
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini membahas tentang: (1) ana-

lisis deskripsi variabel penelitian; (2) analisis uji 

asumsi (syarat); dan (3) analisis uji hipotesis. 

4.1.1 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

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. 

Pengambilan keputusan memilih sekolah (Y) dan 

faktor-faktor lain diuraikan secara rinci untuk masing-

masing variabel laten, baik variabel laten eksogen 

maupun variabel laten endogen sebagai berikut: 

1. Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel 

pengambilan keputusan memilih sekolah sebanyak 12 

butir pertanyaan dengan 4 pilihan, semua dinyatakan 

valid. Skor maksimal yang akan diperoleh seorang 

responden adalah sebesar 12x4=48. Data terkumpul 

dirangkum pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ren-



tangan untuk skor pengambilan keputusan memilih 

sekolah memperoleh rata-rata (mean) sebesar 37,961 

dengan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 

4,563. Kemudian dari 154 orang tua siswa sebagai 

responden, untuk skor terendah sebesar 27 sebanyak 

1 orang dan skor tertinggi sebesar 48 sebanyak 8 

orang.  

Tabel 4.1 

Deskriptif Statistik Pengambilan Keputusan 
Memilih Sekolah (Y) 

Statistics 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

N 
Valid 154 

Missing 0 

Mean 37,961 

Median 37,000 

Std. Deviation 4,563 

Range 21,00 

Minimum 27,00 

Maximum 48,00 

Sum 5846,00 

       Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 21  dengan jumlah kelas 4 

kategori sehingga interval = 21:4 = 5,25 dibulatkan 6. 

Secara kontinum dapat dibuat kategori seperti terlihat 

pada tabel 4.2 berikut: 



Tabel 4.2.  

Frekuensi Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah  

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

25 – 30  5 3,25 Tidak Tepat 

31 – 36 65 42,21 Cukup Tepat 

37 – 42 53 34,42 Tepat 

43 – 48  31 20,13 Sangat Tepat 

  154 100,00   

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan memilih sekolah dipersepsi oleh sebagian 

besar orang tua dari ketiga indikator (proses memilih, 

menentukan pilihan, mengambil keputusan) adalah 

cukup tepat yaitu sebesar 42,21%. Dari 12 

pertanyaan, total skor terendah pada pertanyaan 

nomor 71 yaitu tentang orang tua mencari informasi 

tentang sekolah di instansi dan dinas terkait, dan skor 

tertinggi pada pertanyaan nomor 80 yaitu tentang 

setelah memperoleh informasi tentang sekolah dan 

berdiskusi dengan suami/istri, anak dan keluarga, 

saya mengambil keputusan untuk memilih sekolah 

yang favorit, religius (keagamaan) dan bermutu. 

 

2. Fasilitas Sekolah (X1) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel fasili-

tas sekolah sebanyak 13 butir pertanyaan dengan 4 

pilihan, semua dinyatakan valid. Skor maksimal yang 

akan diperoleh seorang responden adalah sebesar 

13x4=52. Data terkumpul dirangkum pada Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa rentangan untuk skor pengam-

bilan keputusan memilih sekolah memperoleh rata-



rata (mean) sebesar 41,38 dengan simpangan baku 

(standar deviasi) sebesar 5,315. Kemudian dari 154 

orang tua siswa sebagai responden, untuk skor teren-

dah sebesar 29 sebanyak 2 orang dan skor tertinggi 

sebesar 52 sebanyak 3 orang. 

Tabel 4.3 
Deskriptif Statistik Fasilitas Sekolah (X1) 

Statistics 

Fasilitas Sekolah (X1) 

N 
Valid 154 

Missing 0 

Mean 41,3766 

Median 41,0000 

Std. Deviation 5,31502 

Range 23,00 

Minimum 29,00 

Maximum 52,00 

Sum 6372,00 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 23 dan interval = 23:4 = 

5,75 dibulatkan 6. Secara kontinum dapat dibuat 

kategori seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4.  

