13 Produksi  

8 S8 34 P SMA 16 Produksi  

9 S9 34 P SMA 9 Produksi  

10 S10 42 P SMA 20 Produksi  

11 S11 39 L SMA 10 Produksi  

12 S12 39 P SMA 19 Produksi  

13 S13 40 P SMA 13 Produksi  

14 S14 42 L SMA 15 Produksi  

15 S15 38 L SMA 10 Produksi  

16 S16 32 P SMP 8 Produksi  

17 S17 25 L SMA 13 Produksi  

18 S18 36 P SMA 18 Produksi  

19 S19 32 L SMA 9 Produksi  

20 S20 43 L SMA 21 Produksi  

21 S21 33 P SMP 16 Produksi  

22 S22 39 L SMP 10 Produksi  

23 S23 26 L 
PERGURUAN 

TINGGI  
2 Produksi  

24 S24 32 L SMA 10 Produksi  

25 S25 32 L SMA 3 Produksi  

26 S26 42 L SMA 22 Produksi  

27 S27 37 L 
PERGURUAN 

TINGGI  
17 Produksi  

28 S28 31 L SMA 7 Produksi  

29 S29 36 P SMA 10 Produksi  

30 S30 34 P SMA 7 Produksi  

31 S31 50 L SMA 32 Produksi  

32 S32 30 P SMA 10 Produksi  

33 S33 30 P SMA 10 Produksi  

34 S34 41 L SMA 15 Produksi  

35 S35 37 P SMA 18 Produksi  

36 S36 41 L SMA 14 Produksi  

37 S37 38 L SMA 18 Produksi  

38 S38 30 P SMA 10 Produksi  

39 S39 44 L SMA 20 Produksi  
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40 S40 33 P SMA 8 Produksi  

41 S41 32 L SMA 3 Produksi  

42 S42 31 L SMP 12 Produksi  

43 S43 36 L SMA 10 Produksi  

44 S44 41 L SMA 15 Produksi  

45 S45 30 L SMA 8 Produksi  

46 S46 37 P SMA 12 Produksi  

47 S47 34 L SMA 13 Produksi  

48 S48 36 P SMP 19 Produksi  

49 S49 36 P SMP 12 Produksi  

50 S50 28 L SMA 14 Produksi  

51 S51 39 P SMA 19 Produksi  

52 S52 36 L SMA 10 Produksi  

53 S53 38 L SMA 12 Produksi  

54 S54 33 L SMA 9 Produksi  

55 S55 32 P SMA 9 Produksi  

56 S56 31 P SMA 9 Produksi  

57 S57 32 P SMA 8 Produksi  

58 S58 36 L SMA 10 Produksi  

59 S59 35 L SMA 10 Produksi  

60 S60 33 L SMA 9 Produksi  

61 S61 30 P SMA 10 Produksi  

62 S62 33 P SMA 14 Produksi  

63 S63 43 P SMA 20 Produksi  

64 S64 31 L SMA 15 Produksi  

65 S65 33 P SMA 16 Produksi  

66 S66 45 P SMA 22 Produksi  

67 S67 47 L SMA 17 Produksi  

68 S68 34 P SMP 15 Produksi  

69 S69 25 P SMA 3 Produksi  

70 S70 35 P SMA 17 Produksi  

71 S71 36 L SMA 12 Produksi  

72 S72 35 P SMA 15 Produksi  

73 S73 36 P SMP 12 Produksi  

74 S74 28 L SMA 4 Produksi  

75 S75 31 L SMA 15 Produksi  

76 S76 28 L SMA 4 Produksi  

77 S77 30 L SMA 8 Produksi  

78 S78 30 P SMA 8 Produksi  

79 S79 38 L SMA 13 Produksi  

80 S80 36 L SMA 10 Produksi  

81 S81 35 P SMA 8 Produksi  

82 S82 32 L SMA 9 Produksi  

83 S83 39 L SMA 12 Produksi  

84 S84 40 L SMP 15 Produksi  
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85 S85 41 P SMA 12 Produksi  

86 S86 28 L SMA 18 Produksi  

87 S87 44 P SMA 20 Produksi  

88 S88 37 P SMA 13 Produksi  

89 S89 38 P SMP 14 Produksi  

90 S90 39 L SMA 12 Produksi  

91 S91 32 L SMA 12 Produksi  

92 S92 32 L SMA 14 Produksi  

93 S93 37 L SMA 14 Produksi  

94 S94 28 L SMA 12 Produksi  

95 S95 37 L SMA 11 Produksi  

96 S96 38 L SMA 16 Produksi  

97 S97 33 P SMA 12 Produksi  

98 S98 33 P SMA 15 Produksi  

99 S99 32 L SMA 7 Produksi  

100 S100 33 P SMA 14 Produksi  

101 S101 39 L SMA 10 Produksi  

102 S102 34 P SMP 16 Produksi  

103 S103 40 L SMP 12 Produksi  

104 S104 35 L SMA 10 Produksi  

105 S105 39 L SMP 10 Produksi  

106 S106 34 L SMA 7 Produksi  

