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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Alasan memilih lokasi 

ini sebagai tempat penelitian karena peneliti melihat banyaknya perusahaan garmen yang 

terdapat disekitar Kecamatan Ungaran yang banyak menyerap para pekerja khususnya 

pekerja wanita dan selanjutnya  penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan mereka. Pemilihan lokasi penelitian ini juga tidak lepas dari kepraktisan, melihat 

bahwa lokasi penelitian merupakan tempat tinggal peneliti. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif artinya dengan pendekatan ini, 

hasil yang akan disajikan adalah dalam bentuk perhitungan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder, dan 

observasi dimana: 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari para pekerja wanita yang 

bekerja di Kecamatan Ungaran sebagai nara sumber dengan memberikan kuisioner 

atau daftar pertanyaan yang harus dijawab. Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

dengan memberikan lembar pertanyaan ke 60 responden yang peneliti ambil secara 

bersama-sama pada bulan November 2015. 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dari media cetak maupun 

internet. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data cross-section dari tenaga 

kerja wanita Kecamatan Ungaran. 
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 Observasi  adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan 

lapangan dengan pengamatan yang dilakukan terhadap pekerja wanita di Kecamatan 

Ungaran. 

3.3  Populasi dan sampel 

Jumlah pekerja wanita di Kecamatan Ungaran, tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian 

sampling yang dipilih merupakan non probability sampling. Oleh karena itu, teknik 

pengambilan sampel populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental 

Sampling. Pengambilan sampel dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi rumah pekerja 

wanita yang kebetulan ada dirumah dan mau menjawab pertanyaan dari peneliti.  Teknik ini 

digunakan dalam penelitian yang populasinya adalah individu yang sukar ditemui dengan 

alasan sibuk sebagai contoh adalah buruh (Burhan M. Bungin, 2006: 116). Jumlah sampel 

dalam penelitian ini 60 pekerja wanita di Kecamatan Ungaran.  

3.4 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat maka 

penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dan dengan metode kuadrat 

terkecil atau Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan menggunakan software  E-

views. Berikut adalah model ekonometrikanya: 

Y = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 + α5X5 + e ..............................................  (1) 

Dimana: 

- Variabel terikat:  

Y = Pendapatan (dalam satuan Rupiah per bulan)  

- Variabel bebas: 

X1 = Pendidikan  
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X2 = Umur 

X3 = jam kerja 

X4 = Pengalaman Kerja 

X5 = jumlah Anggota Keluarga 

α0 = konstanta regresi / bilangan konstanta 

α1, α2, α3, α4, α5= koefisien regresi 

e = error 

 

3.5 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan estimasi model regresi berganda, data yang digunakan harus dipastikan 

terbebas dari penyimpangan asumsi Klasik, yakni:  multikolinearitas, heteroskedasitas, dan 

autokorelasi. Namun dalam penelitian ini uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena uji 

autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error yang 

menggunakan serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time 

series). Menurut Sumodiningrat Gunawan (2006: 214) bahwa data cross section biasanya 

tidak terjadi autokorelasi.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah residual berdistribusi normal. 

Hipotesis nol (H0) untuk uji normalitas adalah E(µi) = 0 (residual terdistribusi normal); 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah  E(µi) > 0 (residual tidak terdistribusi normal). 

Tolak H0 apabila Probabilitas Jarque Bera kurang dari toleransi kesalahan (α) yaitu 5% / 0,05 

(Gujarati 2006 : 165). 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas (multikol) digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi 

maka dinamakan terjadi problem multikolinearitas (multikol). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Indikasi adanya 

multikolinearitas adalah koefisien korelasi yang lebih dari 0,8 (Gujarati 2006 : 69). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut dengan Homoskedastisitas dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah 

yang Homoskedastisitas. Heteroskedastisitas jika probabilitas  Chi Square dari Obs*R-

Squared kurang dari toleransi kesalahan (α) yaitu 5% / 0,05 (Gujarati 2006: 94). 

Penelitian ini menggunakan Uji Breusch-Pagan-Godfrey untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas.  

 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka kemudian dilakukan pengujian model untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Beberapa 

tahap pengujian yang dilakukan adalah : 
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1. Uji t ( uji statistik secara parsial )  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-

sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat . Variabel 

berpengaruh signifikan apabila H0 ditolak atau Ha di terima dengan toleransi kesalahan  α 

: 5%. Hipotesis nol H0 : a1 = 0; dan hipotesis alternatifnya Ha : a1 > 0. Tolak H0 jika 

probabilitas kurang dari α   (0,05). ). Jika hasil probabilitas kurang dari α 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Kemudian disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

 

2. Uji F ( uji statistik secara bersama-sama )  

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan variabel bebas dengan variabel 

terikat secara bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan H0 : αi = 0, dan 

Ha : αi > 0. i merupakan angka 1, 2, 3, 4,5, dimana 1 = pendidikan ; 2 = umur; 3 = jam 

kerja; 4 = pengalaman kerja; 5 = jumlah anggota keluarga. Jika prob-F Statistik kurang 

dari α 0,05 maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama, pendidikan, umur jam 

kerja, pengalam kerja, dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan tenaga kerja wanita di Kecamatan Ungaran. 

 

3. Koefisien Determinasi ( R
2 

)  

Hasil perhitungan R2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variasi perubahan 

variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. R
2
 mempunyai nilai antara 0 – 1. Semakin 

tinggi nilai R
2 

maka akan semakin besar sumbangan variasi perubahan variabel bebas 

terhadap variasi variabel terikat. 

 


