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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif  oleh Sugiyono (2012: 14) dijelaskan 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat 

positivisme itu sendiri dijelaskan oleh Sugiyono (2012: 14) sebagai suatu 

filsafat yang memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, 

relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab 

akibat (kausal). 

 

Ditinjau tingkat eksplanasi atau hal yang dijelaskan, berdasarkan beberapa 

tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini termasuk ke 

dalam jenis penelitian asosiatif dengan tipe hubungan kausal. Metode 

penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2012: 11) adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau 
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lebih. Kausal adalah salah satu bentuk hubungan dalam penelitian asosiatif 

yaitu salah satu bentuk hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2012: 

59). 

 

Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Sugiyono 

(2012: 12) metode survei adalah adalah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya 

(perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).  

 

Selain untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat, penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian penelitian verifikatif. 

Metode penelitian verifikatif oleh Sugiyono (2010:21) dijelaskan sebagai 

penelitian yang dilakukan untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis.  

Penyusunan hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis tentang pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat pada dasarnya adalah hipotesis yang 

dirumuskan oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan oleh 

peneliti pada tinjauan pustaka. Oleh karena itu, selain akan menjelaskan 

tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil penelitian ini 

secara tidak langsung juga akan memberikan verifikasi apakah teori-teori 

tersebut berlaku atau tidak pada kondisi lapangan tempat peneliti melakukan 

penelitian. 
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3.2. Populasi dan Sampel 

 

 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012: 117).  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

IPS 1 dan XI IPS 2 SMA Negeri Seputih Mataram. Jumlah kelas XI IPS di 

SMA N 1 Seputih Mataram sebenarnya berjumlah tiga kelas, yaitu XI IPS 

1, 2 dan 3.  

 

Namun, ada pertimbangan yang membuat penulis hanya memfokuskan 

penelitian ini pada siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 yaitu karena pada 

waktu penelitian pendahuluan nilai otentik hasil UTS siswa yang penulis 

jadikan acuan untuk mengetahui apakah ada masalah dalam hasil belajar 

yang diperoleh siswa, tidak disimpan lagi oleh Guru mata pelajaran.  

 

Oleh karena hal tersebut, penulis tidak lagi dapat menentukan apakah pada 

kelas XI IPS 3 juga terdapat masalah yang sama pada hasil belajar siswa, 

sebagaimana yang terjadi pada siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk memokuskan 

penelitian hanya pada siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2. Adapun jumlah 

siswa pada kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5. Jumlah siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2  SMA Negeri  

  Seputih Mataram 

 

No. Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. XI IPS 1 12 22 34 

2. XI IPS 2 13 19 32 

Jumlah 25 41 66 
   Sumber: Guru Bidang Studi Ekonomi Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih  

   Mataram 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, terlihat bahwa siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 

2 SMA Negeri 1 Seputih Mataram berjumlah 66 siswa, yang tersebar di 

yaitu 34 siswa di kelas  XI IPS 1 dan 32 siswa di kelas XI IPS 2. 

 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh pupulasi. Untuk mencari jumlah sampel 

dalam penelitian  ini digunakan rumus T. Yamane. Berikut ini adalah 

rumus penentuan sampel T. Yamane: 

n = 
 

      
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

   = Presisi yang ditetapkan (dalam Riduwan, 2005: 65). 

 

Dengan populasi 66 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat 

signifikansi 0,05, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah : 

  
  

(  )(    )   
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Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini 

jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 57 siswa dari seluruh populasi 

yang memiliki kesempatan sama untuk dipilih menjadi sampel. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan menggunakan simple random sampling yaitu 

pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Teknik ini merupakan teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi 

yang dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2012: 120).  

 
Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan 

alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara: 

 

   Jumlah sampel tiap kelas = 
             

 
               

 X jumlah tiap kelas 

 

  Tabel 6. Perhitungan Jumah Sampel untuk masing-masing Kelas 

No Kelas Perhitungan Jumlah Siswa 

(Sampel) 

1 XI IPS 1   

  
 X 34 = 29,36 29 

2 XI IPS 2   

  
 X 32 = 27,64 28 

 Jumlah 57 
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3.3. Variabel Penelitian 

 

 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 60). Variabel 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas (independen).  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah expectancy (X1) dan task value 

(X2).  