Frekuensi Fasilitas Sekolah (X1) 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

29 – 34  10 6,49 Tidak Baik 

35 – 40 63 40,91 Cukup  

41 – 46 53 34,42 Baik 

47 – 52 28 18,18 Sangat Baik 

  154 100,00   

     Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa fasilitas sekolah 

dipersepsi orang tua dari ketiga indikator (lahan 



sekolah, bangunan sekolah, perabotan dan perleng-

kapan) adalah cukup yaitu sebesar 40,91%. Dari 13 

pertanyaan, total skor terendah pada pertanyaan 

nomor 11 yaitu sebagai orang tua siswa, saya 

memperhatikan bahwa perabotan di sekolah ini sudah 

sesuai dengan kondisi anak, dan skor tertinggi pada 

pertanyaan nomor 8 yaitu sebagai orang tua siswa, 

saya memperhatikan bahwa setiap ruangan yang ada 

mempunyai jendela dan ventilasi yang cukup sehingga 

sinar matahari dapat masuk dan pergantian udara 

pun bisa lancar. 

3. Budaya Sekolah (X2) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel 

budaya sekolah sebanyak 14 butir pertanyaan dengan 

4 pilihan, semua dinyatakan valid, Skor maksimal 

yang akan diperoleh seorang responden adalah sebe-

sar 14x4=56. Data terkumpul dirangkum pada Tabel 

4.5 menunjukkan bahwa rentangan untuk skor 

budaya sekolah memperoleh rata-rata (mean) sebesar 

46,81 dengan simpangan baku (standar deviasi) sebe-

sar 5,165. Kemudian dari 154 orang tua siswa sebagai 

responden, untuk skor terendah sebesar 35 sebanyak 

1 orang dan skor tertinggi sebesar 56 sebanyak 7 

orang. 



Tabel 4.5 
Deskriptif Statistik Budaya Sekolah (X2) 

Statistics 

Budaya Sekolah (X2) 

N 
Valid 154 

Missing 0 

Mean 46,8117 

Median 46,0000 

Std. Deviation 5,16495 

Range 21,00 

Minimum 35,00 

Maximum 56,00 

Sum 7209,00 

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 21 dan interval = 21:4 = 

5,25 dibulatkan 6. Secara kontinum dapat dibuat 

kategori seperti terlihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6.  

Frekuensi Budaya Sekolah (X2) 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

33 – 38  5 3,25 Tidak Baik 

39 – 44 53 34,42 Cukup  

45 – 50 54 35,06 Baik 

51 – 56 42 27,27 Sangat Baik 

  154 100,00   

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa budaya sekolah 

dipersepsi orang tua dari ketiga indikator (budaya 

mutu, budaya belajar, budaya sekolah sehat) adalah 

baik yaitu sebesar 35,06%. Dari 14 pertanyaan, total 



skor terendah pada pertanyaan nomor 22 yaitu 

Sebagai orang tua siswa, saya diajak Guru kelas untuk 

membudayakan penambahan jam belajar anak di 

rumah, dan skor tertinggi pada pertanyaan nomor 17 

yaitu Sebagai orang tua siswa, saya bersama dengan 

anak saya diajak oleh Guru kelas untuk meningkatkan 

prestasi anak baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Namun skor pada pertanyaan nomor 14 

hanya terpaut 1 poin saja terhadap skor tertinggi, 

yaitu Sebagai orang tua siswa, saya bersama anak 

saya diajak oleh Guru kelas untuk meningkatkan dan 

mempertahankan mutu sekolah yang sudah baik. 

 

4. Lokasi Sekolah (X3) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel loka-

si sekolah sebanyak 13 butir pertanyaan dengan 4 

pilihan, semua dinyatakan valid. Skor maksimal yang 

akan diperoleh seorang responden adalah sebesar 

13x4=52. Data terkumpul dirangkum pada Tabel 4.7 

menunjukkan bahwa rentangan untuk skor pengam-

bilan keputusan memilih sekolah memperoleh rata-

rata (mean) sebesar 40,78 dengan simpangan baku 

(standar deviasi) sebesar 5,260. Kemudian dari 154 

orang tua siswa sebagai responden, untuk skor teren-

dah sebesar 28 sebanyak 1 orang dan skor tertinggi 

sebesar 52 sebanyak 8 orang. 



