
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode dalam penelitian ini adalah Deskriptif Verifikatif, dengan menggunakan 

pendekatan  ex post facto dan survey. 

 

Menurut Sugiyono (2010:7) ex post facto merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke 

belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut. Sedangkan metode survey menurut Riduwan (2004) adalah penelitian 

yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 

adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan 

kejadian- kejadian relatif, distributing, dan hubungan-hubungan antar variabel.  

 

Menurut Sugiyono (2010:13) berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini 

tergolong dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk 

angka atau data kualititif yang diangkakan.  
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B. Populasi dan Sampel 

 

 

1. Populasi 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas XI IPS SMA N 3 

Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 3 kelas dengan jumlah 

keseluruhan 111 siswa. 

Tabel 2.Jumlah Siswa Kelas XI IPS SMA N 3 Bandar Lampung  

 Tahun Pelajaran  2012/2013 
No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS 1 32 

2 XI IPS 2 40 

3 XI IPS 3 39 

Jumlah 111 

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi 

 

 

2. Sampel 

 

 

Dalam penelitian ini, penentuan besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus T. 

Yamane, yaitu: 

 n=  
𝑁

  1+𝑁𝑒2  

 

 

Keterangan : 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

𝑒2= tingkat signifikansi (0,05) 

(Budi Kustoro dan Basrowi, 2006:205) 

 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah: 
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N =          111 

              1 + 111 (0,05)
2
 

=  84,4 (dibulatkan menjadi 84) 

 

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 84 siswa. 

 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability 

random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih 

untuk menjadi sampel.  

 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi 

proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional. Hal ini dilakukan 

dengan cara: 

Jumlah sampel tiap kelas = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
  x jumlah siswa tiap kelas 

 

Table 3. Perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing kelas 

Kelas Perhitungan Pembulata

n 

Presentase 

% 

XI IPS 1 32 24 28,58 

XI IPS 2 40 30 35,71 

XI IPS 3 39 30 35,71 

Total    84   100 

 

Penentuan siswa yang dijadikan sampel tiap kelas dilakukan dengan cara undian. 

Cara undian merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menarik 

sampel dengan menggunakan simple random sample. 
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C. Variabel Penelitian  

 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) sering disebut 

variabel stimulus atau variabel predictor yaitu ubahan yang menjadi sebab 

berubahnya atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel terikat 

(dependen) disebut juga sebagai variabel output atau variabel Kriteria yaitu 

ubahan yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya pengaruh variabel 

independen. 

 

Dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu: 

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah tingkat IQ (X1), sikap siswa 

terhadap mata pelajaran (X2) dan iklim sekolah (X3). 

2. Variabel Dependen atau Variable Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi (Y) 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

1. Intelligence Quotient (X1) 

a) Definisi konseptual 

Inteligensi merupakan kualitas bawaan sejak lahir, sebagai hal yang berbeda 

dari kemampuan yang diperoleh melalui belajar. Herbet Spencer (2001) 

b) Definsi operasional 

Intelligence Quotient adalah angka yang menunjukkan kemampuan seseorang 

dalam hal kognisi yang diukur dengan cara tes IQ dengan kategori-kategori 
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yaitu, Verbal (bahasa), Numerik (kemampuan angka), dan Visual-spatial  

(kemampuan melihat hubungan antar-ruang) yang memerlukan pengertian 

maupun penggunaan symbol-simbol, dalam penelitian ini data tingkat 

intelligence quotient (IQ) diperoleh dari tes IQ  siswa kelas XI IPS SMAN 3 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.. 

 

2. Sikap siswa terhadap pelajaran ekonomi (X2) 

 

a) Definisi konseptual. 

Sikap adalah suatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui 

pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada respon individu 

terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu. 

Allport dalam  Djaali (2008:114) 

b) Definisi operasional 

Sikap tentang mata pelajaran adalah kecenderungan siswa untuk bertindak   

terhadap mata pelajaran dan memberikan pengaruh kepada respon siswa 

tentang mata pelajaran tersebut. Dapat dilihat dari pemahaman, penerimaan 

dan penilaian siswa tentang mata pelajaran tersebut. 

c) Kisi-kisi 

1) Kognisi, berkaitan dengan kemampuan intelektual siswa dalam 

berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. 

