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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah sebuah cara untuk mendapatkan data yang valid 

untuk dapat dianalisis dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk memecahkan 

atau mengantisipasi suatu permasalahan. Metode penelitian berperan sangat 

penting karena merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian 

sehingga memberikan arah dan tujuan. Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif dimana 

penyajiannya berupa angka-angka dengan hasil analisis dijabarkan berbentuk 

narasi. 

 Menurut Sugiyono (2017:8) “Pendekatan kuantitatif dapat diartikan 

sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  

 Metode yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode 

Survey. Menurut Sugiyono (2017:6) “Metode Survey digunakan untuk 

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

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya”. Metode 

survei dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan keluarga dan kepribadian terhadap motivasi serta implikasinya 

terhadap minat menjadi guru ekonomi. 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2017:38) “Variabel 
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penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Sementara itu menurut pendapat 

Arikunto (2014:169) “Variabel adalah gejala yang bervariasi, menjadi objek 

penelitian”. 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka dalam 

penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu lingkungan keluarga merupakan variabel 

independen, kepribadian merupakan variabel independen, motivasi merupakan 

variabel intervening dan minat menjadi guru ekonomi merupakan variabel terikat. 

1) Variabel bebas (independen variabel) 

 Menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

Lingkungan Keluarga (X1) dan Kepribadian (X2).  

2) Variabel terikat (dependen variabel) 

 Menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Minat Menjadi Guru Ekonomi 

(Y). 

3) Variabel intervening  

 Menurut Sugiyono (2017:40) “Variabel intervening adalah variabel yang 

secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur”. Pada penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah Motivasi 

(Z). 

3.2.1. Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator 

dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, 

operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat 
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bantu dapat dilakukan dengan tepat. Berikut Operasionalisasi Variabel disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Operasioanalisasi Variabel 

Variabel 
Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analisis 
Indikator 

Skala 

Data 

Variabel Bebas (X) 

Lingkungan 

Keluarga 

(X1) 

Lingkungan 

keluarga 

merupakan 

lingkungan 

pendidikan yang 

pertama, karena 

dalam keluarga 

inilah anak 

pertama-tama 

mendapatkan 

didikan dan 

bimbingan. 

Hasbullah 

(2012: 38) 

Jumlah skor 

lingkungan 

keluarga 

menggunakan 

Skala Likert 

yang berasal 

dari indikator 

lingkungan 

keluarga. 

Data diperoleh 

dari angket 

yang diberikan 

kepada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Siliwangi 

Tasikmalaya. 

a. Cara orang 

tua 

mendidik 

b. Relasi antar 

anggota 

keluarga 

c. Suasana 

rumah 

d. Keadaan 

ekonomi 

keluarga 

e. Pengertian 

orang tua 

f. latar 

belakang 

kebudayaan 

Ordinal 

Kepribadian 

(X2) 

Kepribadian 

adalah 

komponen 

dalam diri 

individu yang 

berupa 

kesadaran 

maupun 

ketidaksadaran 

yang saling 

berhubungan 

antara satu 

dengan yang 

lainnya untuk 

saling mengisi. 

Ghufron 

(2010:133) 

Jumlah skor 

kepribadian 

menggunakan 

Skala Likert 

yang berasal 

dari indikator 

kepribadian. 

Data diperoleh 

dari angket 

yang diberikan 

kepada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Siliwangi 

Tasikmalaya. 

a. Rasa suka 

terhadap 

profesi guru 

b. Cita-cita 

menjadi 

guru 

c. Semangat 

belajar 

d. Etos kerja 

Ordinal 

Variabel Intervening (Z) 

Motivasi 

(Z) 

Motivasi adalah 

daya pendorong 

yang 

Jumlah skor 

motivasi 

menggunakan 

Data diperoleh 

dari angket 

yang diberikan 

a. Daya 

pendorong 

b. Kemauan 

Ordinal 
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mengakibatkan 

seseorang mau 

dan rela untuk 

mengerahkan 

kemampuan 

dalam bentuk 

keahlian atau 

keterampilan 

tenaga dan 

waktunya untuk 

menyelenggarak

an berbagai 

kegiatan yang 

menjadi 

tanggung 

jawabnya dan 

menuaikan 

kewajibannya 

dalam rangka 

pencapaian 

tujuan dari 

berbagai sasaran 

yang telah 

ditentukan 

sebelumnya. 