Tabel 4.7 
Deskriptif Statistik Lokasi Sekolah (X3) 

Statistics 

Lokasi Sekolah (X3) 

N 
Valid 154 

Missing 0 

Mean 40,7857 

Median 39,0000 

Std. Deviation 5,26049 

Range 24,00 

Minimum 28,00 

Maximum 52,00 

Sum 6281,00 

    Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 24 dan interval = 24:4 = 6. 

Secara kontinum dapat dibuat kategori seperti terlihat 

pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8.  

Frekuensi Lokasi Sekolah (X3) 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

28 – 33  6 3,90 Tidak Baik 

34 – 39 66 42,86 Cukup  

40 – 45 42 27,27 Baik 

46 – 52 40 25,97 Sangat Baik 

  154 100,00   

     Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa lokasi sekolah 

dipersepsi orang tua dari ketiga indikator (jarak rumah 

ke sekolah, sarana transportasi yang tersedia, 

lingkungan sekitar) adalah cukup yaitu sebesar 

42,86%. Dari 13 pertanyaan, total skor terendah pada 



pertanyaan nomor 34 yaitu saya memilih sekolah ini 

untuk anak saya karena lokasinya dekat dengan 

tempat tinggal saya sehingga bisa dicapai dengan 

berjalan kaki, dan skor tertinggi pada pertanyaan 

nomor 38 yaitu lingkungan pergaulan yang baik 

menjadi salah satu pertimbangan saya memasukkan 

anak ke sekolah ini. 

 

5. Pendidikan SD yang Berbasis Keagamaan 

(Religiusitas) (X4) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel pen-

didikan SD yang berbasis keagamaan (religiusitas) 

sebanyak 15 butir pertanyaan dengan empat pilihan, 

semua dinyatakan valid. Skor maksimal yang akan 

diperoleh seorang responden adalah sebesar 15x4=60. 

Data terkumpul dirangkum pada Tabel 4.9 menun-

jukkan bahwa rentangan untuk skor pengambilan 

keputusan memilih sekolah memperoleh rata-rata 

(mean) sebesar 54,77 dengan simpangan baku 

(standar deviasi) sebesar 5,517. Kemudian dari 154 

orang tua siswa sebagai responden, untuk skor teren-

dah sebesar 42 sebanyak 2 orang dan skor tertinggi 

sebesar 60 sebanyak 42 orang. 



Tabel 4.9 
Deskriptif Statistik Religiusitas (X4) 

Statistics 

Religiusitas (X4) 

N Valid 154 

Missing 0 

Mean 54,7727 

Median 57,0000 

Std. Deviation 5,51708 

Range 18,00 

Minimum 42,00 

Maximum 60,00 

Sum 8435,00 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 18 dan interval = 18:4 = 4,5 

dibulatkan 5. Secara kontinum dapat dibuat kategori 

seperti terlihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10.  

Frekuensi Religiusitas (X4) 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

41 – 45 15 9,74 Rendah 

46 – 50 23 14,94 Cukup Tinggi 

51 – 55 27 17,53 Tinggi 

56 – 60 89 57,79 Sangat Tinggi 

  154 100,00   

     Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pendidikan SD 

yang berbasis keagamaan (religiusitas) dipersepsi 

orang tua dari ketiga indikator (pendidikan keimanan 

dan ketaqwaan, pendidikan akhlak, pendidikan akal) 

adalah sangat tinggi yaitu sebesar 57,79%. Dari 15 

pertanyaan, total skor terendah pada pertanyaan 

nomor 45 yaitu sebagai orang tua siswa, saya 



perhatikan anak saya perkembangan pengetahuan 

keagamaannya lebih baik sejak bersekolah disini, dan 

skor tertinggi pada pertanyaan nomor 41 yaitu 

Menurut saya sebagai orang tua siswa, sangat penting 

menanamkan pendidikan keimanan dan ketaqwaan di 

sekolah agar anak menjadi manusia yang beriman 

kepada Tuhan YME. 