2. Variabel terikat (dependen).  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar Ekonomi pada 

materi Akuntansi (Y). 

 

 

 

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi konseptual adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

guna menjelaskan suatu konsep dari variabel baik variabel bebas maupun 

variabel terikat. Definisi konseptual dari variabel bebas dan variabel 

terikat dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Expectancy adalah keyakinan dan penilaian individu tentang 

kemampuan dirinya untuk berhasil dalam sebuah tugas (Schunk dkk, 

2012: 66). 
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b. Task value adalah keyakinan yang dimiliki oleh murid tentang alasan 

dirinya mungkin akan melakukan sebuah tugas (Schunk dkk 2012: 67).  

c. Hasil Belajar adalah suatu realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang 

(Sukmadinata,  2007: 102) 

2. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran terhadap variabel 

yang diteliti perlu dilakukan pendefinisian variabel secara operasional.  

Tujuan dari pendifinisian variabel secara operasional oleh Mustafa EQ 

(2009: 40) dijelaskan dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana 

suatu variabel dapat diukur. Definisi operasional merupakan definisi yang 

diberikan pada suatu variabel dan konstrak dengan cara melihat pada 

dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep dan 

mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan 

diukur (Basrowi dan Kasinu, 2007:179).  

 

Untuk variabel-variabel dalam penelitian ini, berikut adalah indikator-

indikator yang dapat digunakan untuk mempermudah pengukuran variabel 

tersebut: 

a. Expectancy, meliputi: 

1. expectancy for succes yaitu keyakinan atau penilaian seseorang 

tentang akan seberapa berhasil mereka dalam mengusai Akuntansi. 

2. task specific self-concept yaitu penilaian siswa tentang level 

kemampuannya pada Akuntansi. 
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3. perception of task difficulty yaitu penilaian siswa mengenai tingkat 

kesulitan dari suatu tugas. 

b. Task Value, meliputi: 

1. attainment value yaitu penilaian siswa tentang tingkat kepentingan 

materi Akuntansi bagi dirinya. 

2. intrinsic value yaitu penilaian siswa mengenai seberapa menarik 

dan seberapa menikmati dirinya dalam mempelajari Akuntansi. 

3. utility value yaitu penilaian siswa mengenai seberapa penting 

Akuntansi bagi dirinya. 

4. cost belief yaitu keyakinan atau siswa seberapa besar jumlah biaya 

atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk dapat mengusai 

Akuntansi. 

c. Hasil belajar, yaitu: 

Besarnya angka atau nilai yang diperoleh siswa pada saat ujian akhir 

semester (UAS) pada mata pelajaran Ekonomi di semester genap tahun 

ajaran 2014/2015. 

 

Adapun dari indikator-indikator, dapat juga dirumuskan sub-sub dari 

masing-masing indikator tersebut. Berikut ditampilkan indikator dan 

subindikator dari variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 7. Indikator dan Subindikator Variabel 

Variabel Indikator Subindikator Skala 

Expectancy 

(X1) 

1. expectancy for 

succes 

a. keyakinan siswa mengenai 

akan seberapa baik kinerja 

(hasil belajar) mereka pada 

tes atau ulangan Akuntansi 

dalam jangka pendek. 

b. keyakinan siswa mengenai  

Interval 

dengan 

pendekatan 

semantic 

defferensial 
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Tabel 7. Indikator dan Subindikator Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator Subindikator Skala 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. task specific 

self-concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. perception of 

task difficulty 

akan seberapa baik kinerja 

(hasil belajar) mereka pada tes 

atau ulangan Akuntansi dalam 

jangka pendek dibandingkan 

dengan teman-teman sekelas 

yang lain. 

c. keyakinan siswa mengenai 

akan seberapa baik kinerja 

(hasil belajar) mereka pada 

     tes atau ulangan Akuntansi 

dalam jangka panjang. 

d. keyakinan siswa mengenai 

akan seberapa baik kinerja 

(hasil belajar) mereka pada tes 

atau ulangan Akuntansi dalam 

jangka panjangdibandingkan 

dengan teman-teman sekelas 

yang lain. 