Siagian (2012) 

Skala Likert 

yang berasal 

dari indikator 

motivasi. 

kepada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Siliwangi 

Tasikmalaya. 

c. Kerelaan 

d. Keahlian 

e. Keterampil

an 

f. Tanggung 

jawab 

g. Kewajiban 

h. Tujuan 

Variabel Terikat (Y) 

Minat 

Menjadi 

Guru 

Ekonomi 

(Y) 

Menurut Syah 

(2013:133) 

“Minat (interest) 

berarti 

kecenderungan 

dan kegairahan 

yang tinggi atau 

keinginan yang 

besar terhadap 

sesuatu” 

Jumlah skor 

minat menjadi 

guru ekonomi 

menggunakan 

Skala Likert 

yang berasal 

dari indikator  

minat menjadi 

guru ekonomi. 

Data diperoleh 

dari angket 

yang diberikan 

kepada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Siliwangi 

Tasikmalaya. 

 

a.  Kognisi 

(mengenal) 

b.  Emosi 

(perasaan) 

c.  Konasi 

(kehendak) 

Ordinal 

3.3 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen 

yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukannya 

selama proses penelitian. Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah 
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penelitian eksplanatory, dimana penelitian eksplanatory adalah penelitian yang 

mencoba untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 

 Menurut Arikunto (2014:90) “Desain (design) penelitian adalah rencana 

atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan, yang akan 

dilaksanakan”. Adapun jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan dan 

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif dan rancangannya berupa rancangan survei dengan metode 

analisis data deskriptif, dan analisis jalur. Menurut Jacob & Razavieh (2011:39) 

“Deskriptif adalah melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang”. 

Sedangkan analisis jalur menurut Sugiyono (2019:77) “Analisis jalur dilakukan 

dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui untuk sampai 

pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel 

intervening”.  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Sugiyono (2017:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sementara itu menurut pendapat Arikunto (2014:173) menyatakan “Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian”. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

populasi adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 

Siliwangi Angkatan 2016 dan 2017 dengan jumlah mahasiswa 226 orang. 

Populasi penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Populasi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

No Angkatan Jumlah 

1 2016 108 

2 2017 118 

Jumlah Populasi 
226 

 

 Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2020 
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3.4.2. Sampel 

 Secara general sampel penelitian merupakan bagian dari populasi, tapi 

tidak semua populasi merupakan sampel. Sample merupakan bagian populasi 

yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sugiyono 

(2017:81) berpendapat bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sejalan dengan pendapat 

Arikunto (2014:174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. 

Pengambilan sebagian populasi atau sampel dilakukan jika melakukan penelitian 

pada populasi yang besar karena disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu penelitian. Sampel yang diambil harus mewakili untuk 

seluruh populasi karena sampel tersebut kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. 

 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

sampling jenuh. Sugiyono (2017:85) berpendapat bahwa “Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel”. Sample penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.3 

 Sampel Penelitian 

No Angkatan Jumlah 

1 2016 108 

2 2017 118 

Jumlah Sampel 
226 

 

 Sumber: Pengolahan Sampel Penelitian Tahun 2020 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat instrumen penelitian yang digunakan untuk 

pengumpulan data. Sugiyono (2017:102) “Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Sementara itu menurut pendapat Arikunto (2014:203) “Instrumen penelitian 
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adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Untuk memperoleh hasil 

penelitian yang diharapkan, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1  Kuesioner (Angket) 

 Arikunto menyatakan (2013:194) “Kuesioner adalah sejumlah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Kuesioner menjadi ciri 

yang paling khas dari penelitian survey, kuesioner merupakan pernyataan dalam 

bentuk tulisan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari pihak 

responden. Kisi-kisi kuesioner penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Kuesioner  

Variabel Indikator Kisi-kisi Item Soal Jumlah 

Lingkungan 

Keluarga 

(X1) 