107 S107 37 P SMA 8 Produksi  

108 S108 24 L SMA 12 Produksi  

109 S109 32 P SMA 16 Produksi  

110 S110 40 L SMA  15 Produksi  

111 S111 36 L SMA 4 Produksi  

112 S112 39 L SMA 10 Produksi  

113 S113 35 L SMA 17 Produksi  

114 S114 36 P SMA 10 Produksi  

115 S115 40 P SMP 20 Produksi  

116 S116 35 P SMA 10 Produksi  

117 S117 33 L SMA 16 Produksi  

118 S118 25 P SMA 7 Produksi  

119 S119 37 L SMA 15 Produksi  

120 S120 38 P SMA 12 Produksi  

121 S121 36 L SMA 5 Produksi  

122 S122 37 L SMA 18 Produksi  

123 S123 33 P SMA 8 Produksi  

124 S124 40 L 
PERGURUAN 

TINGGI  
15 Produksi  

125 S125 36 L SMA 11 Produksi  

126 S126 33 P SMA 10 Produksi  

127 S127 37 P SMA 16 Produksi  

128 S128 36 L SMA 5 Produksi  
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129 S129 37 L SMP 8 Produksi  

130 S130 38 L SMA 10 Produksi  

131 S131 35 P SMA 7 Produksi  

132 S132 35 P SMA 16 Produksi  

133 S133 32 P SMA 16 Produksi  

134 S134 37 P SMA 19 Produksi  

135 S135 32 L SMA 15 Produksi  

136 S136 36 P SMP 8 Produksi  

137 S137 39 L SMA 10 Produksi  

138 S138 33 P SMP 12 Produksi  

139 S139 32 L SMP 10 Produksi  

140 S140 32 P SMA 7 Produksi  

141 S141 50 L SMA 30 Produksi  

142 S142 33 P SMA 8 Produksi  

143 S143 37 L SMA 9 Produksi  

144 S144 34 P SMA 9 Produksi  

145 S145 25 L SMA 5 Produksi  

146 S146 37 P SMA 9 Produksi  

 

  



49 
 

REKAPITULASI DATA KASAR PENELITIAN 
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OUT PUT SPSS HASIL PENELITIAN 

 

UJI NORMALITAS 

 

Frequencies 

Statistics 

 SL KO 

N 
Valid 146 146 

Missing 16 16 

Skewness -,396 -,334 

Std. Error of 

Skewness 

,201 ,201 

Kurtosis -,592 -,789 

Std. Error of 

Kurtosis 

,399 ,399 

 

SL 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

50,00 1 ,6 ,7 ,7 

51,00 3 1,9 2,1 2,7 

52,00 1 ,6 ,7 3,4 

53,00 1 ,6 ,7 4,1 

54,00 2 1,2 1,4 5,5 

55,00 2 1,2 1,4 6,8 

63,00 1 ,6 ,7 7,5 

64,00 2 1,2 1,4 8,9 

65,00 1 ,6 ,7 9,6 

66,00 1 ,6 ,7 10,3 

67,00 1 ,6 ,7 11,0 

68,00 1 ,6 ,7 11,6 

69,00 1 ,6 ,7 12,3 

70,00 2 1,2 1,4 13,7 

71,00 1 ,6 ,7 14,4 

72,00 1 ,6 ,7 15,1 

73,00 3 1,9 2,1 17,1 

74,00 1 ,6 ,7 17,8 

75,00 2 1,2 1,4 19,2 

76,00 2 1,2 1,4 20,5 
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77,00 2 1,2 1,4 21,9 

78,00 1 ,6 ,7 22,6 

79,00 1 ,6 ,7 23,3 

80,00 2 1,2 1,4 24,7 

81,00 3 1,9 2,1 26,7 

84,00 3 1,9 2,1 28,8 

85,00 2 1,2 1,4 30,1 

86,00 1 ,6 ,7 30,8 

87,00 2 1,2 1,4 32,2 

88,00 1 ,6 ,7 32,9 

89,00 3 1,9 2,1 34,9 

91,00 1 ,6 ,7 35,6 

92,00 4 2,5 2,7 38,4 

93,00 2 1,2 1,4 39,7 

94,00 2 1,2 1,4 41,1 

95,00 1 ,6 ,7 41,8 

96,00 2 1,2 1,4 43,2 

97,00 1 ,6 ,7 43,8 

98,00 2 1,2 1,4 45,2 

99,00 3 1,9 2,1 47,3 

100,00 2 1,2 1,4 48,6 

101,00 5 3,1 3,4 52,1 

102,00 3 1,9 2,1 54,1 

103,00 3 1,9 2,1 56,2 

104,00 4 2,5 2,7 58,9 

105,00 4 2,5 2,7 61,6 

106,00 2 1,2 1,4 63,0 

107,00 3 1,9 2,1 65,1 

108,00 2 1,2 1,4 66,4 

109,00 3 1,9 2,1 68,5 

110,00 3 1,9 2,1 70,5 

111,00 2 1,2 1,4 71,9 

112,00 5 3,1 3,4 75,3 

114,00 3 1,9 2,1 77,4 

115,00 2 1,2 1,4 78,8 

116,00 4 2,5 2,7 81,5 

117,00 3 1,9 2,1 83,6 

118,00 3 1,9 2,1 85,6 
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119,00 3 1,9 2,1 87,7 

