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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif

dengan pendekatan ex post facto dan survey. Metode deskriptif adalah

penelitian yang bertujan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistemmatis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang di selidiki (Nazir dalam Sujarwo dan

Basrowi, 2009:86). Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk

menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu kondisi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada di

tempat penelitian sehingga menggunakan pendekatan ex post facto dan

survey. Penelitian dengan pendekatan ex post facto merupakan penelitian

yang meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan merunut ke belakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut

(Sugiyono, 2012:7). Sedangkan pendekatan survey adalah pendekatan 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 (Sugiyono, 2012:12).
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Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan

menggunakan simple random sampling, sedangakan penentuan besarnya

sampel dihitung berdasarkan rumus T.Yamane. Simple random sampling

merupakan cara pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan

scara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasinya. Cara

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Untuk menguji

hipotesis pertama dan kedua menggunakan regresi linear sederhana, serta

untuk memperoleh signifikansi digunakan uji t. Sedangkan hipotesis ketiga

digunakan regresi linear multiple dan untuk memperoleh signifikansi

digunakan uji F.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:117) “ Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas subyek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas

VIII semester ganjil SMP Negeri 1 Sidomulyo tahun pelajaran 2012/2013

sebanyak 137 orang siswa yang terbagi dalam 4 kelas.

Tabel 3. Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sidomulyo Semester
Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013.

No. Kelas Jumlah Siswa
1 VIII A 33
2 VIII B 34
3 VIII C 35
4 VIII D 35

Jumlah Keseluruhan 137
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2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:118). Dalam penelitian ini, penentuan

ukuran sampel dari suatu populasi dihitung menggunakan rumus

T.Yamane, yaitu:

= ( ) + 1
dimana :n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = tingkat signifikansi (0,05)

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah :

= 137137(0,05) + 1 = 102,048
= 102 (dibulatkan)

Jadi ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 102 orang siswa.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi

untuk dipilih menjadi anggota sampel, adapun probability sampling yang

digunakan adalah simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana)

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono,

2012:120). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas
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dilakukan dengan alokasi proposional agar sampel yang diambil lebih

proposional. Hal ini dilakukan dengan cara:

Jumlah sampel tiap kelas = x jumlah siswa tiap kelas

Adapun hasil perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing kelas dapat

dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Jumlah Sampel untuk Masing-Masing Kelas.

No. Kelas Perhitungan Jumlah sampel

1 VIIIA x 33 = 24,57 25

2 VIIIB x 34 = 25,31 25

3 VIIIC x 35 = 26,06 26

4 VIIID x 35 = 26,06 26

Jumlah 102

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen)

dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

terikat, sedangkan variabel terikat yang mempengaruhi atau menjadi yang

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:61).

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah kebiasaan belajar (X1) dan

motivasi berprestasi (X2).

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar (Y).
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D. Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Kebiasaan belajar (X1)

Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam

dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam

aktivitas belajar yang dilakukannya (Aunurrahman, 2009:185).

Kebiasaan belajar juga merupakan suatu perbuatan seseorang dalam

belajarnya dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang,

terencana, terarah, sistematis serta dilakukan dalam situasi belajar

tertentu.

b. Motivasi berprestasi (X2)

Motivasi berprestasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis

(kebutuhan untuk berprestasi) yang terdapat di dalam diri siswa yang

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu

tujuan tertentu (berprestasi setinggi mungkin) (Djaali, 2008:103).