2) Afeksi, berkaitan dengan watak perilaku seperti perasaan, minat, 

sikap, emosi, dan nilai. 

3) Konasi, berkaitan dengan kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu (skill) 
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3. Iklim sekolah (X3) 

a) Definisi konseptual 

Iklim sekolah adalah suasana dalam organisasi sekolah yang diciptakan oleh 

pola hubungan antar pribadi (personal relationship) yang berlaku. Wiyono, 

dkk (dalam Dewi Nur Rofiah 2007:10) 

b) Definisi operasional 

Iklim sekolah adalah keadaan yang terdapat di sekolah seperti kondisi 

bangunan, proses pembelajaran, dan interaksi serta norma-norma/aturan yang 

dikembangkan di sekolah yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

disekolah 

c) Kisi-kisi 

1) Rasa aman dalam lingkungan sekolah 

2) Belajar mengajar (teaching and learning) 

3) Hubungan interpersona (interpersonal relationship) 

4) Institutional environment 

 

4. Hasil belajar (Y) 

a) Definisi konseptual 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami 

proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses 

belajar yang dilakukan yang dinyatakan ke dalam ukuran dan data hasil 

belajar. 

b) Definisi operasional 

Hasil belajar adalah ekonomi adalah skor mata pelajaran ekonomi siswa dari 

suatu pengetesan dengan menggunakan tes hasil belajar ekonomi yang 
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disusun berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Skor tersebut 

mencerminkan kemampuan ekonomi siswa dalam ranah kognitif dari hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung. dalam 

penelitian ini data hasil belajar diperoleh dari nilai hasil ulangan ekonomi 

semester ganjil siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2012/2013  

 

       Tabel 4. Kisi-kisi Angket dan Skala Psikologi 

No Variabel Indikator Sub indikator Skala No 

Item 

1. Sikap siswa 

terhadap 

pelajaran 

ekonomi (X2) 

 

1. Menerima 

 

 

 

 

 

2. Merespon   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menghargai  

 

 

 

 

 

 

 

4. Bertanggun

g jawab 

1. Siswa 

memperhatikan 

dan mengikuti 

proses belajar 

dengan baik 

 

2. Siswa mau 

menjawab ketika 

diberi pertanyaan, 

menjelaskan, dan 

mengerjakan 

soal-soal yang 

diberikan oleh 

guru 

 

3. Siswa mau 

berdiskusi dan 

bertanya ketika 

menemukan 

kesulitan dalam 

proses belajar 

 

 

Siswa 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan dengan 

penuh tanggung 

jawab 

Ordinal 1,2,3,4,

11 

 

 

 

 

 

5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10,12

.13,14,

15,16,1

7 

 

 

 

 

 

 

18,19,2

0 

2. Iklim sekolah 

(X3) 

1. Ketertiban 

anak dalam 

1. Aturan yang 

ditetapkan oleh 

Ordinal 21,22 
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 belajar di 

kelas 

 

 

 

 

 

 

2. Keakraban  

 

 

3. Motivasi 

dari guru 

 

 

4. Orientasi 

tugas 

 

 

5. Persaingan  

 

 

 

6. Kontrol 

dari guru 

 

 

 

7. Inovasi 

dalam 

belajar 

mengajar 

 

 

8. Hubungan 

sosial 

guru 

 

 

2. Sanksi yang 

diberikan untuk 

melaksanakan 

ketertiban dikelas 

 

3. Saling bertukar 

pikiran/ pendapat 

 

4. Memberikan 

semangat belajar 

 

 

5. Sering memberi 

tugas dan latihan 

 

 

6. Melakukan 

persaingan dalam 

belajar 

 

7. Guru melakukan 

pengawasan pada 

proses belajar 

 

 