 

a. penilaian siswa tentang 

seberapa baik kemampuannya 

pada Akuntansi. 

b. penilaian siswa tentang 

seberapa baik kemampuannya 

pada Akuntansi dibandingkan 

dengan teman-teman sekelas 

yang lain. 

c. penilaian siswa tentang 

seberapa baik kemampuannya 

pada Akuntansi dibandingkan 

dengan pada sebagian besar 

mata pelajaran lain yang di 

pelajari yang dipelajari di 

semester yang sama. 

d. penilaian siswa tentang 

seberapa baik perkembangan 

kemampuannya dalam 

mempelajari Akuntansi. 

a. persepsi atau penilaian siswa 

terhadap tingkat kesulitan dari 

materi Akuntansi. 

b. persepsi atau penilaian siswa 

tentang tingkat kesulitan dari 

materi Akuntansi 

dibandingkan dengan sebagian  
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Tabel 7. Indikator dan Subindikator Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator Subindikator Skala 

  besar mata pelajaran lain  

yang di pelajari di semester  

yang sama. 

 

Task Value 

(X2) 

1. attainment 

value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. intrinsic value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. utility value 

 

a. penilaian siswa tentang 

tingkat kepentingan untuk 

mendapatkan nilai akademis 

yang  tinggi pada Akuntansi. 

b. penilaian siswa tentang 

tingkat kepentingan untuk 

mendapatkan nilai akademis  

tinggi pada Akuntansi 

dibandingkan dengan 

sebagian mata pelajaran lain 

yang di pelajari di semester 

yang sama. 

c. penilaian siswa tentang 

tingkat kepentingan atas 

penguasaan kompetensi-

kompetensi yang menjadi 

tujuan pembelajaran 

Akuntansi. 

d. penilaian siswa tentang 

tingkat kepentingan atas 

penguasaan kompetensi-

kompetensi yang menjadi 

tujuan pembelajaran 

Akuntansi dibandingkan 

dengan sebagian besar mata 

pelajaran lain yang di pelajari 

di semester yang sama. 

a. tingkat ketertarikan siswa 

pada materi Akuntansi. 

b. tingkat ketertarikan siswa 

pada pokok-pokok bahasan 

dari materi Akuntansi. 

c. perasaan yang timbul 

(senang/tidak senang atau 

menikmati/tidak menikmati) 

pada diri siswa saat 

mempelajari atau 

mengerjakan soal-soal atau 

tugas-tugas Akuntansi. 

a. penilaian siswa tentang 

tingkat kegunaan dari 

kompetensi-kompetensi   

Interval 

dengan 

pendekat

an 

semantic 

defferens

ial 
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 Tabel 7. Indikator dan Subindikator Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator Subindikator Skala 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang akan diperoleh atas 

penguasaan materi Akuntansi 

terhadap peningkatan dari 

sesuatu yang dianggap prestasi 

belajarnya di sekolah. 

b. penilaian siswa tentang tingkat 

kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan 

diperoleh atas penguasaan 

materi Akuntansi terhadap 

perolehan sikap positif yang 

akan ditampilkan/diberikan 

(misalnya perasaan bangga dan 

pemberian penghargaan) oleh 

orang-orang yang dianggap 

penting oleh siswa (orang 

tua/keluarga, Guru, 

teman/sahabat). 

c. penilaian siswa tentang tingkat 

kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan 

diperoleh atas penguasaan 

materi Akuntansi terhadap 

penghindaran sikap negatif 

yang akan 

ditampilkan/diberikan 

(misalnya perasaan kecewa 

atau hukuman) oleh orang-

orang yang dianggap penting 

oleh siswa (orang tua/keluarga, 

Guru, teman/sahabat). 

d. penilaian siswa tentang tingkat 

kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan 

diperoleh atas penguasaan 

materi Akuntansi bagi 

kehidupan sehari-harinya di 

luar sekolah. 

e. penilaian siswa tentang tingkat 

kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan 

diperoleh atas penguasaan 

suatu subjek (materi/mata 

pelajaran) terhadap tujuan 

karir masa depan yang 

diinginkannya. 
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 Tabel 7. Indikator dan Subindikator Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator Subindikator Skala 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. cost belief  

 

f. penilaian siswa tentang tingkat 

kegunaan dari kompetensi-

kompetensi  yang akan 

diperoleh atas penguasaan 

materi Akuntansi terhadap 

tujuan studi lanjutan yang 

diinginkan atau 

direncanakannya. 