 

6. Kepuasan Pelanggan (X5) 

Berdasarkan instrumen penelitian variabel kepu-

asan pelanggan sebanyak 13 butir pertanyaan dengan 

empat pilihan, semua dinyatakan valid. Skor maksimal 

yang akan diperoleh seorang responden adalah sebe-

sar 13x4=52. Data terkumpul dirangkum pada Tabel 

4.11 menunjukkan bahwa rentangan untuk skor peng-

ambilan keputusan memilih sekolah memperoleh rata-

rata (mean) sebesar 40,35 dengan simpangan baku 

(standar deviasi) sebesar 5,052. Kemudian dari 154 

orang tua siswa sebagai responden, untuk skor teren-

dah sebesar 23 sebanyak 1 orang dan skor tertinggi 

sebesar 52 sebanyak 9 orang. 

 



Tabel 4.11 
Deskriptif Statistik Kepuasan Pelanggan (X5) 

Statistics 

Kepuasan Pelanggan (X5) 

N 
Valid 154 

Missing 0 

Mean 40,3506 

Median 39,0000 

Std. Deviation 5,05206 

Range 29,00 

Minimum 23,00 

Maximum 52,00 

Sum 6214,00 

      Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Arifin (2011) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan interval kelas atau lebar kelas dengan 

rumus Sturges yaitu range dibagi dengan jumlah 

kelas. Range yang di dapat 29 dan interval = 29:4 = 

7,25 dibulatkan 8. Secara kontinum dapat dibuat 

kategori seperti terlihat pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12.  

Frekuensi Kepuasan Pelanggan (X5) 

Interval Frekuensi Prosentase Kategori 

21 – 28  1 0,65 Tidak Puas 

29 – 36 27 17,53 Cukup Puas 

37 – 44 101 65,58 Puas 

45 – 52 25 16,23 Sangat Puas 

  154 100,00   

     Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa kepuasan 

pelang-gan dipersepsi orang tua dari ketiga indikator 

(hasil yang dicapai, pengembangan hasil yang dicapai, 

evaluasi hasil yang dicapai) adalah puas yaitu sebesar 



65,58%. Dari 13 pertanyaan, total skor terendah pada 

pertanyaan nomor 46 yaitu sebagai orang tua siswa, 

saya merasa puas atas prestasi yang dicapai anak 

saya pada waktu ulangan tengah semester, dan skor 

tertinggi pada pertanyaan nomor 62 yaitu sebagai 

orang tua siswa, saya dilibatkan oleh guru kelas dalam 

evaluasi hasil yang dicapai sekolah pada saat 

kenaikan kelas. 

 

4.1.2 Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data pada penelitian ini terlebih dahulu 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana penelitian 

yang menggunakan statistik parametrik. Adapun per-

syaratan tersebut harus memenuhi beberapa asumsi 

atau prasyarat analisis, antara lain data berdistribusi 

normal (uji normali-tas), uji heteroskesdastisitas, uji 

multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Penjelasan lebih 

rinci adalah sebagai berikut. 

 
1. Uji Normalitas 

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. 

 

Grafik 4.1 
Grafik Normality Plot 

 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Dari Grafik 4.1 di atas, terlihat titik-titik menye-

bar di sekitar garis diagonal, serta penyebaranya 

mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas atau layak dipakai 

untuk prediksi Pengambilan keputusan memilih 

sekolah berdasar masukan variabel independennya.  

2. Uji Heteroskesdastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak-

samaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2001). Jika varians dari residual 



dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedasitas, dan jika varians 

berbeda, disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Dasar 

untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroske-

dasitas antara lain: (a) Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemu-

dian 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 

 

Grafik 4.2 
Grafik Scatter Plot 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjuk-

kan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu 

atau tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menye-

bar di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 



3. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

(Ghozali, 2001). 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. 

