
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2002) bahwa research atau 

penelitian merupakan sarana fundamental untuk me-

mahami kesulitan dan menemukan penyelesaian bagi 

suatu masalah secara ilmiah atau dengan perkataan 

lain, penelitian merupakan penyelidikan dan pengu-

jian yang amat kritis dan teliti secara cermat guna 

memecahkan masalah. Sedangkan rancangan peneliti-

an adalah seluruh proses perencanaan dan pelaksana-

an suatu riset yang meliputi kegiatan-kegiatan identifi-

kasi masalah, rumusan masalah, pembuatan konsep/ 

definisi, metode sampling dan teknik pengumpulan 

data, editing/coding dan processing data, metode 

analisis data, dan laporan penelitian (Supranto, 1986).  

Suatu penelitian memerlukan rancangan peneli-

tian yang sistematis agar tahapan penelitian dapat 

dilaksanakan sesuai dengan pendekatan yang ditetap-

kan dan dapat menghasilkan suatu temuan yang 

objektif dalam arti dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempenga-

ruhi pengambilan keputusan orang tua dalam memilih 

sekolah dasar swasta di SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. 

Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan rancangan non eksperi-

men, berarti peneliti tidak mengadakan perlakuan 



terhadap subjek penelitian melainkan mengkaji fakta-

fakta yang telah terjadi yang dialami oleh subjek pene-

litian. Penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-

perbedaan dalam variabel bebas yang terjadi karena 

perkembangan kejadian secara alami disebut peneliti-

an ex post facto (Arikunto, 2010). Istilah ex post fact 

berasal dari bahasa latin yang artinya dari sebuah 

fakta. Dengan demikian penelitian yang bersifat ex 

post fact tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek 

yang menjadi sasaran penelitian dan tidak mengada-

kan manipulasi data, melainkan hanya menggali fakta-

fakta yang peristiwanya telah terjadi dengan menggu-

nakan kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang 

merefleksikan persepsi responden terhadap sejumlah 

variabel penelitian. Rancangan penelitian ini digam-

barkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1  

Rancangan penelitian 
 

Keterangan: 

X1 : Fasilitas Sekolah 

X2 : Budaya Sekolah 
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X3 : Lokasi Sekolah 

X4 : Pendidikan SD yang Berbasis Keagamaan 

(Religiusitas) 
X5 : Kepuasan Pelanggan 

Y : Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

orang tua siswa SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. 

Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang 

yang berjumlah 818 orang. Secara ideal seharusnya 

peneliti menyelidiki keseluruhan populasi, namun jika 

populasi terlalu besar dapat mengambil sampel yang 

representatif (Nasution, 1996). Hal tersebut dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa semakin besar 

jumlah sampel yang diteliti akan memperkecil kesesat-

an penemuan penelitian. Atas dasar pertimbangan 

efisiensi dan kecermatan dalam pengumpulan data 

maupun pengolahan data, maka peneliti mengambil 

sampel yang representatif dalam arti mencerminkan 

keadaan populasi. Adapun data tentang populasi 

secara lengkap SD Virgo Maria 2 dan SDIP. H. 

Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang 

dapat ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut ini.  

 

 

 

Tabel 3.1  
Populasi Penelitian 

No.  
Orang Tua Siswa 

Kelas SD Virgo Maria 2 SDIP. H. Soebandi Jumlah 

1 I 68 86 154 

2 II 67 75 142 



3 III 59 79 138 

4 IV 71 62 133 

5 V 69 63 132 

6 VI 67 52 119 

Total  401 417 818 

Sumber: Arsip UPTD Pendidikan Kecamatan Bawen, 2012 

 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Mengingat jumlah orang tua siswa di  

SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang tidak sama, dan dengan 

pertimbangan bahwa orang tua siswa yang baru saja 

menentukan pilihan pada SD Virgo Maria 2 dan  

SDIP. H. Soebandi adalah orang tua siswa kelas I 

sehingga masih segar dalam ingatan mengapa mereka 

memutuskan untuk memilih SD Virgo Maria 2 dan  

SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang bagi anak meraka, maka peneliti bermaksud 

meneliti orang tua siswa Kelas I pada SD Virgo Maria 2 

dan SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang.  

Pengambilan sampel orang tua siswa kelas I juga 

dengan mempertimbangkan bahwa seluruh orang tua 

siswa kelas I juga bervariasi jenis pekerjaan, tingkat 

pendidikan, lokasi tempat tinggal, agama, dan usia-

nya, sehingga teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposif sampling. Purposif 

sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang 

berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan ter-

tentu, serta berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat terten-

tu yang sudah diketahui sebelumnya (Arifin, 2011). 

Jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 154 

responden dengan ketentuan 68 responden dari  



SD Virgo Maria 2 dan 86 responden dari SDIP H. 

Soebandi.  

 

3.3 Kebutuhan Data dan Teknik Pengum-

pulan Data 

3.3.1 Kebutuhan Data 

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber-

nya berupa tanggapan atau pendapat responden 

mengenai suatu permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian.  

Sementara data sekunder dalam penelitian ini 

merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, 

misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam 

bentuk yang sudah jadi. Data sekunder tersebut di-

peroleh dari referensi dan informasi yang didokumen-

tasikan oleh instansi/dinas terkait.  

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Pemilihan teknik pengumpulan data banyak 

dipengaruhi oleh isi permasalahan, sehingga teknik 

yang dipilih benar-benar dapat digunakan untuk 

memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menja-

wab permasalahan penelitian. Oleh karena itu kete-

patan dan keterandalan data yang diperoleh sangat 

bergantung pada tepatnya teknik pengumpulan data 

yang dipakai dalam menjaring data. Sesuai dengan 

obyek dan tujuan penelitian, maka data dari masing-

masing variabel penelitian yang diinginkan, diperoleh 



dengan metode menyebarkan kuesioner dan dokumen-

tasi. 

1. Kuesioner 

Penyebaran kuesioner kepada responden untuk 

mendapatkan data primer yang akurat dan terpercaya. 

Pertanyaan dalam kuesioner tersebut berupa perta-

nyaan tertutup yang berisi pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden dengan alternatif/pilihan 

jawaban yang sudah disedia-kan. Kuesioner ditujukan 

kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di  

SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi Kecamatan 

Bawen Kabupaten Semarang.   

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data sekunder yang digunakan sebagai 

data pendukung/pelengkap dari data primer. Teknik 

ini dilakukan pada pihak-pihak terkait yang berhu-

bungan dengan materi penelitian, dalam hal ini adalah 

SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi dan UPTD 

Pendidikan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.  

 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
No Variabel Indikator  Responden Item Kuesioner 

1.  Fasilitas 
sekolah 

Lahan Sekolah Orang Tua 
Siswa 

1, 2, 3, 4, 5 

Bagunan Sekolah 6, 7, 8, 9, 10 

Perabotan dan 
perlengkapan 

11, 12, 13, 14, 15 

2. Budaya 
Sekolah 

Budaya mutu  
Orang Tua 
Siswa 

16, 17, 18, 19, 20 

Budaya belajar 21, 22, 23, 24, 25 



Budaya sekolah 
sehat 

26, 27, 28, 29, 30 

3. Lokasi 
sekolah  

Jarak rumah ke 
sekolah 

Orang Tua 
Siswa 

31, 32, 33, 34, 35 

Sarana transportasi 
yang tersedia 

36, 37, 38, 39, 40 

Lingkungan Sekitar 41, 42, 44, 43, 45 

4. Pendidikan 
sekolah 
dasar 
berbasis 
keagamaan 
(religiusitas) 

Pendidikan keimanan 
(IMTAQ) 

Orang Tua 
Siswa 

46, 47, 48, 49, 50 

Pendidikan akhlak 
(Budi pekerti) 

51, 52, 53, 54, 55 

Pendidikan akal 
(IPTEK) 

56, 57, 58, 59, 60 

5. Kepuasan 
Pelanggan 

Hasil yang dicapai 
Orang Tua 
Siswa 

61, 62, 63, 64, 65 

Evaluasi hasil yang 
dicapai 

66, 67, 68, 69, 70 

Pengembangan hasil 
yang dicapai 

71, 72, 73, 74, 75 

6 Pengambil-
an 
Keputusan 
Memilih 
Sekolah 

Proses memilih 
Orang Tua 
Siswa 

76, 77, 78, 79, 80 

Menentukan Pilihan 81, 82, 83, 84, 85 

Mengambil 
Keputusan 

86, 87, 88, 89, 90 

 

3.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data primer yang telah dikumpulkan dari hasil 

penyebaran kuesioner dan wawancara langsung masih 

merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat 

lebih berguna bagi penelitian ini, diperlukan suatu 

pengolahan dan penyajian data sehingga dapat dila-

kukan analisis data.  