1. Cara orang 

tua 

mendidik 

a. Nasehat 

b. Dukungan 

c. Sikap 

1,2, dan 3 3 

2. Relasi antar 

anggota 

keluarga 

a. Hukuman 

b. Komunikasi 

4,5,6,7, dan 

8 
5 

3. Suasana 

rumah 

a. Fasilitas belajar 

b. Kenyamanan 

belajar 

9,10 dan 11 3 

4. Keadaan 

ekonomi 

keluarga 

a. Mencukupi 

kebutuhan 

b. Fasilitas 

Keluarga 

c. Pendapatan 

Keluarga 

12, 13 dan 

14 
3 

5. Pengertian 

orang tua 

a. Perhatian 

b. Motivasi 

15,16 dan 

17 
3 

6. Latar 

belakang 

kebudayaan 

a. Pendidikan 

b. Kebiasaan dalam 

keluarga 

18, 19 dan 

20 
3 

Jumlah 20 

Kepribadian 

(X2) 

1.  Rasa suka 

terhadap 

a. Ketertarikan 

b. Perasaan senang 
1 dan 2 2 
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profesi guru 

2.  Cita-cita 

menjadi 

guru 

a. Menjadi guru 

merupakan cita-

cita 

3 dan 4 2 

3.  Semangat 

belajar 

a. Mengikuti 

program belajar 

dengan baik 

5, 6 dan 7 3 

4.  Etos kerja a. Keinginan besar 8 1 

Jumlah 8 

Motivasi 

(Z) 

1.  Daya 

Pendorong 
a. Dorongan kuat 1 dan 2 2 

2.  Kemauan 

a. Dorongan untuk 

melakukan 

kegiatan 

3,4, dan 5 3 

3.  Kerelaan 
a. Bentuk 

persetujuan 
6 1 

4.  Keahlian a. Kemahiran 7,8 dan 9 3 

5.  Keterampila

n 

a. Kemampuan 

menjadi guru 

10,11,12 

dan 13 
4 

6.  Tanggung 

jawab 

a. Pelaksanaan 

peran 

14,15,16, 

dan 17 
4 

7.  Kewajiban 
a. Melaksanakan 

kegiatan 

18,19,20,21,

22 dan 23 
6 

8.  Tujuan a. Mencapai tujuan 24 dan 25 2 

Jumlah 25 

Minat 

Menjadi 

Guru 

Ekonomi 

(Y) 

1. Kognisi 

(mengenal) 

a. Pengetahuan 

b. Informasi 

1,2,3,4,5, 

dan 6 
6 

2. Emosi 

(perasaan) 
a. Perhatian 

7,8,9,10,11,

12 dan 13 
7 

3. Konasi 

(kehendak) 

a. Kemampuan 

b. Hasrat 

14,15,16,17,

18,19,20,21 

dan 22 

9 

Jumlah 22 

Total Keseluruhan 75 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data diperoleh dari jawaban responden terhadap butir-

butir pernyataan yang diajukan. Data tersebut diukur melalui skala likert dengan 

ukuran Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). 
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 Menurut Sugiyono (2017:93) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Dalam Skala ini ada dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif yang 

berfungsi untuk mengukur sikap positif dan pernyataan negatif untuk mengukur 

sikap negatif objek sikap (Martono dalam corbetta, 2003; Neuman, 2003). Dengan 

menggunakan skala likert variabel lingkungan keluarga, kepribadian, motivasi, 

dan minat mahasiswa menjadi guru ekonomi dijabarkan menjadi indikator 

variabel, yang kemudian akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka ketentuan skor dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.5 

Kriteria Pemberian Skor 

Pernyataan 
Alternatif 

Jawaban Positif 

Alternatif 

Jawaban Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 Sumber :Sugiyono (2017:94) 

A.  Tahap Pengolahan Data 

 Data-data yang diperoleh, selanjutnya diolah dengan mengacu pada 

kriteria yang telah ditetapkan. Adapun tahap-tahap pengolahan data diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Editing Data (Pemeriksaan Data)  

 Editing data yaitu suatu langkah dimana peneliti melakukan kegiatan 

berupa memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner 

dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan 

lengkap ataukah perlu ada perubahan. 