a. persepsi atau keyakinan 

(belief) siswa tentang seberapa 

lama/besar waktu belajar yang 

harus 

dikeluarkan/dikorbankan 

untuk dapat mengusai materi 

Akuntansi. 

b. persepsi atau keyakinan 

(belief) siswa tentang seberapa 

lama/besar waktu belajar yang 

harus 

dikeluarkan/dikorbankan 

untuk dapat mengusai materi 

Akuntansi.dibandingkan 

dengan sebagian besar mata 

pelajaran lain di semester 

yang sama. 

c. persepsi atau keyakinan 

(belief) siswa tentang seberapa 

besar usaha/upaya belajar 

yang harus dilakukan atau 

dikeluarkan untuk dapat 

mengusai materi Akuntansi. 

d. persepsi atau keyakinan 

(belief) siswa tentang seberapa 

besar usaha/upaya belajar 

yang harus dilakukan atau 

dikeluarkan untuk dapat 

mengusai materi Akuntansi 

dibandingkan dengan sebagian 

besar mata pelajaran lain yang 

dipelajari di semester yang 

sama. 

 

 

Hasil 

Belajar (Y) 

Nilai Ekonomi  

siswa di ujian akhir 

semester genap  

Tingkat besarnya nilai yang 

diperoleh dari nilai ujian akhir 

semester yang diperoleh siswa 

Interval 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun 

dari berbagai proses biologis mapun psikologis. Teknik ini digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam, dan bila responden diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 

2012 : 310). Observasi dalam penelitian ini digunakan pada waktu peneliti 

melaksanakan penelitian pendahuluan.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan 

melalui observasi (Sugiyono, 2009 : 317).  Wawancara dalam penelitian 

ini digunakan pada waktu peneliti melaksanakan penelitian pendahuluan.  

3. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012 : 199). Angket 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai expectancy dan task 

value siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Seputih Mataram Tahun Ajaran 

2014/2105.  
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Peneliti menggunakan pendekatan semantic differensial dalam angket 

yang akan disebar, dimana dalam angket ini jawaban yang ada mempunyai 

nilai yang positif dimulai dari angka 7 hingga mencapai angka negatif 

yaitu angka 1. Responden hanya diminta melingkari salah satu angka yang 

dianggap sebagai jawaban yang paling sesuai untuk penilaian terhadap 

item yang ditanyakan dalam angket. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 158). Teknik dokumentasi ini 

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah siswa, profil 

sekolah dan hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 

Seputih Mataram Tahun Ajaran 2014/2015. 

5. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh tinjauan-tinjauan 

baik mengenai konsep, teori, maupun tinjauan-tinjauan tentang penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini 

dilakukan peneliti dengan cara membaca, mengutip maupun mencatat hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

3.6. Uji Persyaratan Instrumen 

 

 

 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus 

memenuhi persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu 
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penelitian harus memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel. Pengujian 

persyaratan instrumen dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan 

aplikasi pengolahan data statistik SPSS (Statistical Programs and Service 

Solution) sebagai alat bantu analisis. Hampir semua bentuk dan tingkat 

penelitian dapat dipecahkan dengan SPSS (Rusman, 2013:1). Berikut ini 

dipaparkan jenis uji validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. Uji Validitas  

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

ketepatan suatu instrument. Untuk mengukur tingkat validitas dalam 

penelitian ini digunakan rumus Korelasi Product Moment yang 

menyatakan hubungan skor masing-masing item pertanyaan dengan skor 

total dan beberapa sumbangan skor masing-masing item pertanyaan 

dengan skor total. 

Adapun rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut :  

   rxy = 
  2222 )()()()(

))(()(

YYNXXN

YXXYN




 

Keterangan: 

rxy =  koefisien korelasi antara x dan y 

N  =  jumlah responden/sampel variabel x 

    =  skor rata-rata dari X dan Y 

   =  jumlah skor item X 

   =  jumlah skor total (item) Y 
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Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung>rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung<rtabel 

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2006 : 72). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil ujicoba angket pada variabel 