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam 

teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Editing 

Editing merupakan kegiatan pemeriksaan data-data 

yang berhasil dikumpulkan untuk memastikan 

apakah data tersebut benar-benar telah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian ataukah belum.  



2) Penyajian data 

Bentuk penyajian data dalam penelitian ini 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar 

yang dapat menunjukkan hubungan antar data dan 

untuk mempermudah proses penyampaian, analisis 

dan penarikan kesimpulan.  

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen penelitian dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data apabila memiliki tingkat validitas 

dan reliabilitas yang tinggi, sehingga data yang diper-

oleh objektif dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, 

instrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data harus diuji validitas dan reliabi-

litasnya guna mendapatkan tingkat keterandalan dan 

keajegan kuesioner. 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas berhubungan dengan sejauh mana 

suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dinyatakan oleh Sugiyono (2002) valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur. Senada dengan hal tersebut 

diutarakan oleh Moore (1983) “validity indicates wether 

a test measures what is say it measures”. Secara lebih 

lengkap dikemukakan oleh Arikunto (2010) bahwa 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Berda-

sarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 



tepat dan benar. Metodologi penelitian memiliki 

banyak jenis pengujian validitas instrumen penelitian, 

yaitu: (a) face validity, (b) criterion validity, (c) content 

validity, (d) construct validity, (Ancok, 1995; dan Ali, 

1993). Masing-masing penggunaanya sangat bergan-

tung pada tujuan dan sifat variabel itu sendiri. 

Penelitian ini dilakukan uji validitas instrumen 

(kuesioner) dengan menggunakan korelasi product 

moment. Untuk menguji validitas suatu variabel dapat 

menggunakan korelasi product moment dengan meng-

gunakan perangkat komputer, dengan rumus yaitu 

(Arikunto, 2010) : 

 

 
 

Keterangan : 
N  : jumlah teruji 

R  : korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 

X  : skor butir 

Y  : skor total 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: 

fasilitas sekolah (X1), budaya sekolah (X2), lokasi seko-

lah (X3), pendidikan yang berbasis keagamaan (X4), 

kepuasan pelanggan (X5), dan pengambilan keputusan 

memilih sekolah (Y). Oleh sebab itu, terhadap variabel 

dimaksud dilakukan uji validitas konstruk meliputi 

pendekatan logis dan empirik. 

Construct validity meliputi validitas logis dan 

empirik. Arikunto (2010) menegaskan, bahwa ada dua 

jenis validitas logis dan validitas empirik. Sebuah 

instrumen dikatakan memiliki validitas logis apabila 



aspek instrumen tersebut secara analisis akal sudah 

sesuai dengan isi dan aspek yang diungkapkan. 

Instrumen yang sudah sesuai dengan isi dikatakan 

sudah memiliki validitas isi, sedangkan instrumen 

yang sudah sesuai dengan aspek yang diukur dikata-

kan sudah memiliki validitas konstruksi. Untuk mem-

peroleh instrumen yang memiliki validitas logis baik 

validitas isi maupun validitas konstruk, peneliti dapat 

merencanakan pada waktu instrumen akan disusun 

yaitu dengan cara membuat kisi-kisi yang memuat 

variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur, dan 

nomor butir pertanyaan atau pernyataan yang telah 

dijabarkan dari indikator-indikator. Dengan kisi-kisi 

instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilaku-

kan dengan mudah dan sistematis.  



Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

No Variabel Indikator 
Kode 

Pertanyaan 

Valid Tidak 
valid r >0,444 

1.  Fasilitas 
sekolah 

Lahan Sekolah Q1 - Q5 5 0 

Bagunan Sekolah Q6 - Q10 3 2 

Perabotan dan 
perlengkapan 

Q11 - Q15 5 0 

2. Budaya 
Sekolah 

Budaya mutu  Q16 - Q20 5 0 

Budaya belajar Q21 - Q25 5 0 

Budaya sekolah 
sehat 

Q26 - Q30 4 1 

3. Lokasi 
sekolah  

Jarak rumah ke 
sekolah 

Q31 - Q35 5 0 

Sarana transportasi 
yang tersedia 

Q36 - Q40 3 2 

  Lingkungan Sekitar Q41 - Q45 5 0 

4. Pendidikan 
sekolah dasar 
berbasis 
keagamaan 
(religiusitas) 

Pendidikan keimanan 
(IMTAQ) 

Q46 - Q50 5 0 

Pendidikan akhlak 
(Budi pekerti) 