2) Koding Data  

 Koding data yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban 

responden dengan memberikan simbol atau kode serta skor menurut kriteria yang 

ada. Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala likert dalam bentuk 
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pilihan. Untuk setiap item pernyataan atau pertanyaan diberi skor satu sampai 

dengan lima dari hasil yang terendah sampai yang tertinggi.   

3) Tabulasi Data  

 Tabulasi data yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk 

tabel dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori baik secara 

manual maupun dengan bantuan komputer. 

B.  Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item 

pernyataan yang ada didalam angket penelitian. Menurut Arikunto (2014:211) 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Sesuatu instrumen yang valid mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. 

Uji validitas yang digunakan dalam penilitian ini adalah rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson (dalam Arikunto, 2014:213) sebagai 

berikut: 

    
     (  )(  )

√(     (   ))(     (   ))

 

Keterangan: 

rxy   : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N   : Jumlah objek 

∑X  : Jumlah variabel X 

∑   : Jumlah variabel Y 

∑XY  : Jumlah perkalian X dan Y 

 Jika koefisien korelasi r yang diperoleh ≥ dari pada koefisien di tabel nilai-

nilai kritis r, yaitu pada taraf signifikansi 5%, maka instrumen penelitian tersebut 

dianggap valid. Dan jika koefisien korelasi r ≤ r tabel maka instrumen tersebut 

dianggap tidak valid. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program 

aplikasi SPSS Statistic 22. 
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2) Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataanya, maka 

berapa kalipun diambil akan tetap sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Menurut Arikunto (2014:221) “Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan”. 

 Instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien 

keandalan atau reliabel sebesar 0,6 atau lebih, sedangkan apabila alpha lebih kecil 

dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel. Pada penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan program aplikasi SPSS Statistic 22. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini dihitung atau dicari dengan rumus Alpha dari cronbach menurut Arikunto 

(2014:239) sebagai berikut: 

    (
 

   
)(  

    

   
) 

Keterangan:  

 11  : reliabilitas instrumen  

K   : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑𝛼 2
 : jumlah varians butir  

𝛼2   : varians total 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

lingkungan keluarga dan kepribadian (variabel independent), motivasi (variabel 

intervening) dan minat menjadi guru ekonomi (variabel dependent) , maka data 

yang terkumpul adalah data interval dan data ordinal. Untuk data ordinal lebih 

lanjut harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi data interval, hal ini 

dilakukan guna memenuhi syarat analisis parametrik. Data ordinal dapat diubah 
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menjadi data interval melalui Method Of Successive Interval dengan bantuan 

Microsoft Excel. Setelah data ordinal ditransformasikan menjadi data interval, 

maka selanjutnya peneliti dapat langsung melakukan uji analisi data. 

3.6.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Adapun model regresi yang baik itu 

memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun kriteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut: 

a Jika nilai Unstandardiz Ed Residual lebih dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

b Jika nilai Unstandardiz Ed Residual kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

 Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui atau membuktikan apakah 

dari masing-masing variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak 

dengan variabel terikat. Secara umum, uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel penelitian memiliki hubungan yang linear atau tidak. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a.  Jika nilai Linearity (sig). lebih dari > 0,05 maka tidak ada hubungan yang 

linear antara variabel-variabel penelitian. 

b.  Jika nilai Linearity (sig). kurang dari < 0,05 maka ada hubungan yang linear 

antara variabel-variabel penelitian. 

3) Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 
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a.  Jika nilai tolerance >0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 

b.  Jika nilai tolerance <0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

multikolinieritas pada penelitian tersebut.  

4) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari residual model 

regresi linear. Model Regresi yang bagus seharusnya tidak terjadi heteroskedastik. 