X1 dan X2 pada 15 orang responden, yang kemudian dihitung 

menggunakan SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokkan dengan 

tabel r Korelasi Product Moment dengan α = 0,05 adalah 0,514 maka 

diketahui bahwa terdapat 2 soal yang tidak valid yaitu pada item 3 dan 6, 

maka soal tersebut di drop. Dengan demikian, soal angket yang digunakan 

pada variabel X1 berjumlah 13 soal. Untuk variabel X2, berdasarkan uji 

validitas diketahui bahwa terdapat 2 soal yang tidak valid yaitu pada 

nomor 3 dan 9, maka soal tersebut di drop. Dengan demikian, soal angket 

yang digunakan pada variabel X2 berjumlah 19 soal. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Uji realibilitas dalam 

penelitian menggunakan rumus Alpha yaitu : 

  






















2

2

 11  -1 
1-n

n
 r

t

i




 

   

  Keterangan: 

r11 = realibilitas instrumen 

 2

i  = skor tiap-tiap item 

n  = banyaknya butir soal 
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2

t  = varians total   

Dengan kriteria pengujian rhitung>rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung<rtabel, maka alat 

ukur tersebut tidak reliabel. Kemudian untuk menginterprestasikan 

besarnya nilai korelasi sebagai berikut: 

a. Antara 0,800-1,000 : Sangat tinggi 

b. Antara 0,600-0,800 : Tinggi 

c. Antara 0,400-0,600 : Sedang 

d. Antara 0,200-0,400 : Rendah 

e. Antara 0,000-0,200 : Sangat rendah ( Arikunto, 2006 : 75). 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket untuk variabel X1 pada 

15 responden dengan 13 item pertanyaan yang valid: 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pada Variabel X1 

Cronbach’s 

Alpha 

 

N of Items 

0,866 13 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

Berdasarkan data di atas, hal ini menunjukkan bahwa harga koefisien 

alpha hitung untuk variabel expectancy (X1) dikategorikan bahwa 

reliabilitas angket atau alat ukur tersebut termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. Dengan demikian, semua soal yang terdapat pada angket untuk 

variabel X1 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Untuk angket variabel X2, berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas 

angket pada 15 responden dengan 19 item pertanyaan yang valid: 
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Tabel 9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pada Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 19 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

Berdasarkan data di atas, hal ini menunjukkan bahwa harga koefisien 

alpha hitung untuk variabel task value (X2)  dapat diketahui bahwa 

reliabilitas angket atau alat ukur data tersebut masuk dalam kategori sangat 

tinggi. Dengan demikian, semua soal yang terdapat pada angket untuk 

variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

 

 

3.7. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

 

 

Untuk dapat menggunakan uji statistik parametrik, ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan itu antara lain adalah data 

harus lulus dari beberapa uji, yaitu antara lain uji normalitas dan uji 

homogenitas. Sama halnya dengan uji persyaratan instrumen, dalam menguji 

persyaratan analisis data peneliti menggunakan bantuan aplikasi pengolahan 

data statistik SPSS (Statistical Programs and Service Solution) sebagai alat 

bantu pengujian. Berikut ini dipaparkan jenis uji persyaratan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Uji Normalitas 

  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diproleh 

berasal dari data yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji 
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normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Distribusi variabel berdistribusi normal  

H1 : Distribusi variabel tidak berdistribusi normal  

 

Keputusan atas hipotesis yang diajukan dalam perhitungan menggunakan 

software komputer dapat menggunakan nilai signifikansi 

(Asymp.significance), dimana jika nilai signifikansinya lebih kecil dari α 

maka Tolak H0 demikian juga sebaliknya. (Sugiyono, 2011:156-159). 

2. Uji Homogenitas  

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang 

bervarians homogen atau tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas 

populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : Data populasi bervarians homogen  

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen  

 

Kriteria pengujian sebagai berikut:  

Menggunakan nilai signifikansi. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu: 

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05  

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123) 
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3.8. Uji Persyaratan Regresi Linier Berganda 

 

 

 

Untuk menggunakan regresi linear ganda sebagai alat analisis, perlu 

dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu. Beberapa persyaratan yang perlu 

diuji sebelumnya diantaranya berupa uji linearitas garis regresi, uji 

multikoliniearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sama halnya 

dengan uji persyaratan instrumen dan analisis data, dalam menguji kelinieran 

dan keberartian regresi peneliti juga menggunakan bantuan aplikasi 

pengolahan data statistik SPSS (Statistical Programs and Service Solution) 

sebagai alat bantu pengujian. Berikut ini dipaparkan jenis uji kelinieran dan 

keberartian regresi yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Uji Linearitas Garis Regresi 