Q51 - Q55 5 0 

Pendidikan akal 
(IPTEK) 

Q56 - Q60 5 0 

5. Kepuasan 
Pelanggan 

Hasil yang dicapai Q61 - Q65 4 1 

Evaluasi hasil yang 
dicapai 

Q66 - Q70 5 0 

Pengembangan hasil 
yang dicapai 

Q71 - Q75 4 1 

6 Pengambilan 
Keputusan 
Memilih 
Sekolah 

Proses memilih Q76 - Q80 4 1 

Menentukan Pilihan Q81 - Q85 4 1 

Mengambil 
Keputusan 

Q86 - Q90 4 1 

  JUMLAH   80 10 

 
Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS Version 20.0 dengan 

jumlah responden 20 dan taraf signifikansi sebesar 

95% diperoleh r tabel pada tabel nilai-nilai r product 

moment sebesar 0,444 sehingga apabila hasil korelasi 

item lebih kecil dari 0,444 berarti item pertanyaan 

tersebut dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas 



instrumen pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa 

variabel fasilitas sekolah (X1) yang terdiri dari 15 

pertanyaan, dua di antaranya dinyatakan tidak valid 

yaitu pertanyaan nomor 9 (0,331) dan nomor 10 

(0,427). Variabel budaya sekolah (X2) yang terdiri dari 

15 pertanyaan, satu di antaranya dinyatakan tidak 

valid yaitu pertanyaan nomor 27 (0,434). Variabel 

lokasi sekolah (X3) terdiri dari 15 pertanyaan, terdapat 

dua pertanyaan yang tidak valid antara lain nomor 38 

(0,298) dan nomor 40 (0,369). Variabel pendidikan 

sekolah dasar berbasis keagamaan (religiusitas) (X4) 

yang terdiri dari 15 pertanyaan, semua dinyatakan 

valid. Variabel kepuasan pelanggan (X5) yang terdiri 

dari 15 pertanyaan, terdapat dua pertanyaan yang 

dinyatakan tidak valid yaitu nomor nomor 65 (0,420) 

dan nomor 71 (0,408). Variabel Pengambilan Kepu-

tusan Memilih Sekolah (Y) yang terdiri dari 15 

pertanyaan, tiga di antaranya dinyatakan tidak valid, 

yaitu nomor 80 (0,329), nomor 85 (0,298), dan nomor 

87 (0,269). Secara keseluruhan dari 90 pertanyaan 

yang ada, terdapat 80 pertanyaan dinyatakan valid 

dan 10 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid.  

Kisi-kisi instrumen setelah diuji validitasnya 

terangkum sebagai berikut:  

 



Tabel 3.4. 
 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Hasil Uji 

Validitas 

No Variabel Indikator 
Item 

Kuesioner 

1.  Fasilitas sekolah Lahan Sekolah 1, 2, 3, 4, 5 

Bagunan Sekolah 6, 7, 8  

Perabotan dan 
perlengkapan 

9, 10, 11, 12, 13,  

2. Budaya Sekolah 
Budaya mutu  

14, 15, 16, 17, 
18,  

Budaya belajar 
19, 20, 21, 22, 
23,  

Budaya sekolah sehat 24, 25, 26, 27 

3. Lokasi sekolah  
Jarak rumah ke sekolah 

28, 29, 30, 31, 
32 

Sarana transportasi yang 
tersedia 

33, 34, 35 

Lingkungan Sekitar 
36, 37, 38, 39, 
40,  

4. Pendidikan sekolah 
dasar berbasis 
keagamaan 
(religiusi-tas) 

Pendidikan keimanan 
(IMTAQ) 

41, 42, 44, 43, 
45 

Pendidikan akhlak (Budi 
pekerti) 

46, 47, 48, 49, 
50 

Pendidikan akal (IPTEK) 
51, 52, 53, 54, 
55 

5. Kepuasan 
Pelanggan 

Hasil yang dicapai 56, 57, 58, 59 

Evaluasi hasil yang 
dicapai 

60, 61, 62, 63, 
64,  

Pengembangan hasil 
yang dicapai 

65, 66, 67, 68 

6 Pengambilan Kepu-
tusan Memilih 
Sekolah 

Proses memilih 69, 70, 71, 72 

Menentukan Pilihan 73, 74, 75, 76 

Mengambil Keputusan 77, 78, 79, 80 

 

 

 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen 



Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai derajat 

ketepatan dan ketelitian atau akurasi yang ditunjuk-

kan oleh instrumen pengukuran (Sevilla dalam Ancok, 

1995). Ketepatan dan akurasi di sini mempunyai arti 

bahwa instrumen sebagai alat pengumpul data secara 

tepat mencerminkan variabel penelitian. Istilah lainnya 

yang dapat digunakan sehubungan dengan reliabilitas 

adalah stabilitas dan dapat dipercaya. Jika suatu 

instrumen memperoleh hasil yang sama dari dua 

pengujian di bawah kondisi yang sama, maka tes 

tersebut dikatakan konsisten karena itu dapat dian-

dalkan. 