Jika muncul gejala heteroskedastik maka persamaan yang dihasilkan bukanlah 

persamaan blue. Pada penelitian ini Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah 

Uji Park. Syarat pengujian uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

a.  Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05) maka kesimpulannya 

adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

b.  Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 (Sig. < 0,05) maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

3.6.2.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (t) 

 Hipotesis dalam penelitian ini perlu dibuktikan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Membandingkan nilai thitung dan ttabel. Untuk menghitung thitung menurut Ridwan 

(2014:234) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

        
 √   

√   
 

Keterangan: 

thitung  = Nilai t yang dicari dan dibandingkan dengan ttabel 

r  = Nilai koefisien yang dicari 

n  = Jumlah sampel  

 Setelah hasil thitung diketahui, selanjutnya dicari ttabel untuk mencapai nilai 

ttabel dengan menetapkan taraf signifikansi (𝛼) 0,05 pada derajat bebas (df) = n-

k-1. 

b) Kaidah pengujian: 
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Terima Ho atau tolak Ha jika thitung ≤ ttabel  

Terima Ha atau tolak Ho jika thitung ≥ ttabel  

 Untuk memudahkan perhitungan Uji Parsial (t), peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS versi 22. 

3.6.2.3 Alat Analisis 

 Menurut Daniel (2002:151) “Alat analisis merupakan alat untuk menjawab 

hipotesis guna mencapai tujuan penelitian”. Dalam penelitian sosial cukup banyak 

analisis yang dapat digunakan mulai dari statistik deskriptif, statistik inferensial 

maupun statistik nonparametrik. Dalam penelitian ini, alat analisis yang peneliti 

gunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis)dan Sobel Test. Penggunaan analisis 

jalur adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat langsung dan sebab akibat 

tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab independent 

terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat dependent. Analisis 

jalur merupakan perluasan dari regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah 

penggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel 

yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel independent (X) yaitu 

lingkungan keluarga (X1) dan kepribadian (X2), variabel dependent (Y) yaitu 

minat menjadi guru ekonomi (Y), dan variabel intervening (Z) yaitu motivasi. 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini digambarkan secara lebih rinci pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 

Model Diagram Jalur 

Lingkungan 

Keluarga (X1) 

Motivasi (Z) 
Minat Menjadi 

Guru Ekonomi 

(Y) 

Kepribadian 

(X2) 

e 
e 
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Keterangan: 

X1 : Lingkungan Keluarga 

X2 : Kepribadian 

Z  : Motivasi 

Y : Minat Menjadi Guru Ekonomi 

e  : Error/ Kesalahan Pengukuran 

→ : Hubungan Regresi 

 Menurut Martono (2015:463) langkah-langkah yang dapat dilakukan 

untuk melakukan analisis data menggunakan metode path analysis adalah sebagai 

berikut: 

1.  Rumuskan teori yang terkait dengan variabel-variabel yang akan distudi. 

2.  Dengan mengacu pada teori itu, selanjutnya dikembangkan konstruk atau 

bangunan konsep yang dijadikan dasar dalam mengembangkan instrumen 

pengukuran terhadap variabel-variabel itu. 

3.  Buat diagram jalur yang menggambarkan berbagai kemungkinan pasangan 

variabel yang akan diuji hubungannya. 

4.  Lakukan perhitungan untuk menghasilkan harga-harga statistik atau 

koefisien-koefisien jalur (p) yang menggambarkan kekuatan hubungan 

diantara berbagai pasangan variabel. 

5.  Buat interpretasi berdasarkan koefisien-koefisien jalur yang dihasilkan 

untuk mendukung atau menolak teori yang diuji. 

 Untuk mempermudah perhitungan analisis jalur, peneliti membagi 

persamaan struktural kedalam 2 bagian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian 

ini digambarkan secara lebih rinci pada gambar berikut : 

1) Persamaan sub-struktural 1 : 

Z  = ZX1X1+ZX2X2+𝑒𝑖 

Keterangan : 

 = Koefisien jalur 

X1 = Lingkungan keluarga 

X2 = Kepribadian 

Z = Motivasi 

𝑒𝑖 = Faktor residual 

2) Persamaan sub-struktural 2 : 

Y  = YX1X1+YX2X2+YZZ+𝑒𝑖 

Keterangan : 

Y = Minat menjadi guru ekonomi 

 = Koefisien jalur 
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X1 = Lingkungan keluarga 