8. Guru dan siswa 

mengadakan 

perubahan di 

dalam mengajar 

 

 

9. a.Guru dengan 

guru 

b.Guru dengan  

TU 

c.Guru dengan 

siswa 

d. Siswa  

dengan TU 

e. siswa dengan 

siswa 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30,31,3

2,33,34 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan data 

antara lain sebagai berikut 

 

1. Skala psikologi 

Skala Psikologi adalah instrument pengukuran untuk mengidentifikasi 

konstrak psikologis. Seringkali dinamakan dengan tes, namun dalam hal 

ini skala psikologis digunakan sebagai istilah untuk atribut afektif, 

sedangkan kata tes digunakan untuk atribut kognitif. Pada penelitian ini 

digunakan skala psikologi sebagai alat pengumpulan data tentang sikap 

siswa tentang mata pelajaran. 

2. Angket 

Menurut Sugiyono (2011:199) kuisioner/angket adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis  kepada responden untuk dijawab. Pada 

penelitian ini digunakan angket sebagai alat pengumpulan data tentang 

iklim sekolah.. 

3. Dokumentasi  

Menurut Koestroro dan Basrowi (2006: 142) dokumentasi merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh 

data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar ekonomi dan tes 

IQ pada siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
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2012/2013. Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data sekunder 

mengenai jumlah siswa dan keadaan umum SMAN 3 Bandar Lampung.. 

 

 

F. Uji Persyaratan Skala psikologi dan Angket 

 

1. Uji Validitas 

 

Menurut Arikunto (2006: 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrument. 

Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau 

memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut.  

Untuk menguji tingkat validitas angket , digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu : 

  
 

  

Keterangan: 

 Rxy= koefisien korelasi antara variable x dan y 

 X   = skor total X 

 Y    = skor total Y 

N    = jumlah sampel yang diteliti 

(Arikunto S, 2006:275) 

  

Dengan kriteria pengujian, jika  dengan taraf kesukaran (=0,05 dan dk = n, 

maka alat ukur tersebut valid dan sebaliknya. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel X2, 

dan X3, kepada 30 orang responden, kemudian dihitung menggunakan 

perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel 

r Produck Moment dengan 0,05    adalah  0,360, maka diketahui hasil 

perhitungan sebagai berikut.  

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X2  
No  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0,66 .360 rhitung>rtabel Valid 

2 0,47 .360 rhitung>rtabel Valid 

3 0,53 .360 rhitung>rtabel Valid 

4 0,35 .360 rhitung<rtabel Tidak Valid 

5 0,42 .360 rhitung>rtabel Valid 

6 0,45 .360 rhitung>rtabel Valid 

7 0,44 .360 rhitung>rtabel Valid 

8 0,67 .360 rhitung>rtabel Valid 

9 0,71 .360 rhitung>rtabel Valid 

10 0,42 .360 rhitung>rtabel          Valid 

11 0,46 .360 rhitung>rtabel Valid 

12 0,59 .360 rhitung>rtabel Valid 

13 0,54 .360 rhitung>rtabel Valid 

14 0,40 .360 rhitung>rtabel Valid 

15 0,40 .360 rhitung>rtabel Valid 

16 0,41 .360 rhitung>rtabel Valid 

17 0,38 .360 rhitung>rtabel Valid 

18 0,38 .360 rhitung>rtabel Valid 

19 0,29 .360 rhitung<rtabel Tidak Valid 

20 0,75 .360 rhitung>rtabel Valid 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel, maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 soal yang tidak valid 

dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop dan tidak digunakan dalam 

penelitian. Dengan demikian,  angket yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 18 soal. 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X3 (iklim    

     sekolah)  
No  rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0,55 .360 rhitung>rtabel Valid 

2 0,40 .360 rhitung>rtabel Valid 
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3 0,71 .360 rhitung>rtabel Valid 

