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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

 Metode penulisan  yang berkaitan dengan tujuan penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Mengidentifikasi variabel prediktor pada model MGWR dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

 a. Mengasumsikan data        , dengan                     untuk  

           memenuhi model GWR    

             
 
                       

  dengan error    berdistribusi identik independen normal dengan mean 0 

dan varians     

 b. Merumuskan hipotesis untuk mengidentifikasi variabel prediktor yang 

berpengaruh secara lokal maupun global  

                                               (variabel     

   bersifat global) 

      Tidak semua                    adalah sama (variabel    bersifat  

    lokal) 

 c. Menentukan   
  

 

 
          

 

 
        

  dengan    

 

 

  
                          

  
                          

 
  

                           

     

 d. Menentukan                        
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  dengan    

  
                          

  
                          

 
  

                          

   

 e. Menetukan statistik uji 

         

  
 

       

       

       
  

  

  

  
 

       
 

  f. Menentukan daerah kritis dengan taraf nyata α yaitu    ditolak jika      

        
       

         
       

 dengan       
 

 
  

    
 

 
     

 

 dan 

                   
 
 ,       

 

3.2 Mengestimasi model MGWR berdasarkan estimator WLS dengan langkah-

langkah sebagai berikut :  

 a. Menentukan variabel prediktor yang berpengaruh global      dan variabel 

 prediktor yang berpengaruh lokal       

 b. Menyatakan model MGWR  dalam bentuk matriks 

                       

  dengan asumsi            

 c. Membentuk model MGWR ke dalam model GWR  

                         

 d. Mendefinisikan   fungsi                    dengan   matriks  

pembobotnya                                                dan 
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 e. Mengestimasi parameter variabel lokal           dengan menggunakan 

metode WLS sehingga didapatkan  

              
            

    
            

 f. Mengestimasi parameter variabel global    sehingga diperoleh  

       
       

          
    

       
         

 g. Mendapatkan estimasi model MGWR yaitu  

       

  dengan                 
       

          
    

       
         

 

3.3 Melakukan inferensi pada model MGWR  

 A. Uji parsial parameter variabel global pada model MGWR dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

  a. Merumuskan hipotesis 

             ( variabel global    tidak signifikan ) 

           ( variabel global    signifikan ) 

  b. Menentukan                     

   dengan                 
       

          
    

       
         

  c. Menghitung statistik uji  

   
   

      

    

  dengan     
   

  
  dan     adalah elemen diagonal ke-k dari matriks 

   dan       
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 d. Menentukan daerah kritis pada taraf nyata   yaitu    ditolak jika 

                , dengan    
  

 

  
  dan                     

 
 , 

      

  e. Menghitung selang kepercayaan           bagi    

                                           

 B. Menguji parameter variabel lokal pada model MGWR secara parsial 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

  a. Merumuskan hipotesis 

                    ( variabel lokal    pada lokasi ke-i tidak signifikan ) 

                   ( variabel lokal    pada lokasi ke-i signifikan ) 

  b. Menghitung statistik uji  

    
          

      

 

  dengan     
   

  
  dan     adalah elemen diagonal ke-k dari matrik 

    dan       
            

    
                  

 d. Menentukan daerah kritis pada taraf nyata   yaitu    ditolak jika 

                , dengan    
  

 

  
  dan                     

 
 , 

       

 e. Menghitung selang kepercayaan           bagi           
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3.4 Menerapkan  pada data kemiskinan dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

 a. Menginputkan data   (persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur 

tahun 2009),     persentase penduduk yang tamat SD/MI),    (persentase 

penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis huruf),    

(persentase rumah tangga yang status rumah yang ditempati bukan milik 

sendiri),    (persentase rumah tangga yang jenis dinding terluas rumahnya 

bukan tembok/kayu/bambu),    (persentase rumah tangga yang tidak 

mempunyai fasilitas tempat buang air besar),    (persentase penduduk 

yang pengangguran),    (persentase rumah tangga yang mendapatkan 

Askeskin),    (persentase rumah tangga mendapatkan pelayanan kesehatan 

gratis),    (persentase rumah tangga yang pernah membeli beras 

murah/raskin), dan     (persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian).  

 b. Mengidentifikasi variabel prediktor dengan menginputkan data persentase 

 penduduk miskin di provinsi Jawa Timur tahun 2009 beserta variabel-

variabel yang mempengaruhinya. 

 c. Mendapatkan estimasi menggunakan model MGWR dengan 

menginputkan data persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur 

tahun 2009 beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. 

 d. Menguji parameter secara parsial dari data persentase penduduk miskin di 

provinsi Jawa Timur tahun 2009 beserta variabel-variabel yang 

mempengaruhinya. 

 e. Mendapatkan model MGWR.   
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