Ancok (1995) mengartikan relibailitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila 

alat ukur digunakan dua kali untuk mengukur gejala 

yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut dikatakan 

reliabel. Dengan demikian reliabilitas mengandung arti 

konsistensi yaitu suatu instrumen digunakan dua kali 

pengujian pada kondisi yang sama memperoleh hasil 

yang sama.  

Variabel dalam penelitian ini meliputi: fasilitas 

sekolah (X1), budaya sekolah (X2), lokasi sekolah (X3), 

pendidikan yang berbasis keagamaan (X4), perilaku 

konsumen (X5), dan pengambilan keputusan memilih 

sekolah (Y). Keenam variabel tersebut menggunakan 

alternatif jawaban dengan data interval, maka rumus 

yang sesuai adalah teknik Alpha Cronbach. Koefisien 

alpha menggunakan rumus “Alpha Cronbach” tersebut 



dapat menunjukkan konsistensi suatu instrumen 

penelitian sulit untuk mencapai angka koefisien 

korelasi sangat tinggi. Untuk reliabilitas instrumen, 

hasil angka 0,70 sudah cukup memadai. Ary dan 

Razavieh (1982) menyebutkan bahwa prosedur Alpha 

Cronbach menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 

0,80 dinilai sangat bagus jika instrumen sejenis 

mempunyai reliabilitas 0,60. Dengan demikian, suatu 

instrumen (kuesioner) penelitian dapat dikatakan 

reliabel apabila dihasilkan angka koefisien minimal 

bergerak antara 0,60 sampai dengan 0,70. 

Hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan 

reliabel karena koefisien semua variabel lebih dari 

0,80. Secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.5 

berikut: 



Tabel 3.5. 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No Variabel Indikator 
Item 

Kuesioner 

Cronbach's 
Alpha  

r > 0,60 
Hasil 

1.  Fasilitas 
sekolah 

Lahan Sekolah 1, 2, 3, 4, 5 0,911 Reliabel 

Bagunan Sekolah 6, 7, 8  

Perabotan dan 
perlengkapan 

9, 10, 11, 
12, 13,  

2. Budaya 
Sekolah 

Budaya mutu  14, 15, 16, 
17, 18,  

0,888 Reliabel 

Budaya belajar 19, 20, 21, 
22, 23,  

Budaya sekolah 
sehat 

24, 25, 26, 
27 

3. Lokasi 
sekolah  

Jarak rumah ke 
sekolah 

28, 29, 30, 
31, 32 

0,879 Reliabel 

Sarana transportasi 
yang tersedia 

33, 34, 35 

Lingkungan Sekitar 36, 37, 38, 
39, 40,  

4. Pendidikan 
sekolah 
dasar 
berbasis 
keagama-
an (religiu-
sitas) 

Pendidikan 
keimanan (IMTAQ) 

41, 42, 44, 
43, 45 

0,914 Reliabel 

Pendidikan akhlak 
(Budi pekerti) 

46, 47, 48, 
49, 50 

Pendidikan akal 
(IPTEK) 

51, 52, 53, 
54, 55 

5. Kepuasan 
Pelanggan 

Hasil yang dicapai 56, 57, 58, 
59 

0,905 Reliabel 

Evaluasi hasil yang 
dicapai 

60, 61, 62, 
63, 64,  

Pengembangan 
hasil yang dicapai 

65, 66, 67, 
68 

6 Pengambi-
lan Kepu-
tusan 
Memilih 
Sekolah 

Proses memilih 69, 70, 71, 
72 

0,852 Reliabel 

Menentukan Pilihan 73, 74, 75, 
76 

Mengambil 
Keputusan 

77, 78, 79, 
80 

 



3.6 Teknik Analisis 

Untuk menganalisis apakah ada pengaruh anta-

ra fasilitas sekolah, budaya sekolah, lokasi sekolah, 

pendidikan SD berbasis keagamaan, dan kepuasan 

pelanggan terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah, menggunakan analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis). Adapun teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif masing-

masing variabel, uji prasyarat analisis dan analisis 

regresi. Variabel yang akan diukur pada penelitian ini 

adalah data yang ordinal yang bersifat kualitatif. Agar 

data kualitatif dapat digunakan dalam analisis regresi 

maka harus terlebih dahulu ditransformasikan ke 

dalam bentuk kuantitatif.  