4 0,43 .360 rhitung>rtabel Valid 

5 0,49 .360 rhitung>rtabel Valid 

6 0,20 .360 rhitung<rtabel Tidak Valid 

7 0,57 .360 rhitung>rtabel Valid 

8 0,43 .360 rhitung>rtabel Valid 

9 0,46 .360 rhitung>rtabel Valid 

10 0,48 .360 rhitung>rtabel          Valid 

11 0,53 .360 rhitung>rtabel Valid 

12 0,42 .360 rhitung>rtabel Valid 

13 0,55 .360 rhitung>rtabel Valid 

14 0,72 .360 rhitung>rtabel Valid 

15 0,40 .360 rhitung>rtabel Valid 

16 0,34 .360 rhitung<rtabel Tidak Valid 

17 0,76 .360 rhitung>rtabel Valid 

18 0,15 .360 rhitung<rtabel Tidak Valid 

19 0,41 .360 rhitung>rtabel Valid 

20 0,60 .360 rhitung>rtabel Valid 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2012 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel, maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3 soal yang tidak valid 

dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop dan tidak digunakan dalam 

penelitian. Dengan demikian,  angket yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 17 soal 

 

2. Uji Reliabilitas  

 

Menurut Arikunto (2006: 168-169) reliabilitas adalah suatu instrument yang 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu, artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Instrument harus reliable mengandung arti bahwa instrument yang cukup baik 

sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan rumus Alpha yaitu;  
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Keterangan:  

       = reliabilitas instrument 

        = banyaknya butir soal 

  = jumlah varian butir 

     = varian total  

 (Arikunto, 2002:171) 

Dengan kriteria pengujian, apabila  dengan taraf siignifikansi 0,05 maka 

pengukuran tersebut dinyatakan reliable dan sebaliknya. 

 

Jika alat instrument tersebut reliable, maka selanjutnya dilihat kriteria 

penafsiran mengenai indeks koefisien korelasi (r) sebagai berikut: 

0,80 - 1,00 = sangat tinggi 

0,60 - 0,79 = tinggi 

0,40 - 0,59 = cukup 

0,20 - 0,39 = rendah 

0,00 - 0,19 = sangat rendah 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Skala Psikologi Untuk Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.806 18 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel sikap tentang mata pelajaran (X2) > 0,360, maka dapat 
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disimpulkan bahwa Skala Psikologi atau alat pengukur data tersebut bersifat 

reliabel. Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X2 dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dilihat dari kriteria 

penafsiran diatas harga koefisien alpha sebesar 0, 806 tergolong kriteria 

sangat tinggi. 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.830 17 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

hitung  untuk variabel iklim sekolah (X3) > 0,360, maka dapat disimpulkan 

bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pernyataan untuk variabel X3 dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Dilihat dari kriteria penafsiran diatas 

harga koefisien alpha sebesar 0, 830 tergolong kriteria sangat tinggi 

 

G. Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda 

 

 

1. Syarat Pengujian Statistik Parametrik 

 

Menurut Sugiyono (2010: 210), penggunaan statistic parametris  memerlukan 

terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi utama adalah data yang dianalisis harus 

berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes 

mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogenitas 

untuk itu diperlukan uji normalitas dan homogenitas. Dalam statistic 



62 

 

parametris syaratnya adalah skala penelitian harus berupa skala interval 

dalam penelitian ini data dalam skala interval dengan pendekatan rating 

scale. 

a. Uji Normalitas  

 

Menurut Sudarmanto (2005:104-123), untuk menggunakan alat analisis 

parametric diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

instrument yang digunakan sebagai alat pengumpulan data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Uji Lilifors. Di mana data yang dinyatakan normal apabila nilai 

Assymp. Sig (2-tailed) > nilai alpha yang digunakan yaitu 5% dan 

sebaliknya data dinyatakan tidak normal apabila nilai Assymp sig. (2-

tailed) < nilai alpa yang digunakan yaitu: 5% 

 

b. Uji Homogenitas 

 

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diambil dari populasi itu bervarians homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas dilakukan dengan membandingkan nilai Significancy, dengan 

ketentuan jika nilai Sig > alpha (0,05)maka data bersifat homogen. Uji ini 

menggunakan uji Bartlett dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan 

menggunakan rumus : S
2
 =     

      

