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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Proses Berpikir 

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini didukung oleh sejumlah 

teori dan hasil studi empirik. Hal ini merupakan kerangka proses berpikir peneliti 

untuk menentukan jalan berpikir di dalam menyusun penelitian seperti yang 

digambarkan pada gambar 3.1. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Proses Berpikir 

HIPOTESIS 

  STUDI TEORITIK 
1. Kepemimpinan Kewirausahaan: (Covin & 

Slevin, 1991:21), Greenberg et al. (2011:2), 

Renko et al (2015:55), Rivai (2009:53), 

Karcioglu et al (2004: 418), Nicholson 

(1998: 530), Schunk (2012:386), Djohan 

(2016:23), Bateman (2007:16-18), Dubrin 

(2006:7-13) 

2. Kompetensi: Springer and Oleksa 

(2017:20), Robbins (2012:35-37), 

Milkovick dan Boudreau (1990:164), 

Spencer dan Spencer (1993: 25-89), Prihadi 

(2004:57), Zwell (2008:56-58), Eggen et al 

(2012:50), Moeheriono (2009:15), Wibowo 

(2007:115), Robbins & Judge (2007:38). 

3. Kepuasan Kerja: Handoko (2001:32), 

Hasibuan (2005:202), Gibson (1985:67), 

Strauss et al (1980:5-6), Robbins 

(2007:183), Strauss & Sayles (1980:5-6), 

Siagian (1996:295). Munandar (2006:357-

358), Tukiyo (2015:160-161). 

4. Kinerja Guru: Alwi (2001:187), Rivai 

(2004:58), Mangkunegara (2002:68), 

Prawirosentono (1999:27), Dessler 

(2000:41), Robbins (2006: 260), Mulyasa 

(2004: 136), Nawawi (2005:234), Rivai & 

Basri (2004:58). 

 STUDI EMPIRIK 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kewirausahaan 

terhadap Kepuasan Kerja: Godwin (2019), 

Alonderiene et al (2016), Bahriansyah et al 

(2018), Nikolić et al (2016), Zakariya 

(2020), Asni et al (2020), Ma’ruf et al 

(2020), Nellitawati (2019). 

2. Pengaruh Kompetensi terhadap Kepuasan 

Kerja: Deswarta (2017), Al-Tobi et al  

(2019), Ratnasari et al (2019), Shukla 

(2014), Akram et al (2015), Selvam (2012), 

dan Singh and Kumar, (2013), Arifin 

(2015). 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kewirausahaan 

terhadap Kinerja Guru: Albugami (2020), 

Saleem et al (2020), Heaven et al (2016), 

Sandybayev et al (2019), Tambingon 

(2018), Wachira et al (2017). 

4. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Guru: Xu et al (2019), Supriadi (2018), 

Ningrum (2016), Ugbe (2009), Obot (2014), 

suryati, et al (2020), Siswanto 2020). 

5. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Guru: Iqbal et al (2016), Wula et al 

(2020), Baluyos et al (2019), Werang et al 

(2017), Nur et al (2019),  Wolomasi et al 

(2019), 

RUMUSAN MASALAH 

UJI STATISTIK 

DISERTASI 
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3.2. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual penelitian merupakan hubungan atau kaitan yang terjadi 

antara konsep satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah penelitian. 

Kerangka konseptual yang baik menurut Sekaran (2008:54) antara lain: 1) variabel-

variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas; 2) kerangka konseptual wajib 

menjelaskan hubungan antara variabel variabel yang akan diteliti serta ada teori 

yang melandasi; 3) kerangka konseptual perlu dinyatakan dalam bentuk diagram 

atau bagan, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah 

dipahami. 

Kerangka konseptual dihasilkan dari konsep ilmu maupun teori yang 

digunakan sebagai landasan penelitian yang diperoleh dari tinjauan pustaka. 

Kerangka konseptual penelitian merupakan bagian terpenting selain 

pengelolaan data karena disamping sebagai gambaran penelitian, kerangka konsep 

juga digunakan sebagai gambaran umum tentang mekanisme penelitian.  

Dengan mengacu pada beberapa kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat 

dijelaskan bahwa kepemimpinan kewirausahaan (X1), Kompetensi (X2) dan 

Kepuasan Kerja (Z) merupakan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

Kinerja Guru (Y). Dengan dasar pemikiran tersebut, maka penelitan ini mengkaji 

beberapa variabel yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan variabel-

variabel yang terdapat di penelitian terdahulu. Kesamaan dan perbedaan dengan 

variabel-variabel dimaksud merupakan karakteristik originalitas penelitian ini. 

Kesamaannya terletak pada nama variabel yaitu kepemimpinan, kompetensi, dan 

kinerja guru. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel kepuasan kerja dan 

pemberian definisi konsep masing-masing variabel yang disesuaikan dengan obyek 

https://ngertiaja.com/contoh-bagan/
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penelitian, yang mana kepemimpinan kewirausahaan merupakan kepiawaian guru 

dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang dilandasi semangat kewirausahaan dengan atribut kreatif, 

inovatif, proaktif, dan pantang menyerah. Kompetensi adalah sejumlah 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan guru untuk memainkan berbagai peran 

dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

Kepuasan kerja merupakan ekspresi lahiriah dan batiniah sebagai respons terhadap 

semua tugas pokok dan tugas-tugas tambahan yang harus dijalankan guru. Adapun 

kinerja guru merupakan kualitas hasil kerja guru dilihat dari aspek ketuntasan kerja.  

Berdasar pada uraian di atas, terdapat tiga variabel yang berpengaruh, yaitu 1) 

kepemimpinan kewirausahaan, 2) kompetensi, dan 3) kepuasan kerja. Tiga variabel 

ini mempengaruhi kinerja guru Madrasah Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya.  

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

terdapat empat variabel yang akan diteliti. Empat variabel tersebut diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian, yaitu variabel bebas dengan simbol X, variabel mediator 

(intervening) dengan symbol Z, dan variabel terikat dengan symbol Y. Tiga 

klasifikasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut: 1) 

Variabel bebas, yaitu kepemimpinan kewirausahaan (X1) dan kompetensi (X2); 2) 

Variabel intervening yaitu kepuasan kerja (Z); variabel ini disebut juga variabel 

mediasi karena berada dalam satu jalur hubungan antara variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent), atau terletak diantara kedua variabel 

tersebut. Hal ini berarti bahwa variabel mediasi memiliki posisi diantara variabel 

bebas dan terikat, sehingga membuat variabel terikat tidak langsung terpengaruh 

oleh variabel bebas. Dengan demikian, variabel mediasi membantu peneliti 
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membuat model dan konsep serta menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat; 3) variabel terikat yaitu kinerja guru (Y).  

Berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat disusun model teori penelitian 

yang berbentuk kausal, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Kerangka Konseptual 
 

Keterangan: 
X1 = Kepemimpinan Kewirausahaan 

X2  = Kompetensi 

Z    = Kepuasan Kerja 

Y = Kinerja Guru 

 

 

3.3. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir dan kerangka konseptual yang diuraikan 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. H1 = Kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja  

         guru Madrasah Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya.  

2. H2 = Kompetensi  berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru Madrasah  

         Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya. 
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3. H3 = Kepemimpinan kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja guru  

  Madrasah Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya. 

4. H4 = Kompetensi  berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah  

  Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya. 

5. H5 = Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah  

  Tsanawiyah swasta di Kota Surabaya. 