Waryanto dan Millafati (2006) mengemukakan 

bahwa Jika data yang akan dianalisis berskala ordinal, 

maka perlu ditransformasi terlebih dulu menjadi skala 

interval agar dapat digunakan untuk analisis lebih 

lanjut. Sarwono (tt) juga mengatakan bahwa dalam 

banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi 

Pearson, uji t dan lain sebagainya mengharuskan data 

berskala interval. Oleh karena itu, jika kita hanya 

mempunyai data berskala ordinal; maka data tersebut 

harus diubah kedalam bentuk interval untuk 

memenuhi persyaratan prosedur-prosedur statistik. 

Sedangkan Suharto (2009) juga mengemukakan 

bahwa pemilihan analisis model statistik parametrik 

hanya lazim digunakan bila skala pengukuran yang 

digunakan adalah minimal interval. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 



skala pengukuran nominal (atau ordinal). Sehingga 

salah satu cara yang dilakukan adalah menaikkan 

tingkat pengukuran skalanya dari ordinal menjadi 

interval.  

Pada penelitian ini, untuk mentransformasikan 

data menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah 

adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai suatu gejala atau 

fenomena tertentu. Responden diberi kuesioner 

dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun skor yang 

diberikan adalah sangat setuju diberi skor 4, setuju 

diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat 

tidak setuju diberi skor 1. 

 
3.6.1 Analisis Deskriptif 

Deskripsi variabel (kategorisasi) didasarkan pada 

skor teoretik (instrumen), bukan skor empirik (data 

penelitian). Teknik statistik deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan data ke dalam perhitungan 

rerata (mean), simpangan baku (standar deviasi), teori 

rentangan (range), dan perhitungan statistik deskriptif 

lainnya. Dalam penelitian ini analisis deskriptif dimak-

sudkan untuk mendapatkan gambaran penyebaran 

hasil penelitian masing-masing variabel secara kate-

gorikal. 

Untuk menentukan kriteria, masing-masing 

variabel dibagi ke dalam empat kategori yaitu:           

(1) variabel fasilitas sekolah kategorinya adalah 

kurang, cukup, baik, dan sangat baik; (2) variabel 



budaya sekolah dibuat kategori yaitu kurang, cukup, 

baik, dan sangat baik; (3) variabel lokasi sekolah 

dikategorikan dalam kurang, cukup, baik, dan sangat 

baik; (4) variabel pendidikan SD yang berbasis ke-

agamaan (religiusitas) diklasifikasikan menjadi empat 

kategori yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik; 

(5) variabel kepuasan pelanggan diklasifikasikan 

menjadi empat kategori yaitu kurang puas, cukup 

puas, puas, dan sangat puas; dan (6) variabel peng-

ambilan keputusan memilih sekolah diklasifikasikan 

menjadi empat kategori yaitu kurang tepat, cukup 

tepat, tepat , dan sangat tepat. 

Skor total tertinggi diperoleh dengan cara 

mengalikan jumlah pertanyaan dengan skor alternatif 

jawaban yang diberikan oleh responden, sedangkan 

skor total terendah dengan cara mengalikan jumlah 

pertanyaan dengan skor alternatif jawaban yang dibe-

rikan responden pada masing-masing variabel/sub 

variabel. 

 

3.6.2  Uji Prasyarat Analisis  

Sebelum dilakukan analisis regresi lebih lanjut 

diperlukan uji prasyarat analisis untuk mengetahui 

apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat 

dilanjutkan atau tidak. Adapun persyaratan tersebut 

harus memenuhi beberapa asumsi atau prasyarat 

analisis, antara lain data berdistribusi normal (uji 

normalitas), uji heteroskesdastisitas, uji multiko-

linieritas, dan uji autokorelasi. Penjelasan lebih rinci 

adalah sebagai berikut: 



(1) Uji Normalitas, dilakukan dengan menggunakan 

pengujian normal probability plot. Dalam normal 

probability plot setiap nilai data yang diamati 

dipasangkan dengan nilai harapannya (expected 

value) dari distribusi normal. Jika data berasal 

dari suatu populasi yang terdistribusi normal, 

maka titik-titik nilai data akan terletak kurang 

lebih dalam satu garis lurus pada sumbu 

diagonal dari grafik. Jadi dasar uji normalitas 

antara lain: (a) Jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

Normalitas; (b)  Jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

Normalitas. 