120,00 3 1,9 2,1 89,7 

121,00 1 ,6 ,7 90,4 

123,00 1 ,6 ,7 91,1 

124,00 1 ,6 ,7 91,8 

127,00 1 ,6 ,7 92,5 

128,00 2 1,2 1,4 93,8 

129,00 1 ,6 ,7 94,5 

130,00 2 1,2 1,4 95,9 

131,00 1 ,6 ,7 96,6 

133,00 2 1,2 1,4 97,9 

134,00 1 ,6 ,7 98,6 

135,00 2 1,2 1,4 100,0 

Total 146 90,1 100,0  

Missing System 16 9,9   

Total 162 100,0   

 

KO 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

68,00 1 ,6 ,7 ,7 

81,00 2 1,2 1,4 2,1 

83,00 1 ,6 ,7 2,7 

85,00 1 ,6 ,7 3,4 

88,00 5 3,1 3,4 6,8 

89,00 2 1,2 1,4 8,2 

90,00 4 2,5 2,7 11,0 

91,00 5 3,1 3,4 14,4 

92,00 1 ,6 ,7 15,1 

94,00 1 ,6 ,7 15,8 

95,00 2 1,2 1,4 17,1 

96,00 2 1,2 1,4 18,5 

97,00 3 1,9 2,1 20,5 

98,00 4 2,5 2,7 23,3 

99,00 5 3,1 3,4 26,7 

100,00 4 2,5 2,7 29,5 

101,00 2 1,2 1,4 30,8 

102,00 1 ,6 ,7 31,5 

103,00 1 ,6 ,7 32,2 
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104,00 1 ,6 ,7 32,9 

106,00 1 ,6 ,7 33,6 

107,00 2 1,2 1,4 34,9 

108,00 4 2,5 2,7 37,7 

109,00 6 3,7 4,1 41,8 

110,00 2 1,2 1,4 43,2 

111,00 2 1,2 1,4 44,5 

112,00 3 1,9 2,1 46,6 

113,00 2 1,2 1,4 47,9 

114,00 1 ,6 ,7 48,6 

115,00 3 1,9 2,1 50,7 

116,00 1 ,6 ,7 51,4 

117,00 2 1,2 1,4 52,7 

118,00 2 1,2 1,4 54,1 

119,00 3 1,9 2,1 56,2 

120,00 2 1,2 1,4 57,5 

121,00 3 1,9 2,1 59,6 

122,00 2 1,2 1,4 61,0 

123,00 4 2,5 2,7 63,7 

124,00 7 4,3 4,8 68,5 

125,00 5 3,1 3,4 71,9 

126,00 5 3,1 3,4 75,3 

127,00 10 6,2 6,8 82,2 

128,00 4 2,5 2,7 84,9 

129,00 6 3,7 4,1 89,0 

130,00 4 2,5 2,7 91,8 

131,00 1 ,6 ,7 92,5 

132,00 3 1,9 2,1 94,5 

133,00 1 ,6 ,7 95,2 

134,00 1 ,6 ,7 95,9 

136,00 1 ,6 ,7 96,6 

137,00 2 1,2 1,4 97,9 

142,00 1 ,6 ,7 98,6 

143,00 1 ,6 ,7 99,3 

147,00 1 ,6 ,7 100,0 

Total 146 90,1 100,0  

Missing System 16 9,9   

Total 162 100,0   
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UJI LINIERITAS 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

KO * 

SL 

Between Groups 

(Combined) 21651,738 70 309,311 1,541 ,033 

Linearity 9456,679 1 9456,679 47,107 ,000 

Deviation from 

Linearity 

12195,059 69 176,740 ,880 ,703 

Within Groups 15056,317 75 200,751   

Total 36708,055 145    
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UJI KORELASI 

 

Correlations 

 

 

 

Correlations 

 SL KO 

SL 

Pearson 

Correlation 

1 ,508
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 146 146 

KO 

Pearson 

Correlation 

,508
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 146 146 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

UJI T-SCORE 

 

Frequencies 

 

Statistics 

 Servant_Lea

dership 

Komitmen_

Organisasi 

N 
Valid 146 146 

Missing 0 0 

 

Frequency Table 

 

Kepemimpinan_Melayani 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

rendah 63 43,2 43,2 43,2 

tinggi 83 56,8 56,8 100,0 

Total 146 100,0 100,0  
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Komitmen_Organisasi 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

rendah 69 47,3 47,3 47,3 

tinggi 77 52,7 52,7 100,0 

Total 146 100,0 100,0  
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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