Adapun nilai VIF dapat dilihat pada Tabel 4.8 di 

bawah ini.  

Pedoman suatu model regresi yang bebas multi-

kolinieritas adalah: 

 Mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 

 Mempunyai angka tolerance dibawah angka 1. 

Catatan: Tolerance = 1/VIF atau bisa juga VIF 

=1/Tolerance 

 
 

 
 
 

 



Tabel 4.13  
Koefisien Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,492 
2,14

1 
 

,230 ,818 
  

Fasilitas 
Sekolah 
(X1) 

,020 ,049 ,024 ,413 ,680 ,510 1,962 

Budaya 
Sekolah 
(X2) 

,145 ,054 ,164 2,670 ,008 ,443 2,257 

Lokasi 
Sekolah 
(X3) 

,489 ,051 ,563 9,534 ,000 ,477 2,096 

Religiusitas 
(X4) 

,011 ,041 ,013 ,267 ,790 ,663 1,509 

Kepuasan 
Pelanggan 
(X5) 

,231 ,046 ,256 5,043 ,000 ,648 1,544 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Pada bagian coeficient terlihat untuk kelima 

variable independent, angka VIF ada di bawah angka 

10 (X1 misal 1.962). Demikian juga nilai tolerance 

dibawah angka 1 (seperti untuk variabel X1 adalah 

0,510). Dengan demikian dapat disimpulkan model 

regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas antar 

variabel bebas dalam model regresi. 

 

 

 

 

4. Uji Autokorelasi  



Tabel 4.14  
Koefisien Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 1,716a 

a.  Predictors: (Constant), Kepuasan Pelanggan (X5), Fasilitas 

Sekolah (X1), Religiusitas (X4), Lokasi Sekolah (X3), 

Budaya Sekolah (X2) 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih 

Sekolah (Y) 

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah 

dari besaran Durbin Watson. Secara umum nilai Durbin 

Watson yang bisa diambil patokan menurut Santoso 

(2001) adalah: 

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

korelasi positif; 
b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak 

ada autokorelasi; 

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

negatif. 

 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi me-

nunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,716 

di mana angka tersebut terletak di antara -2 dan +2 

yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model 

regresi yang digunakan. 

 

Dengan demikian, asumsi-asumsi normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi 

dalam model regresi dapat dipenuhi dari model ini. 

 
 

4.1.3 Analisis Regresi 



Hipotesis yang diuji pada penelitian ini meliputi:  

(1) Ada pengaruh fasilitas sekolah (X1), budaya sekolah 

(X2), lokasi sekolah (X3), pendidikan SD yang berbasis 

keagamaan (religiusitas) (X4), Kepuasan pelanggan (X5) 

terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah (Y) 

secara parsial. (2) Salah satu diantara kelima faktor 

yaitu fasilitas sekolah (X1), budaya sekolah (X2), lokasi 

sekolah (X3), pendidikan SD yang berbasis keagamaan 

(religiusitas) (X4), Kepuasan pelanggan (X5) ada yang 

dominan berpengaruh terhadap pengambilan kepu-

tusan memilih sekolah (Y).  

Pengujian atas hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi dengan metode stepwise 

yang meliputi uji t, uji F (ANOVA), dan koefisien 

determinasi (R²). Uji t dimaksudkan untuk menge-

tahui seberapa jauh pengaruh variabel independen 

(fasilitas sekolah, budaya sekolah, lokasi sekolah, 

pendidikan SD berbasis keagamaan (religiusitas), dan 

kepuasan pelanggan) secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (pengambilan kepu-

tusan memilih sekolah). Uji F digunakan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simul-

tan (bersama-sama). Koefisien determinasi (R2) untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. 

 

 

1. Pengaruh Fasilitas Sekolah (X1), Budaya Sekolah 

(X2), Lokasi Sekolah (X3), Pendidikan SD Berbasis 



Keagamaan (Religiusitas) (X4), Kepuasan Pelang-

gan (X5) Secara Parsial Terhadap Pengambilan 

Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

a. Pengaruh Fasilitas Sekolah (X1) terhadap Peng-

ambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

H0 : fasilitas sekolah tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah; 

Ha : fasilitas sekolah berpengaruh positif signifi-

kan terhadap pengambilan keputusan memi-

lih sekolah. 