Motivasi berprestasi juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan

seseorang dalam mengarahkan dan mempertahankan tingkah laku untuk

mencapai suatu standar prestasi yang diinginkannya.

c. Hasil belajar IPS Terpadu (Y)

Hasil belajar adalah realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan

potensial atau kapitalis yang dimiliki seseorang (Sukmadinata,

2007:102). Hasil beajar dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian

akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang.
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2. Definisi Operasional Variabel

a. Kebiasaan belajar (X1)

Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan

hasil belajar siswa. Siswa dengan kebiasaan belajar yang baik maka

akan cenderung belajar secara teratur; mempersiapkan keperluan studi

pada malam hari; hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai; belajar

sampai paham dan tuntas; dan rajin mengunjungi perpustakaan.

b. Motivasi berprestasi (X2)

Motivasi berprestasi juga merupakan salah satu faktor yang ikut

menentukan hasil belajar siswa. Siswa dengan motivasi berprestasi

yang tinggi akan cenderung memiliki tanggung jawab pribadi, di mana

siswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan melakukan tugas

sekolah atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya; menetapkan

nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan; berusaha

bekerja kreatif; berusaha mencapai cita-cita; memiliki tugas yang

moderat; melakukan kegiatan sebaik-baiknya; dan mengadakan

antisipasi terhadap resiko-resiko kegagalan atau kesulitan yang

mungkin terjadi.

c. Hasil belajar (Y)

Hasil uji blok  pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII

semester ganjil SMP Negeri 1 Sidomulyo Tahun Pelajaran 2012/2013.

Berikut ini disajikan tabel yang berisi tentang definisi operasional masing-

masing variabel penelitian:
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Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Kebiasaan
Belajar
(X1)

a. Memiliki
kesadaran
untuk belajar

b. Disiplin

c. Keterlibatan
diri

d. Pemanfaatan
waktu jeda
belajar

1.  Memahami
pelajaran.

2.  Mengulang
bahan pelajaran

3.  Membaca
4.  Membuat

catatan.
5.  Memilih metode

praktis
6.  Menyelesaikan

tugas.
7.  Memanfaatkan

fasilitas
perpustakaan

1.  Ketepatan waktu.
2.  Mengatur dan

melaksanakan
waktu/jadwal
belajar

1.  Konsentrasi
belajar

2.  Keaktifan belajar

1.  Memanfaatkan
waktu istirahat
dengan sebaik-
baiknya

2.  Belajar dengan
suasana hati yang
baik

Ordinal

Motivasi
Berprestasi
(X2)

a. Mempunyai
tanggung
jawab pribadi

b. Menetapkan
nilai yang
akan dicapai
atau
menetapkan

1.  Tanggung jawab
terhadap tugas
sekolah.

2.  Puas terhadap
hasil tugas
sekolah yang
dikerjakan.

1. Menetapkan nilai
yang ingin
dicapai.

2. Berusaha
menguasai secara

Ordinal
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standar
unggulan

c. Berusaha
bekerja kreatif

d. Berusaha
mencapai cita-
cita

e. Memiliki
tugas yang
moderat

f. Melakukan
kegiatan
sebaik-
baiknya

g. Mengadakan
antisipasi

tuntas materi
pelajaran.

Mencari cara yang
kreatif dalam
belajar.

1.  Kerja keras,
tekun, dan ulet
dalam belajar.

2. Mengerjakan
tugas sekolah
sampai selesai.

3.  Yakin akan
berhasil.

Menyederhana-kan
tugas.

1. Melakukan
kegiatan belajar
sebaik mungkin.

2. Membuat jadwal
belajar dan
mentaatinya.

3. Tetap belajar
meski tidak
mempunyai
perlengkapan
belajar.

4. Melakukan
kegiatan belajar
sendiri atau
bersama secara
berkelompok.

1. Rajin
menyiapkan
keperluan
sebelum pergi ke
sekolah.

2. Datang ke
sekolah lebih
awal dan rajin
mencari info-info
ujian.
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3. Menyiapkan

pengetahuan
awal untuk
materi pelajaran
yang akan
diberikan guru
pada hari
berikutnya.

