
 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH DISIPLIN KERJA, SARANA, DAN KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA PADA GURU SERTIFIKASI SMK EKONOMI 

NEGERI DAN SWASTA  BANDAR LAMPUNG   

TAHUN  PELAJARAN 2013/2014 

 

Oleh 

RIZA MARTA ZORINA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Disiplin Kerja, 

Sarana, dan Kompensasi terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK Ekonomi 

Negeri dan Swasta Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode 

penelitian yang digunakan adalah ex post facto dan  survey dengan jenis penelitian  

deskriptif  verifikatif. Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh guru 

bersertifikasi di SMKN 1 Bandar Lampung, SMKN 4 Bandar Lampung, dan SMK 

Trisakti Bandar Lampung  yang berjumlah 127 guru, teknik sampling Probability 

Sampling, dengan menggunakan Proportioned  Stratified Random Sampling, 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 guru yang dihitung  menggunakan 

rumus Nomogram  Harry King. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji regresi 

linier sederhana dan regresi linier multiple. 

 

Berdasarkan analisis data diperoleh : 

1.  Ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja, diperoleh  t hitung > t table  yaitu 

7,021 > 1,98  dengan koefisien korelasi (r) 0,409 dan koefisien determinasi (r²) 

sebesar 0,324 dan persamaan regresinya Ŷ = 37,019  + 0,409 X1 dengan 

konstanta a = 37,019 dan koefisien b = 0,409.  

2. Ada pengaruh sarana terhadap kinerja, diperoleh t hitung > t tabel yaitu           5,868 

> 1,98  dengan koefisien korelasi (r) 0,428 dan koefisien determinasi  (r²) 

sebesar 0,251 dan persamaan regresinya Ŷ = 38,705 + 0,428 X2dengan 

konstantaa = 38,705 dan koefisien b = 0,428.  

3. Ada pengaruh kompensasi  terhadap kinerja, diperoleh  t hitung > t tabel yaitu 4,665 

> 1,98  dengan koefisien korelasi (r) 0,445 dan koefisien determinasi (r²) sebesar 

0,174 dan persamaan regresinya Ŷ = 35,408 + 0,445X3 dengan konstanta a = 

35,408  dan koefisien b = 0,445.   

4. Ada pengaruh disiplin kerja, sarana prasarana, dan kompensasi terhadap kinerja, 

diperoleh F hitung > F tabel yaitu 42,950 > 2,69 dengan koefisien korelasi (R) 0,749 

dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,561, dan persamaan regresinya Ŷ = 11, 

146+ 0,319 X1 + 0,323 X2 + 0,303 X3 dengan konstanta       a = 11,146 dan 

koefisien b1 = 0,319, b2 = 0,323, dan b3 = 0,303. 

Kata kunci: Disiplin Kerja, Sarana, Kompensasi, dan Kinerja   