 
Berdasar pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 

hasil pengujian dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

untuk variabel X1 (fasilitas sekolah) diperoleh nilai 

thitung sebesar 0,413 dengan signifikansi 0,680. Dengan 

jumlah responden 154 orang dan batas signifikansi 

0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,970. thitung< ttabel dan 

nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 5%, 

yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Tanda positif 

pada koefisien menggambarkan adanya hubungan 

yang positif antara fasilitas sekolah terhadap pengam-

bilan keputusan memilih sekolah meskipun hubung-

annya tidak signifikan. 

 

 

 

Tabel 4.15 
Pengaruh Fasilitas Sekolah (X1) terhadap 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 
Model Summary

b
 



Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,574
a
 ,330 ,325 3,74767 1,862 

a. Predictors: (Constant), Fasilitas Sekolah (X1) 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan antara fasilitas sekolah (X1) dengan 

pengambilan keputusan memilih sekolah (Y) dinya-

takan dengan rx2y=0,574. Besarnya pengaruh fasilitas 

sekolah (X1) terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah (Y) dinyatakan dengan koefisien determinan 

(r2)=0,330. Artinya pengambilan keputus-an memilih 

sekolah yang dipengaruhi oleh fasilitas sekolah hanya 

sebesar 33,0%, sedangkan sisanya (67,0%) dipenga-

ruhi oleh faktor lainnya.  

 

b. Pengaruh Budaya Sekolah (X2) terhadap Pengam-

bilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

H0 : budaya sekolah tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah. 

Ha : budaya sekolah berpengaruh positif signifi-

kan terhadap pengambilan keputusan memi-

lih sekolah. 

Berdasar pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 

hasil pengujian dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

untuk variabel X2 (budaya sekolah) diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,670 dengan signifikansi 0,008. Dengan 

jumlah responden 154 orang dan batas signifikansi 

0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,970. thitung> ttabel dan 



nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, 

yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian, maka hipotesis pertama ditolak, dengan 

kata lain budaya sekolah berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah. 

Tabel 4.16 
Pengaruh Budaya Sekolah (X2) Terhadap 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,644
a
 ,415 ,411 3,50061 2,033 

a. Predictors: (Constant), Budaya Sekolah (X2) 
b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Kekuatan hubungan antara budaya sekolah (X2) 

dengan pengambilan keputusan memilih sekolah (Y) 

dinyatakan dengan rx2y=0,644. Besarnya pengaruh 

budaya sekolah (X2) terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah (Y) dinyatakan dengan koefisien 

determinan (r2)=0,415. Artinya pengambilan keputus-

an memilih sekolah yang dipengaruhi oleh fasilitas 

sekolah adalah sebesar 41,5%, sedangkan sisanya 

(58,5%) dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 
 

c. Pengaruh Lokasi Sekolah (X3) terhadap Pengam-

bilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

H0 : lokasi sekolah tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah. 



Ha : lokasi sekolah berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah. 

Berdasar pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 

hasil pengujian dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

untuk variabel X3 (lokasi sekolah) diperoleh nilai thitung 

sebesar 9,534 dengan signifikansi 0,000. Dengan 

jumlah responden 154 orang dan batas signifikansi 

0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,970. thitung> ttabel dan 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, 

yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian, maka hipotesis pertama ditolak, dengan 

kata lain lokasi sekolah berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah. 

Tabel 4.17 

Pengaruh Lokasi Sekolah (X3) Terhadap 
Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Model Summary
b
 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,818
a
 ,668 ,666 2,63608 1,639 

a. Predictors: (Constant), Lokasi Sekolah (X3) 
b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa kekuatan hu-

bungan antara lokasi sekolah (X3) dengan pengambilan 

keputusan memilih sekolah (Y) dinyatakan dengan 

rx2y=0,818. Besarnya pengaruh lokasi sekolah (X3) 

terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah (Y) 

dinyatakan dengan koefisien determinan (r2)=0,668. 