X2 = Kepribadian 

Z = Motivasi 

𝑒𝑖 = Faktor residual 

3) Sub-struktur 1 

 

Gambar 3.2 

Diagram analisis jalur sub-struktur 1 

4) Sub-struktur 2 

 

Gambar 3.3 

Diagram analisis jalur sub-struktur 2  

 Untuk mengetahui pengaruh variabel intervening yaitu motivasi (Z) 

dengan menggunakan Sobel Test. Suatu variabel disebut variabel intervening jika 

variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independent dan 

variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 

dengan perhitungan uji Sobel Test untuk pengaruh tidak langsung dengan rumus 

sebagai berikut : 

X1 

Z 

X2 

ZX1 

ZX2 

𝑒𝑖 

X1 

X2 

Z Y 

YX1 

ZX2 

ZX1 

YX2 

YZ 

𝑒𝑖 
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a) Standar error dari koefisien indirect effect (Sp2p3)  

       √(               )            

b) Nilai thitung  pengaruh intervening : thitung = 
    

     
 

 Nilai thitung ini dibandingkan dengan nilai ttabel, jika nilai thitung > nilai ttabel 

dengan taraf  signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh 

implikasi atau terdapat pengaruh intervening. 

3.7 Langkah-langkah Penelitian 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga 

tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 

pengolahan data. 

1) Tahap Persiapan 

a) Melakukan studi pendahuluan 

b) Menyusun proposal penelitian kemudian dikonsultasikan dengan 

pembimbing I dan pembimbing II untuk diseminarkan; 

c) Mengajukan permohonan pelaksanaan seminar proposal penelitian kepada 

Dewan Bimbingan Skripsi (DBS); 

d) Melaksanakan seminar proposal penelitian sehingga mendapatkan 

tanggapan, saran, koreksi atau perbaikan proposal yang diajukan; 

e) Melakukan revisi proposal penelitian berdasarkan hasil seminar serta 

arahan dari pembimbing I; 

f) Mendapatkan surat permohonan izin penelitian dari Dekan FKIP 

Universitas Siliwangi untuk diajukan kepada Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Melakukan observasi mengenai tempat penelitian dan kondisi lingkungan 

kampus; 

b) Uji coba instrumen penelitian diluar populasi; 

c) Melaksanakan penyebaran angket kepada mahasiswa untuk memperoleh 

data penelitian; 

d) Mengumpulkan data. 
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3) Tahap Pengolahan Data 

a) Pengolahan data yang telah terkumpul dari hasil kuesioner yang disebar; 

b) Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian; 

c) Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

 

Gambar 3.4 Langkah-langkah Penelitian 

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.8.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jl. Siliwangi 

No.24, Kahuripan, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115. 

3.8.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan 

bulan Desember 2020. Jadwal dari kegiatan penelitian ini sebagai berikut: 

Tahap 

Pelaksanaan 

Tahap 

Persiapan 

Tahap 

Pelaporan 

Melakukan 

Studi 

Pendahuluan 

Menyebar 

Angket 

Penelitian 

Menyusun 

Laporan 

Merumuskan 

Masalah 

Mengumpulkan 

Data 

Memfungsikan 

Hasil 

Penelitian 

Menyusun 

Instrumen 

Penelitian 

Mengolah dan 

Menganalisis 

Data Penelitian 

Melaksanakan 

Seminar 

Proposal 
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Tabel 3.6 Jadwal Penelitian 

Jenis Kegiatan 

Bulan/Tahun 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

A. Tahap 

Persiapan 
                                           

a. Melakukan studi 

pendahuluan 
                                           

b. Melakukan 

penyusunan 

proposal penelitian 

                                           

c. Menyusun  

instrumen 

penelitian 

                                           

d. Merancang 

kegiatan penelitian 
                                           

B.Tahap 

Pelaksanaan 
                                           

a. Menyebarkan 

Kuesioner 
                                           

b. Mengumpulkan 

data 
                                           

c. Mengolah dan 

menganalisis data 

hasil penelitian 

                                           

C.Tahap 

Pelaporan 
                                           

a. Menyusun laporan 

hasil penelitian 
                                           

b. Memfungsikan 

hasil penelitian 
                                           

 


