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a. Proc coor

Perintah yang digunakan untuk mencari korelasi antara variabel.

b. Proc reg stepwise

Perintah yang digunakan untuk mendapatkan variabel prediktor yang

paling signifikan terhadap variabel respon.

c. Proc syslin

Perintah yang digunakan untuk mengestimasi lebih dari satu

model dengan memperhitungkan error yang berhubungan dari model

tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA Darul Ulum 2 RSBI desa Rejoso kecamatan

Peterongan kabupaten Jombang Jawa Timur. Adapun waktu penelitian

dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011.

3.2. Variabel Penelitian
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Data pada penelitian ini diperoleh dari SMA Darul Ulum 2 RSBI Jombang

yang meliputi nilai seluruh siswa tahun pelajaran 2010-2011 sebanyak 190 siswa .

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Variabel respon :

1. Nilai matematika siswa kelas X pada semester 2.

2. Nilai bahasa inggris siswa kelas X pada semester 2.

3. Nilai bahasa indonesia siswa kelas X pada semester 2.

Variabel prediktor :

1. Nilai UAN matematika SMP.

2. Nilai UAN bahasa inggris SMP.

3. Nilai UAN bahasa indonesia SMP.

4. Nilai UAN IPA SMP.

5. Kapasitas otak kanan.

6. Kapasitas otak kiri.

7. Nilai tes psikologi.

8. Nilai test TOEFL.

9. Total skor kompetensi guru yang diperoleh dari angket.

10. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu semester.

3.3. Menyelesaikan permasalahan

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SAS dan

minitab. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan

permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:
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Langkah 1 : mengumpulkan data

1. Angket (kuesioner)

Angket ini diberikan kepada siswa untuk memperoleh informasi

mengenai kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam proses belajar

mengajar.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mengambil data yang meliputi prestasi belajar siswa, yaitu nilai

matematika, bahasa inggris dan bahasa indonesia siswa kelas X pada

semester 2, nilai UAN SMP, kapasitas otak kanan, kapasitas otak kiri,

nilai tes psikologi, nilai test TOEFL, kunjungan ke perpustakaan selama

satu semester

Langkah 2 : Scoring

Selanjutnya peneliti menjumlahkan semua skor angket tersebut.

Langkah 3 : melakukan uji validitas dan reabilitas

1. Uji validitas dengan ketentuan jika korelasi antara tiap pernyataan dengan

total skor signifikan pada 0.0001 maka kuisioner dianggap valid

2. Uji reabilitas dengan menggunakan metode cronbach alpha

Kuisioner dikatakan memiliki reabilitas tinggi bila instrumen memiliki

tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh > 0,60.

Langkah 4 : mencari korelasi antara variabel respon
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Saat korelasi antar variabel respon mendekati nol maka koefisien SUR sama

dengan OLS, sedangkan saat korelasi antar variabel respon semakin besar

maka SUR lebih efisien.

Langkah 5 : membentuk model

Pembentukan model dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran, yaitu

: matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia dengan uji Stepwise.

Mata pelajaran matematika :

Mata pelajaran bahasa inggris :

Mata pelajaran bahasa indonesia :

Langkah 6 : menguji asumsi untuk SUR sehingga terbentuk matriks varian

covarian error ?�

5.

6.

dengan banyak pengamatan.

tranpos t.

7. adalah matriks yang bersifat tetap (fixed variabel).

8.

dengan banyak persamaan.
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