Artinya pengambilan keputusan memilih sekolah yang 

dipengaruhi oleh fasilitas sekolah adalah sebesar 



66,8%, sedangkan sisanya (33,2%) dipengaruhi oleh 

faktor lainnya. 
 

d. Pengaruh Pendidikan SD Berbasis Keagamaan 

(Religiusitas) (X4) terhadap Pengambilan Kepu-

tusan Memilih Sekolah (Y) 

H0 : pendidikan SD berbasis keagamaan (religi-

usitas) tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah. 

Ha : pendidikan SD berbasis keagamaan (religi-

usitas) berpengaruh positif signifikan terha-

dap pengambilan keputusan memilih seko-

lah. 

Berdasar pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 

hasil pengujian dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

untuk variabel X4 (pendidikan SD berbasis keagama-

an) diperoleh nilai thitung sebesar 0,267 dengan signi-

fikansi 0,790. Dengan jumlah responden 154 orang 

dan batas signifikansi 0,05 diperoleh ttabel sebesar 

1,970. thitung<ttabel dan nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari taraf 5%, yang berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak. Tanda positif pada koefisien menggambarkan 

adanya hubungan yang positif antara pendidikan SD 

berbasis keagamaan (religiusitas) terhadap pengambil-

an keputusan memilih sekolah meskipun hubungan-

nya tidak signifikan. 

Tabel 4.18 

Pengaruh Religiusitas (X4) Terhadap Pengambilan 
Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Model Summary
b
 



Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,463
a
 ,214 ,209 4,05767 1,939 

a. Predictors: (Constant), Religiusitas (X4) 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Kekuatan hubungan antara pendidikan SD ber-

basis keagamaan (religiusitas) (X4) dengan pengambil-

an keputusan memilih sekolah (Y) dinyatakan dengan 

rx2y=0,463. Besarnya pengaruh pendidikan SD berbasis 

keagamaan (religiusitas) (X4) terhadap pengambilan 

keputusan memilih sekolah (Y) dinyatakan dengan 

koefisien determinan (r2)=0,214. Artinya pengambilan 

keputusan memilih sekolah yang dipengaruhi oleh 

fasilitas sekolah adalah sebesar 21,4%, sedangkan 

sisanya (78,6%) dipengaruhi oleh faktor lainnya. 
 

e. Pengaruh Kepuasan Pelanggan (X5) terhadap 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

H0 : kepuasan pelanggan tidak berpengaruh posi-

tif signifikan terhadap pengambilan keputus-

an memilih sekolah. 

Ha : kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah. 

Berdasar pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 

hasil pengujian dengan program SPSS 20.0 diperoleh 

untuk variabel X3 (kepuasan pelanggan) diperoleh nilai 

thitung sebesar 5,043 dengan signifikansi 0,000. Dengan 

jumlah responden 154 orang dan batas signifikansi 

0,05 diperoleh ttabel sebesar 1,970. thitung>ttabel dan nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang 



berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, 

maka hipotesis pertama ditolak, dengan kata lain 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah. 

Tabel 4.19 

Pengaruh Kepuasan Pelanggan (X5) Terhadap 
Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Model Summary
b
 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,655
a
 ,429 ,426 3,45840 1,783 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Pelanggan (X5) 

b. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Kekuatan hubungan antara kepuasan pelanggan 

(X5) dengan pengambilan keputusan memilih sekolah 

(Y) dinyatakan dengan rx2y=0,655. Besarnya pengaruh 

kepuasan pelanggan (X5) terhadap pengambilan 

keputusan memilih sekolah (Y) dinyatakan dengan 

koefisien determinan (r2)=0,429. Artinya pengambilan 

keputusan memilih sekolah yang dipengaruhi oleh 

fasilitas sekolah adalah sebesar 42,9%, sedangkan 

sisanya (57,1%) dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 

2. Pengaruh fasilitas sekolah, budaya sekolah, 

lokasi sekolah, pendidikan SD berbasis keagama-

an (religiusitas), dan kepuasan pelanggan secara 

bersama-sama terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah 

Dalam penelitian ini diputuskan untuk menggu-

nakan analisis regresi berganda dengan metode 

stepwise. Adapun persamaan modelnya adalah sebagai 

berikut : 