Hasil Belajar
IPS Terpadu
(Y)

Hasil MID
Semester pada
mata pelajaran
IPS Terpadu
siswa kelas VIII
semester ganjil
SMP Negeri 1
Sidomulyo
Tahun Pelajaran
2012/2013

Besarnya hasil
MID Semester
ganjil mata
pelajaran IPS
Terpadu siswa
kelas VIII SMP
Negeri 1
Sidomulyo Tahun
Pelajaran
2012/2013

Interval

3. Pengukuran Variabel

Sehubungan dengan data instrumen dalam penelitian ini masih berbentuk

ukuran ordinal, maka digunakan Methode of Sucsessive Interval (MSI)

yaitu metode yang digunakan untuk mengubah tingkat pengukuran dari

data ordinal menjadi data interval, dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

Langkah 1: mencari skor terbesar dan terkecil

Langkah 2: mencari nilai rentangan (R) = skor terbesar – skor terkecil

Langkah 3: mencari banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 Log n (Rumus Sturgess)

Langkah 4: mencari nilai panjang kelas (i) = R/BK

Langkah 5: membuat tabel frekuensi
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Tabel 6.Contoh Tabel Distribusi Frekuensi untuk Membantu

Pengkonversian Data Ordinal Menjadi Data Interval

No. Kelas f
1
2

Jumlah

Langkah 6: mencari rata-rata dengan rumus = ∑
Langkah 7: mencari standar deviasi dengan rumus = ∑ (∑ )( )
Langkah 8: mengubah data ordinal menjadi data interval dengan rumus= 50 + 10 ( ) (Riduwan, 2006:187)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

teknik observasi, pengisisan angket, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan

pencatatan secara sistemayis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Purwanto dalam

Sudjarwo dan Basrowi, 2009:161). Observasi merupakan salah satu

metode pengumpulan data di mana peneliti melihat dan mengamati secara

visual objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan pada saat melakukan

penelitian pendahuluan.
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2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk

menjawabnya (Sugiyono, 2012:199). Angket berbentuk sejumlah

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya. Angket ini disusun

sedemikian rupa sehingga responden bebas untuk mengungkapkan

pendapatnya dalam memilih jawaban, sehingga data akan terkumpul sesuai

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Jenis angket yang akan digunakan adalah angket tertutup sehingga

mempermudah responden untuk mengisinya. Angket tersebut diberikan

kepada sejumlah responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Angket yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari variabel

bebas yaitu kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi pada siswa yang

menjadi sampel.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variabel yang

berisi catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen, leger dan agenda

(Arikunto, 2008:206). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data

sekunder. Data ini berupa jumlah siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan

hasil belajar siswa dan keadaan atau profil SMP Negeri 1 Sidomulyo.
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F. Instrumen Penelitian

Hal yang sangat penting dalam penelitian adalah menentukan instrumen yang

digunakan untuk mengukur variabel. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel

yaitu kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi sebagai variabel bebas,

sedangkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu sebagai variabel

terikat. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket yang di dalamnya

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kebiasaan belajar dan

motivasi berprestasi siswa. Butir-butir pernyataan dalam angket

dikembangkan dari indikator berdasarkan teori yang relevan dengan masing-

masing variabel penelitian. Angket yang digunakan dalam penelitian ini

adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya

sehingga responden tinggal memilih.

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang disebut

skala likert. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel,

yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menyusun item-item instrumen

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item ini

mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Adapun jawaban dari

item-item angket ini dinilai dengan skor sebagai berikut:

1. Sangat setuju mempunyai skor: 5

2. Setuju mempunyai skor: 4

3. Netral mempunyai skor: 3

4. Tidak setuju mempunyai skor: 2

5. Sangat tidak setuju mempunyai skor: 1
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Data tentang hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII pada semester ganjil

tahun pelajaran 2012/2013 diambil melalui dokumentasi dari nilai MID

semester siswa, hal ini karena lebih mudah, cepat, data otentik dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan pemakaian metode dokumentasi

dalam pengambilan hasil belajar IPS Terpadu siswa, maka peneliti membuat

kriteria keberhasilan belajar siswa dengan menggunakan nilai KKM sekolah

tempat dilaksanakannya penelitian.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumennya harus

memenuhi persyaratan yang baik. Suatu instrumen yang baik dan efektif

adalah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan

rumus correlation product moment yaitu:

= N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y){N ∑ X − (∑ X )}{N ∑ Y − (∑ Y )}
Keterangan: rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y

N = jumlah responden/sampel∑XY = Skor rata-rata dari X dan Y∑ X = jumlah skor item X∑ Y = jumlah skor total (item) Y
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Kriteria pengujian, jika harga r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga r hitung < r tabel

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2006:170).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel

X1, X2, dan Y kepada 29 orang responden, kemudian dihitung

menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian

dicocokkan dengan r tabel dengan α = 0,05 adalah 0,367 maka diketahui

hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel X1

No. Item r hitung r tabel Keterangan
1 0,483 0,367 Valid
2 0,460 0,367 Valid
3 0,568 0,367 Valid
4 0,486 0,367 Valid
5 0,458 0,367 Valid
6 0,467 0,367 Valid
7 0,572 0,367 Valid
8 0,547 0,367 Valid
9 0,148 0,367 Tidak Valid
10 0,540 0,367 Valid
11 0,243 0,367 Tidak Valid
12 0,445 0,367 Valid
13 0,409 0,367 Valid
14 0,394 0,367 Valid
15 0,475 0,367 Valid
16 0,534 0,367 Valid
17 0,502 0,367 Valid
18 0,457 0,367 Valid
19 0,442 0,367 Valid
20 0,102 0,367 Tidak Valid

Sumber: Hasil pengolahan data 2012

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

dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dari 20 soal tersebut
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dinyatakan 3 tidak valid dan soal tersebut didrop. Dengan demikian angket

kebiasaan belajar (X1) yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 17

soal.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Coba Validitas Variabel X2

No. Item r hitung r tabel Keterangan
1 0,403 0,367 Valid
2 0,420 0,367 Valid
3 0,412 0,367 Valid
4 0,420 0,367 Valid
5 0,415 0,367 Valid
6 0,414 0,367 Valid
7 0,432 0,367 Valid
8 0,413 0,367 Valid
9 0,406 0,367 Valid
10 0,381 0,367 Valid
11 0,443 0,367 Valid
12 0,442 0,367 Valid
13 0,380 0,367 Valid
14 0,434 0,367 Valid
15 0,445 0,367 Valid
16 0,442 0,367 Valid
17 0,404 0,367 Valid
18 0,429 0,367 Valid
19 0,445 0,367 Valid
20 0,359 0,367 Tidak Valid

Sumber: Hasil pengolahan data 2012

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

dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dari 20 soal tersebut

dinyatakan 1 tidak valid dan soal tersebut didrop. Dengan demikian angket

motivasi berprestasi (X2) yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah

19 soal.
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2. Uji Reliabilitas

Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf kepercayaan) yang tinggi jika tes

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Jadi reliabilitas tes adalah

ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-berubah, perubahan

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2008:86).

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji

reliabilitas menggunakan rumus Alpha, yaitu:

= kk − 1 1 − ∑ SS
Keterangan: r11 = Nilai Reliabilitas∑ S = Jumlah varians skor tiap-tiap item

St = varians total

k = jumlah item (Riduwan, 2006:125)

Kemudian untuk menginterprestasikan besarnya koefisien r11 adalah:

Antara 0,8000 sampai dengan 1,0000 : sangat tinggi

Antara 0,6000 sampai dengan 0,7999 : tinggi

Antara 0,4000 sampai dengan 0,5999 : sedang/cukup

Antara 0,2000 sampai dengan 0,3999 : rendah

Antara 0,0000 sampai dengan 0,1999 : sangat rendah (Rusman, 2011:57).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS, tingkat reliabel

masing-masing variabel setelah diuji coba sebagai berikut:
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Tabel 9. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel r hitung r tabel Keterangan
X1 0,763 0,60 Reliabel
X2 0,740 0,60 Reliabel

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah representatif. Dalam arti pengukuran datanya dapat

dipercaya karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 yaitu 0,763 pada X1 dan

0,740 pada X2.