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak. Menurut Rusman (2013: 81) sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji kelineran garis 

regresi, agar diketahaui apakah regresi sudah pasti liner dan berarti atau 

tidak. Untuk itu perlu adanya pengujian kelinieran dan keberartian garis 

regresi dengan menggunakan statistik F melalui Tabel ANAVA (Analisis 

Varians) yang terlebih dahulu dicari besaran-besaran untuk ANAVA sbb: 

JK (T)  =     

JK (a)    = 
(  )

 

 
 

JK (b/a) = b {     
(  ) (  )

 
} 

JK (S)   = JK (T)  JK (a)  JK (b/a) 

JK (G)  =  {     
(  ) 

  
} 

JK (TC) = JK (S)  JK (G)      
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Keterangan: 

JK (T)  = Jumlah Kuadrat Total 

JK (a)    = Jumlah Kuadrat Regresi a 

JK (b/a) = Jumlah Kuadrat Regresi b/a 

JK (S)   = Jumlah Kuadrat Sisa 

JK (G)  = Jumlah Kuadrat Galat 

JK (TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

Besaran-besaran tersebut dimasukan ke daftar ANAVA sbb: 

Tabel 10 . Daftar Analisis Varians untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber 

Varians 

DK Jk KT Fhitung  

Total  n             

Regresi (a) 

Regresi 

(b/a)  

 

 

 

Sisa 

1 

1 n-2 

JK (a) 

 JK (b/a) 

 

 

 JK (s) 

JK (a) 

S
2

reg = JK (b/a) 

 

 

S
2

sis = 
   ( )

   
 

 

     

     
 

 

(i) 

Tuna cocok  

 

 

Galat 

k-2 

 

 n-k 

JK (TC) 

 

 

JK (G) 

S
2
TC = 

   (  )

   
 

 

 

S
2
G = 

   ( )

   
 

 

     

   
 

(ii) 

Sumber: Sudjana (2005) dalam Rusman (2013: 82) 

Rumusan Hipotesis: 

H0 : koefisien arah regresi tidak berarti melawan koefisien itu berarti 

H0 : bentuk regresi linier melawan non linier 

Pengujian Hipotesis: 

1. Untuk menguji keberartian regresi (1) digunakan statistik F=  
     

     
 

2. Untuk menguji kelinieran arah regresi (1) digunakan statistik F=  
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Kriteria pengujian: 

(i) Tolak H0 bahwa koefisien arah regresi tidak berarti jika Fhitung > Ftabel 

dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dan α yang dipilih, 

sebaliknya H0 diterima 

(ii) Tolak H0 bahwa regresi jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang (k-2) 

dan dk penyebut dan α yang dipilih, sebaliknya H0 diterima 

(Rusman: 2013:82-83). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau 

menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas dengan 

variabel bebas lainnya. Adanya hubungan yang linier antar variabel 

bebasnya akan menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya 

(Sudarmanto, 2005 : 136-138). Metode untuk uji multikolinearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi product moment 

sebagai berikut : 

                      
       (  )(  )

√*      (  ) +*      (  ) +
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n  = jumlah responden/sampel 

     = Skor rata-rata dari X dan Y 

   = jumlah skor item X 

    = jumlah skor total (item) Y 

 

Rumusan hipotesis yaitu : 

Ho : tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. 
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H1 : terdapat multikolinearitas antar variabel independen. 

Adapun kriteria korelasi dalam penelitian yaitu: 

Kriteria hipotesis yaitu apabila rhitung<rtabel dengan dk = n dan alpa = 0,05, 

maka Ho ditolak sebaliknya jika rhitung>rtabel maka Ho diterima. 

3. Uji Autokorelasi 

 

Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakan terjadi 

korelasi diantara data pengamatan atau tidak (Sudarmanto 2005, 142-143). 

Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians 

tidak minimum dan uji-t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan 

kesimpulan yang salah. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut : 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji 

dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan : 

  
t t

ttt uuud
2 1

22

1 /  

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian 

lihat Tabel Statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai d 

yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1. 

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif yaitu : 

Ho : ρ < 0   (tidak ada autokorelasi positif). 

Ha : ρ < 0   (ada autokorelasi positif). 
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Saat proses pengujian dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji 

persamaan beda pertama, uji di dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 

1 dan 2 persis sama di atas sedangkan langkah 3 adalah menyusun 

hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. 