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

B= (Log S
2
 )  (𝑛1 − 1)   
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c. Menggunakan uji chi kuadrat untuk Uji Bartlett yaitu: 

X
2
= (1n1o)  (𝑛1 − 1) log 𝑠2

1     

Dengan 1n1o = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10. Dengan 

taraf kesalahan = 0,05 

Kriteria pengujian: jika X
2

hitung < X
2

tabel maka variable bersifat homogen, 

sedangkan jika X
2

hitung > X
2

tabel maka variable tidak homogen. Didapat dari 

distribusi chi kuadrarat dengan peluang (1-) dan dk = (k-1) dengan taraf 

nyata 0,05. 

(Sudjana, 2005:263) 

 

2. Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Ganda 

 

Menurut Sudarmanto (2005:124), untuk menggunakan regresi linier ganda 

sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila 

persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda dapat digunakan. 

Beberapa persyaratan yang perlu diujikan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Linieritas Garis Regresi 

 

Menurut sudarmanto (2005:124),uji linieritas garis regresi digunakan 

untuk mengambil keputusan dalam memilih model regresi yang akan 

digunakan. Selanjutnya menurut Sudarmanto (2005:135) kriteria 

pengujian yang diterapkan untuk menyatakan kelinieran garis regresi 

adalah dengan menggunakan harga koefisien signifikansi dan 

dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih oleh peneliti. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 

Menurut Sudarmanto (2005: 136-138), uji asumsi tentang 

multikolonearitas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada 

tidaknya yang linier antara variable bebas (independen) yang satu dengan 

variable bebas lainnya. Ada  atau tidaknya korelasi antar variabel 

independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi 

product moment dari Pearson. 

 

c. Autokorelasi 

 

Menurut sudarmanto (2005:142-143), pengujian autokorelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi diantara data 

pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau 

tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistic Durbin-Watson 

mendekati angka 2, dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tidak 

memiliki autokorelasi. 

 

d. Heteroskedastisitas  

 

Menurut sudarmanto (2005:147-148), uji heterokedastisitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah varian residual absolute sama atau tidak sama 

untuk semua pengamatan. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank dari Spearman. 
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H. Tehnik Analisis Data 

 

 

1. Pengujian Hipotesis secara parsial (sendiri-sendiri) 

 

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga dalam penelitian ini 

digunakan uji t dengan model regresi linier sederhana, yaitu: 

Untuk nila a dan b dicari dengan rumus: 

Keterangan:  

Untuk nila a dan b dicari dengan rumus: 

 

 

 

𝑌  = subjek dalam variabel yang diprediksikan 

a  = konstanta 

b = koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan  

       nilai peningkatan atau penurunan variable Y 

X = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

(Sudjana, 2005:325) 

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus: 

       

 

Dengan kriteria uji adalah,“Tolak Ho dengan alternative Ha diterima jika thitung 

>Ttabel dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2” (Sugiyono,2010: 184). 

 

 

 

sb

b
t 
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2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (serentak/bersama-sama) 

 

Untuk pengujian hipotesis keempat menggunakan statistic F dengan model 

regresi linier multiple. Menurut Sudarmanto (2005:160-161), persamaan 

regresi ganda untuk populasi menggunakan simbol Y yang menunjukan pada 

hasil pengamatan dari populasi, dengan persamaan berikut. 

 

Keterangan : 

         = subjek dalam variabel yang diprediksikan 

a            = konstanta 

b1b2b3    = koefisien arah regresi 

X1X2X3= variabel bebas 

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F), dengan 

rumus: 

         

JKreg dicari dengan rumus: 

 

 

 

 

Keterangan: 

JKreg = Jumlah kuadrat regresi 

JKres = Jumlah kuadrat residu 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

  
2

YiYiJKres

)1/(

/




knJK

kJK
F

res

reg
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Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel dan jika Ftabel > 

Fhitung  dan terima  Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut = n – k – 1 

dengan α = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftabel.  

(Sudjana, 2005: 347).  

 