H. Uji Analisis Data

Untuk menggunakan alat analisis statistik parametrik selain diperlukan data

yang interval dan rasio juga harus diperlukan persyaratan uji normalitas dan

homogenitas.

1. Uji Normalitas

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

parametrik diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas. Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam

penggunaan statistik parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan

sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian

normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan ststistik

Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut:



18
H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Kriteria pengujian sebagai berikut:

Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan ukuran

ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan

sebelumnya. Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), tidak maka

kriteria pengujianya sebagai berikut.

1.  Tolak H0 apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti sampel

normal.

2.  Terima H0 apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti distribusi

sampel adalah normal (Sudarmanto, 2005:105-108).

2. 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

homogeny. Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

Leneve Statistic dengan model Anova.

Hipotesis untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut:

H0: Data populasi bervariansi homogen

H1: Data populasi tidak bervariansi homogen
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Kriteria pengujian:

jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika

probabilitas (Sig.) < 0,05, H0 ditolak (Rusman, 2011:65).

I. Uji Persyaratan Regresi Linear Ganda (Uji Asumsi Klasik)

1. Uji Linieritas

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola

regresi bentuknya linier atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau

tidak. Uji keberartian regresi linier multipel menggunakan statistik F

dengan rumus:

F = SS
Keterangan:

S2
reg = varians regresi

S2
sis = varians sisa

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila

Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji

kelinieran regresi linier multipel menggunakan statistik F dengan rumus:

F = SS
Keterangan: S2

TC = varians tuna cocok

S2
G = varians galat
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Dengan kriteria uji apabila F hitung < F tabel maka Ho ditolak, hal ini berarti

regresi linier. Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA sebagai

berikut:

Tabel 10. Analisis Varians untuk Uji Regresi Linier

Sumber Varians dk Jk KT Fhitung

Total N

Koefisien (a) 1 JK (a) JK (a)

Regresi (b/a) Sisa 1 n-2
JK (b/a)

JK (s)

S2
reg = JK (b/a)

S2
sis = ( ) S regS sis

Tuna cocok Galat
k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2TC = ( )
S2G = ( ) S sisS G

Keterangan:

JK = jumlah kuadrat

KT = kuadrat tengah

N = banyaknya responden

Ni = banyaknya anggota

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) (Sudjana, 2002:330-332)
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2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi untuk

membuktikan ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas

satu dengan variabel bebas yang lainnya. Dalam analisis regresi linear

berganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga

akan mempengaruhi variabel terikatnya. Pendugaan tersebut akan dapat

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear

(multikolinearitas) di antara varaibel-variabel independen. Adanya

hubungan yang linear antar variabel bebasnya akan menimbulkan kesulitan

dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebasnya terhadap

variabel terikatnya.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.  Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika

terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka akan mengakibatkan

(Sudarmanto, 2005:137):

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah,
dengan demikian menjadi kurang akurat.

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga
adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya
berubah sangat berarti.

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara
individu terhadap variabel dependen.

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

yaitu: menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian membandingkan
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dengan tingkat alpha dan menggunakan harga koefisien Pearson

Correlation dengan penentuan harga koefisien sebagai berikut:

= N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y){N ∑ X − (∑ X )}{N ∑ Y − (∑ Y )}
Keterangan: r = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X = Skor butir soal

Y = Skor total

n = Jumlah sampel (Arikunto, 2008:72).

Rumusan hipotesis yaitu:

H0: tidak terdapat hubungan antar variabel bebas.

H1: terdapat hubungan antar variabel bebas.