Ho : ρ = 0 

Ho : ρ = 0 

Rumus hipotesis sebagai berikut : 

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

 

Kriteria pengujian: 

Ada atau tidaknya autokorelasi antar data pengamatan dapat diteksi 

dengan melihat posisi dari nilai uji Durbin-Watson data pada tabel Durbin-

Watson (tabel DW) . Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji 

autokorelasi Durbin-Watson sebagai berikut: 

 

Tabel 11. Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0<d<dl  

dl≤d≤du  

4-dl<d<4  

4-du≤d≤4-dl 

du<d<4-du 

(Sumber: Ghozali; 2011: 111) 
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Keterangan: 

d = nilai Durbin-Watson (DW test) 

du = durbin upper 

dl = durbin lower 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

varians residul absolute sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu rank korelasi dari Spearman (Sudarmanto, 2005 : 

147-148). Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai 

berikut : 

rs = 1-6 [
   

 

 (    )
] 

Keterangan: 

d1 =  perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik      

         yang berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

n   =  banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. 

 

Hipotesis: 

H0 : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

dan nilai mutlak dari residualnya. 

H1 : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residualnya. 
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Kriteria Pengujian: 

Apabila koefisien signifikansi (sig) lebih besar dari α yang dipilih 

(misalnya 0,05), maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

diantara data pengamatan tersebut yang berarti menerima Ho dan 

sebaliknya apabila koefisien signifikansi (sig) lebih kecil dari α yang 

dipilih (misalnya 0,05), maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas 

diantara data pengamatan tersebut, yang berarti menolak Ho. 

 

 

 

3.9. Pengujuan Hipotesis 

 

 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. 

Analisis regresi dapat digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan juga untuk mengukur keeratan hubungan 

antara X dan Y dugunakan. Sama halnya dengan uji-uji sebelumnya 

pengujian hipotesis ini juga menggunakan bantuan aplikasi pengolahan data 

statistik SPSS (Statistical Programs and Service Solution) sebagai alat bantu 

pengujian. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, 

yaitu :  

1. Regresi linier sederhana 

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini 

digunakan model regresi model regresi linier sederhana, yaitu: 

Ŷ = a + bX 

(Sudjana, 2005: 312) 
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Keterangan: 

Ŷ  =  Nilai yang diprediksikan 

a  =  Konstanta atau bila harga X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

X  =  Nilai variabel independen ( 
1 , 

2 )  (Sudjana, 2005: 315). 

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: 

a  
(   )(   

 
) (   )(     )

    
   (   )

  

 

b  
       (   )(     )

    
   (   )

  

(Sudjana, 2005: 315) 

 

Setelah menguji hipotesis linier sederhana dilanjutkan dengan uji 

signifikan dengan rumus sebagai berikut. 

t0  
 

  
 

(Supranto dalam Rusman, 2013: 83) 

 

Keterangan: 

t0 = nilai teoritis observasi 

b = koefisien arah regresi 

Sb = Standar deviasi 

Kriteria pengujian hipotesis yaitu: Jika t0 > ttabel maka H0 ditolak dan jika t0 

≤ ttabel maka H0 diterima. ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan 

peluang (1 – α) dan dk = n – 2. 

2. Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis ketiga atau pengaruh variabel X1 dan X2 secara 

bersama-sama terhadap variabel Y digunakan analisis regresi linier 

multiple, yaitu:  
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Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

(Sudjana, 2005: 347) 

Keterangan: 

Ŷ  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peninngkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan 

bila (-) maka arah garis turun. 

X = subyek pada variabel independen yang mempunyau nilai tertentu. 

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji F dengan 

rumus: 

F  
        

      (     )
 

(Sudjana, 2005: 355 – 356) 

Keterangan: 

JK (reg) = jumlah kuadrat regresi 

JK (res) = jumlah kuadrat residu 

n = banyaknya responden 

k = banyaknya kelompok 

Dengan Ft = Fα (k : n – k – 1) 

Keterangan: 

α = tingkat signifikansi 

k = banyaknya kelompok 

n = banyaknya responden  
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Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 jika Fhitung > Ftabel dan jika 

Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, dengan dk pembilang = K dan dk 

penyebut = n – k – 1 dengan α = 0,05 


