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Latar belakang pemilihan metode penelitian deskriptif  adalah karena 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menunjukan 

hubungan antara dua variabel. 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian merupakan sifat, dan nilai dari individu, objek atau 

kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang akan diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu “Pengaruh pendidikan 

pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia”  dari judul tersebut terdapat  empat variabel, tiga variabel independen, 

dan satu variabel dependen. Diantaranya yaitu sebagai berikut : 

 Variabel Independen ( variabel bebas)  

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Dalam kaitanya dengan masalah yang diteliti, maka yang 

menjadi  variabel independen adalah pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan 

ekonomi. 

 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiyono (2013: 59) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas atau karena ada 

tindakan. Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi  

variabel dependen adalah tingkat kemiskinan. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No 

(1) 

Variabel 

(2) 

Definisi Operasional 

(3) 

Notasi 

(4) 

Satuan 

 (5) 

1 Pendidikan  Persentase penduduk 

usia 10 tahun keatas 

dengan pendidikan 

formal yang memiliki 

kemampuan membaca 

dan menulis dibagi 

dengan jumlah 

penduduk usia 10 tahun 

keatas. 

 

  
   

 

 

% 

2 Penganggur

an    

 Persentase keseluruhan 

seseorang yang 

tergolong dalam 

angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan 

dan belum dapat 

memperolehnya. 

 

   

 

 

% 

3 Pertumbuh

an 

Ekonomi  

Persentase kenaikan 

kapasitas produksi 

perekonomian yang 

diwujudkan dalam 

bentuk pendapatan 

nasional. 

   % 

4 Tingkat 

Kemiskinan   

Persentase keseluruhan 

penduduk miskin yang tidak 

bisa memenuhi  kebutuhan 

pangan,  pendidikan, tingkat 

pendapatan   rendah dan 

mempunyai keterbatasan 

kemampuan dalam kegiatan 

sosial masyarakat. 

 

 

 
  
 

 

 

 

% 

 

 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Jenis Data 

Data merupakan kumpulan informasi yang diporoleh dari suatu 

pengamatan, yang dapat berupa lambang, angka, maupun sifat. 
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 Data dapat dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau 

persoalanan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 

kuantitatif. 

Menurut Misbahudin dan Iqbal Hasan (2013:21) Data Sekunder 

merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. 

Data sekunder diperoleh peneliti dari jurnal, buku-buku, surat kabar dan 

lainnya yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan masalah yang diteliti. 

Menurut Burhan Nugriyanto, Gunawan, dan Marzuki (2015:25) Data 

Kuantitatif adalah data yang berwujud angka yang diperoleh sebagai hasil 

pengukuran atau penjumlahan. 

  Data Kuantitatif diperoleh peneliti dari laporan tahunan Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada tahun 2003-2018. 

3.2.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penenelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan  teknik 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari 

berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan.  

2. Teknik Kepustakaan  
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Teknik Kepustakaan Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan  

untuk memperoleh data-data dari berbagai referensi yang ada. 

3.3 Model Penelitian 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

                     

Dimana: 

Y = Tingkat Pengangguran 

   = Konstanta  

   = Koefisien Regresi 

   =  % Pendidikan 

   = % Penganguran 

   = % Pertumbuhan Ekonomi 

   = Error Term  

3.4 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan cara atau upaya untuk mengolah data menjadi 

sebuah informasi sehingga dapat dipahami dan bermanfaat untuk memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, analisis data  yang 

digunakan sebagai berikut: 
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3.4.1 Metode Ordinary Least Square (OLS)                                                                                                                                    

Model analisis yang digunakan sebisa mungkin menghasilkan nilai 

parameter model yang baik. Metode analisis dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode OLS. Beberapa studi menjelaskan dalam penelitian regresi  

dapat dibuktikan bahwa metode OLS menghasilkan estimator linier tidak bias dan 

terbaik. Namun ada beberapa syarat agar penelitian dikatakan BLUE, persyaratan 

tersebut adalah model linier, tidak bias, memiliki tingkat varian yang terkecil 

dapat disebut sebagai estimator yang efesien. 

3.5 Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni uji 

normalitas, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.5.1 Uji Normalitas           

Menurut  Burhan Nugriyanto, Gunawan dan Marzuki (2015: 403) Istilah 

normalitas menunjuk pada pengertian adanya penyebaran data yang normal. 

Normal dalam arti mengikuti asumsi distribusi normal sebuah sebaran data. 

Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitu juga 

sebaliknya. Jika terdapat data yang tidak normal maka uji metode bisa dilakukan 

dengan uji Jarque-Bera(JB).  

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross 

section (Imam Ghozali, 2005:105). 

Untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedestisitas  dapat duji dengan 

menggunakan uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi 

residual kuadrat (ut2) denglan variabel bebas. Dapatkan nilai   , untuk 

menghitung   , dimana         . Kriteria yang digunakan  adalah 

apabila    tabel lebih kecil diblandingkan dengan Obs*R-sqeared, maka terdapat 

gejala heteroskedastisitas didalam persamaan penelitian. 

3.5.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk menunjukan bahwa tidak adanya 

autokorelasi atau kondisi yang berurutan diantara gangguan yang masuk kedalam 

fungsi regresi. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Auto korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

atau sama lainnya. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat di uji statistik dari 

Breusch-Godflrey untuk mendeteksi apakah ada serial korelasi atau tidak dalam 

data time series yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan meregresi 

variabel pengganggu dengan menggunakan model autoregressive dengan orde ρ 

sebagai lberikut : 

                              

Dengan    adalah      ......         diamana koefisien 

autoregressive secara keselurhan sama dengan nol, menunjukan tidak terdapat 

autokorelasi pada tiap orde. Secara manual apabila    tabel lebih kecil 
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dibandingkan Obs*R-sqeared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak 

ada autokorelasi dalam model dapat ditolak. 

3.5.4 Uji Multikolinieritas 

Menurut Burhan, Gunawan dan Marzuki (2015:405) istilah multikolinieritas 

menunjuk pada pengertian bahwa pada variabel independen saling berkorelasi 

secara signifikan. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.  

Uji  multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxliary 

regressions untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah 

jika     regresi persamaan utama lebih besar dari    auxliary regressions maka 

dalam model tidak terdapat multikolinieritas. 

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Koefisien Determinasi 

Menurut Anwar Sanusi (2011:136) Koefisien determinasi (  ) berfungsi 

untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y)  dengan semua 

variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. 

Nilai koefisien deteminasi mendekati satu berarti variabel-variabel indevenden 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.  

Menurut Widarjono (2017)  koefiseien determinasi diformulasikan sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

    =  Koefisien  Determinasi  

ESS =  Explained Sum Square 

TSS = Total Sum Square 

RSS = Residual Sum Square 

Dengan Kriteria : 

   = 1, berarti terdapat kecocokan sempurna dan seluruh variasi variabel terikat 

dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. 

   = 0, berarti tidak ada variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebasnya dan tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebasnya. 

   memiliki beberapa kelemahan yaitu nilai akan semakin besar ketika 

variabel independen ditambah. Hal tersebut bisa berakibat buruk karena variabel 

independen ditambah, hal tersebut berakibat buruk karena variabel yang 

ditambahkan belum tentu mempunyai justifikasi atau pembenaran dari teori 

ekonomi (Widarjo,2007:158). Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

digunakan nilai  adjusted   . Maksud dari kata disesuaikan adalah karena 

koefisien    disesuaikan dengan deratajat kebebasan (df), dimana mempunyai df 

sebesar n-k sebesar n-1. Nilai dari    disesuaikan ini sama de ngan nilai    biasa, 

yaitu berkisar antara 0-1.     yang disesuaikan diformulasikan sebagai berikut: 

     
         

         
 

Dimana : 

k =  Jumlah Parameter termasuk intersep 
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n = Jumlah observasi  

3.6.2 Uji  F-Statistik (Simultan) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara semua 

variabel X terhadap variabel Y, apakah varaibel X benar-benar berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel Y. Adapun Hipotesisnya adalah sebagai 

berikut : 

   :                   Pendidikan pengangguran, PDB, dan jumlah 

penduduk secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Indonesia. 

Ha :                  Pendidikan pengangguran, PDB, dan jumlah 

penduduk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di  

Indonesia.    

Pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan digunakan 95% atau 

taraf signifikansi adalah 5% (α=0,05). Dengan kriteria jika probabilitas value > 

0,05 maka      diterima dan jika probabilitas value < 0,05 maka      diterima.. 

3.6.3 Uji  T-Statistik (Parsial) 

 Uji-T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X 

terhadap varibel Y. Dengan Hipotesis sebagai berikut : 

H01 :      Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia. 
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Ha1 :  
 
   Pendidikan secara parsial  berpengaruh negatif terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia. 

H02 :  
 
    Pengangguran secara parsial  tidak berpengaruh positif terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 

Ha2 :      Pengangguran secara parsial  berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia. 

H03 :  
 
   Pertumbuhan ekonomi  secara parsial tidak berpengaruh negatif 

terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 

Ha3 :       Pertumbuhan ekonomi secara parsial  berpengaruh negatif terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Indonesia. 

 Pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan yang digunakan 95% 

atau taraf signifikansi adalah 5% (α=0,05). 

Dengan kriteria : 

- Jika probabilitas value > 0,05 maka    tidak ditolak atau variabel X tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

- Jika probabilitas value < 0,05 maka      diterima atau variabel X  

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

 