Kriteria pengujian:

1. Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinearitas di

antara variabel bebasnya.

2. Apabila r hitung < r tabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak

sebaliknya jika r hitung > r tabel maka H0 diterima.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam

Sudarmanto. 2005:142 - 143). Metode uji autokorelasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin-Waston. Tahap-tahap

pengujian dengan uji Durbin-Waston sebagai berikut:

xy
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1. Mencari nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) 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-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai kritis

d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston, dl

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho: ρ < 0   (tidak ada autokorelasi positif)

H1: ρ < 0   (ada autokorelasi positif)

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk mrnguji persamaan beda

pertama, uji d 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 yaitu:

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H1: terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian, apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di

antara angka 2 atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data

pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi (Rietveld dan

Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005:141).
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4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi,

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun

besar (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:148) dan estimasi koefisien dapat

dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto dalam

Sudarmanto, 2005:148).

Pengujian rank korelasi spearman (spearman’s rank correlation test)

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut:

= 1 − 6 ∑( − 1)
Keterangan: rs = koefisien korelasi spearman

di = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua

karakteristik yang berbeda dari individu ke i.

N = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

di mana nilai rs adalah -1 ≤ r ≤ 1.

Kriteria pengujian, jika nilai t hitung > t tabel, kita bisa menerima hipotesis

adanya heteroskedastisitas, sebaliknya jika t hitung < t tabel, maka tidak

adanya heteroskedastisitas. Jika model regresi meliputi lebih dari satu

variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan tiap variabel X secara terpisah

dan dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan pengujian t

(Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:177).
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J. Pengujian Hipotesis

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

dan juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan

analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua

cara, yaitu:

1. Regresi Linier Sederhana

Untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua penulis menggunakan rumus

regresi linier sederhana yaitu:Y = a + bX
Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus:

a =
     

 






XXn.
XYXXY

2

2

b =
  
 22 XXn.

YXXYn








Keterangan: Y =  Nilai yang diprediksikan

a =  Konstanta atau bila harga X = 0

b =  Koefisien regresi

X =  Nilai variabel independen (X1 dan X2)

(Sugiyono, 2012:188).

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t untuk mengetahui

seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel

terikat dengan menganggap variabellain bersifat konstan. Uji ini dilakukan

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel menggunakan rumus:
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Keterangan: bi = koefisien variabel ke-i

βi = parameter ke-i yang dihipotesiskan

se(bi) = kesalahan standar bi

Rumusan hipotesis:

H0 = koefisien regresi tidak signifikan

H1 = koefisien regresi signifikan

Kriteria pengujian, H0 ditolak jika t hitung > t tabel. Sebaliknya H0 diterima

jika t hitung < t tabel dengan taraf signifikan 0,05 dan t(n-2)

(Sugiyono, 2012:184).

2. Regresi Linier Multipel

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis

ketiga variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel yaitu:Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan: a =  Konstanta

b1 dan b2 =  Koefisien arah regresiY =  Variabel terikat

X1 dan X2 =  Variabel bebas

Nilai b1 dan b2 diperoleh dengan cara:

= (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )(∑ )(∑ ) − (∑ )
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(Sugiyono, 2012:204)

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

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel.

Nilai Fhitung diperoleh dengan menggunakan rumus:

= ∑( − ) /∑( − ) /( − − 1) =
Keterangan: Y = nilai pengamatan

Y1 = nilai Y yang ditaksir menggunakan model regresi

Y2 = nilai rata-rata pengamatan

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

Rumusan hipotesis:

H0 = Tidak ada hubungan linier antara X1 dan X2 dengan Y.

H1 = Ada hubungan linier antara X1 dan X2 dengan Y.

Kriteria pengujian hipotesis:

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel, artinya ada hubungan linier antara X1 dan X2

dengan Y.

H0 diterima jika Ftabel < Fhitung, dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = n – k

– 1 dan α = 0,05.


