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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Pola pikir 

Latar Belakang 

Untuk memiliki kinerja guru yang baik dan profesional yang mampu meningkatkan prestasi para siswa, 

bukan hal yang mudah. Kompensasi kerja dan budaya organesasi mengarahkan pada prilaku guru 

termotivasi untuk bekerja meningkatkan kinerjanya. 

Masalah Penelitian 

Peningkatan kenerja guru yang baik dan profesional dipengaruhi oleh kompensasi kerja yang diterima, 

budaya organesasi baik mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja yang berakibat pada kepuasan 

yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. 
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3.2 Model Analisis 

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yaitu kompensasi kerja (X1), 

budaya organesasi (X2), dan 1 variabel pengantara yaitu kepuasan kerja (Z) serta 

variabel terikat yaitu Kinerja guru (Y). Variabel-variabel ini memunculkan bebeparapa 

hipotesis yang akan akan diteliti. Model analisis dapat digambarkan sebagai berikut:  

       

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                   
                                              

Gambar 3.2. Kerangka Hipotesis 

Dalam penelitian ini, ditarik beberapa hipotesis yang menjadi dugaan 

sementar terhadap variable-variabel yang di teliti sebagai berikut: 

H1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada     

 Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya; 

H2 : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja   

  pada Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya; 

H3 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pada Yayasan  

 Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya; 
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  H4 : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pada  

      Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya; 

H5 : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pada    

      Yayasan mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya; 

  

 

 

 

 