(2) Uji Heteroskesdastisitas, bertujuan untuk 

meng-uji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 

2011). Jika varian dari residual dari suatu 

pengamatan ke penga-matan yang lain tetap, 

maka disebut Homoske-dasitas. Dan jika varian 

berbeda, disebut Heteroskedasitas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. 

Dasar untuk men-deteksi terjadi atau tidaknya 

heteroskedasitas antara lain: (a) Jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 



(bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka telah terjadi Heteroskedasitas; (b) Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedasitas 

(3) Uji multikolinearitas Uji multikolinearitas ber-

tujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel (Ghozali, 2011). Untuk dapat 

menentukan apakah terdapat multikolinearitas 

dalam model regresi pada penelitian ini adalah 

dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan tolerance serta menganalisis matrix 

korelasi variabel-variabel bebas. Pedoman suatu 

model regresi yang bebas multikolinieritas 

adalah: (a)  Mempunyai nilai VIF dibawah angka 

10; (b) Mempunyai angka tolerance dibawah 

angka 1. 

Catatan: Tolerance = 1/VIF atau bisa juga VIF 

=1/Tolerance 

Nilai tolerance yang rendah maka akan berakibat 

pada VIF yang tinggi, dan ini berarti terjadi 

multikolinearitas. Nilai tolerance lebih besar dari 

0,1 dan besarnya VIF lebih kecil dari 10. 

(4) Uji autokorelasi, salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh model regresi adalah tidak ada 

autokorelasi. Menurut Widayat dan Amirullah 

(2002) jika terjadi autokorelasi maka kosekuen-



sinya adalah estimator masih tidak efisien, oleh 

karena itu interval keyakinan menjadi lebar. 

Konsekuensi lain jika permasalahan autokorelasi 

dibiarkan maka varian kesalahan pengganggu 

menjadi underestimate, yang pada akhirnya 

peng-gunaan uji t dan uji F tidak lagi bisa 

digunakan. Untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. 

Secara umum nilai Durbin Watson yang bisa 

diambil patokan menu-rut Santoso (2001) 

adalah: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif. 

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti 

tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi 

negatif. 

3.6.3 Analisis Regresi  

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear 

berganda (Multiple Regression) dengan metode 

stepwise. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-

nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2011).  

Untuk regresi yang variabel independennya 

terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut juga 



regresi berganda. Oleh karena variabel independen 

diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka 

regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. 

Sedangkan regresi stepwise adalah salah satu metode 

untuk mendapatkan model terbaik dari sebuah 

analisis regresi. Secara definisi adalah gabungan 

antara metode forward dan backward, variabel yang 

pertama kali masuk adalah variabel yang korelasinya 

tertinggi dan signifikan dengan variabel dependent, 

variabel yang masuk kedua adalah variabel yang 

korelasi parsialnya tertinggi dan masih signifikan,  

setelah variabel tertentu masuk ke dalam model maka 

variabel lain yang ada di dalam model dievaluasi, jika 

ada variabel yang tidak signifikan maka variabel 

tersebut dikeluarkan. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

inde-penden atau bebas yaitu fasilitas sekolah (X1), 

budaya sekolah (X2), lokasi sekolah (X3) dan 

pendidikan SD yang berbasis keagamaan (religiusitas) 

(X4), dan ke-puasan pelanggan (X5) terhadap 

pengambilan keputus-an memilih sekolah (Y). 

Rumus matemastis dari regresi berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan: 

Y  =  pengambilan keputusan memilih sekolah 

a  = constanta 

b1  =  Koefisien regresi antara fasilitas sekolah dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah 

b2  =  Koefisien regresi antara budaya sekolah dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah 



b3  =  Koefisien regresi antara lokasi sekolah dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah 

b4  =  Koefisien regresi antara religiusitas dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah 

b5  =  Koefisien regresi antara kepuasan pelanggan dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah 

X1  =  Variabel fasilitas sekolah 

X2  =  Variabel budaya sekolah 

X3 =  Variabel lokasi sekolah 

X4 =  Variabel religiusitas 

X5 =  Variabel kepuasan pelanggan 

e  =  error disturbances 

 
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir 

nilai aktual dapat dinilai dengan Goodness of Fit-nya. 

Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien deter-

minasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara 

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak), sebaliknya 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah dimana H0 diterima (Ghozali, 

2011). 

 
 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2011). 

Langkah-langkah Uji Hipotesis untuk Koefisien 

Regresi adalah: 

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis 

Alternatif (Ha) 



H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

masing-masing variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) 

terhadap variabel terikat (Y). 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) terhadap 

variabel terikat (Y). 

2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signi-

fikansi dan taraf derajat kebebasan 

 Taraf signifikansi = 5% (0,05) 

 Derajat kebebasan = (n-1-k) 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis nol 

bahwa koefisien determinasi majemuk dalam populasi, 

R2, sama dengan nol. Uji signifikansi meliputi pengu-

jian signifikansi persamaan regresi secara keseluruhan 

serta koefisien regresi parsial spesifik. Uji keseluruhan 

dapat dilakukan dengan menggunakan statistik F. 

Rumus uji F adalah sebagai berikut: 

Statistik uji ini mengikuti distribusi F dengan 

derajat kebebasan k dan (n-k-1) (Malhotra, 2006). Jika 

hipotesis nol keseluruhan ditolak, satu atau lebih 

koefisien regresi majemuk populasi mempunyai nilai 

tak sama dengan 0. Uji F parsial meliputi penguraian 

jumlah total kuadrat regresi SSreg menjadi komponen 

yang terkait dengan masing-masing variabel indepen-

den. Dalam pendekatan yang standar, hal ini dilaku-

kan dengan mengasumsikan bahwa setiap variabel 

independen telah ditambahkan ke dalam persamaan 

regresi setelah seluruh variabel independen lainnya 

telah disertakan. Kenaikan dari jumlah kuadrat yang 



dijelaskan, yang disebabkan oleh penambahan sebuah 

variabel independen X1 , merupakan komponen variasi 

yang disebabkan variabel tersebut dan disimbolkan 

dengan SSx1. Signifikansi koefisien regresi parsial 

untuk variabel, diuji dengan menggunakan sebuah 

statistik F inkremental (Malhotra, 2006) . 

 
3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengu-

kur seberapa jauh kemampuan model dalam mene-

rangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua infor-

masi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Nilai R² terletak antara 0 – 1, dan kecocokan 

model dikatakan lebih baik kalau R² semakin mende-

kati 1. Penelitian ini menggunakan variabel indepen-

den lebih dari 2, untuk itu digunakan adjusted            

R Square. Satu sifat penting R² adalah nilainya 

merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari 

banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. 

Istilah penyesuaian berarti nilai R² sudah disesuaikan 

dengan banyaknya variabel (derajat bebas) dalam 

model. Memang, R² yang disesuaikan ini juga akan 

meningkat bersamaan meningkatnya jumlah variabel, 

tetapi peningkatannya relatif kecil. Koefisien determi-

nasi (R) adalah besarnya pengaruh bersama variabel 



bebas terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini pada 

dasarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya, atau 

kuadrat dari koefisien korelasi antara Y (harga 

observasi variabel dependen) dengan X (harga prediksi 

Y dari garis yang cocok) (Santoso, 2001). Koefisien 

determinasi ini juga dapat dihitung dari tabel ANOVA 

dalam regresi dengan rumus: 

 

Keterangan: 

SSR   = Sum of square regression (jumlah kuadrat regresi)  

SSE   = Sum of square error (jumlah kuadrat kesalahan) 

SStotal = SSR + SSE 
 

Menggunakan koefisien determinasi mempunyai 

kelemahan sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali 

(2011) berikut: "Kelemahan mendasar menggunakan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap ada tambahan satu variabel independen, 

maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap varia-

bel dependen". Karena itu Ghozali (2011) menganjur-

kan untuk menggunakan nilai "adjusted R2" pada saat 

mengevaluasi model regresi yang terbaik. Sebab nilai 

"adjusted R2" dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

"Adjusted R2" dapat diperoleh menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 



P  = banyaknya variabel independen dalam persamaan  

R2  = koefisien determinan  

N  = jumlah sampel  

p  = probalibilitas 

 

Analisis regresi pada penelitian ini memanfaat-

kan jasa computer dengan program SPSS versi 20.0 

pada MS Windows7. 



 