Y = a + b X1 + c X2 + d X3 + e X4 + f  X5 
dimana 

a  = konstanta regresi 

b,c,d,e,f  = koefisien dari variabel independen 

Y  = Pengambilan keputusan memilih sekolah 

X1 = Fasilitas sekolah 

X1  = Budaya sekolah 
X1  = Lokasi sekolah 

X1  = Religiusitas 

X1  = Kepuasan pelanggan 

 
Tabel 4.20.  

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,818a ,668 ,666 2,63608 
2 ,856b ,734 ,730 2,37101 
3 ,868c ,753 ,748 2,29018 

a. Predictors: (Constant), Lokasi Sekolah (X3) 
b. Predictors: (Constant), Lokasi Sekolah (X3), Kepuasan Pelanggan (X5) 
c. Predictors: (Constant), Lokasi Sekolah (X3), Kepuasan Pelanggan (X5), 
Budaya Sekolah (X2) 

Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

Hasil dari analisis regresi dengan metode step-

wise memberikan rekomendasi agar variabel fasilitas 

sekolah dan religiusitas dikeluarkan dari model karena 

tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap pe-

ngambilan keputusan memilih sekolah. Oleh karena 

itu dilakukan regresi ulang tanpa melibatkan variabel 

religiusitas dan fasilitas sekolah. Pada tabel 4.20 

diperoleh bahwa variabel paling dominan adalah lokasi 

sekolah yaitu sebesar 66,8%, apabila diambil 2 varia-

bel yang dominan yaitu lokasi sekolah dan kepuasan 

pelanggan maka akan memberikan pengaruh sebesar 

73,0%, dan apabila diambil 3 variabel yang dominan 

yaitu lokasi sekolah, kepuasan pelanggan dan budaya 

sekolah maka akan memberikan pengaruh sebesar 



74,8%. Artinya variabel independen (lokasi sekolah, 

kepuasan pelanggan dan budaya sekolah) dapat 

menerangkan variabilitas sebesar 74,8 % dari variabel 

dependen (pengambilan keputusan memilih sekolah), 

sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain. 

Tabel 4.21. 

Hasil Analisis Regresi Stepwise 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 9,036 1,666  5,424 ,000 

Lokasi Sekolah (X3) ,709 ,041 ,818 17,506 ,000 

2 

(Constant) 3,769 1,731  2,177 ,031 

Lokasi Sekolah (X3) ,568 ,043 ,655 13,130 ,000 

Kepuasan Pelanggan (X5) ,273 ,045 ,303 6,073 ,000 

3 

(Constant) ,893 1,869  ,478 ,634 

Lokasi Sekolah (X3) ,499 ,046 ,575 10,763 ,000 

Kepuasan Pelanggan (X5) ,231 ,045 ,256 5,107 ,000 

Budaya Sekolah (X2) ,158 ,046 ,179 3,442 ,001 

a. Dependent Variable: Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah (Y) 

  Sumber: Hasil olah data hasil penelitian (2012) 

 

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 

4.21. nilai signifikansi dari ketiga model tersebut 

semua kurang dari 0,05, sehingga secara keseluruhan 

dapat dianggap bagus atau signifikan. Dan model 

regresi yang terbentuk adalah : 

Y = 0,499 X3 + 0,231 X5 + 0,158 X2 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Fasilitas Sekolah terhadap Peng-

ambilan Keputusan Memilih Sekolah 

Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh fasi-

litas sekolah (X1) yang terdiri atas lahan sekolah, 

bangunan sekolah, dan perabotan dan perlengkapan 



terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah (Y), 

bahwa diperoleh nilai r sebesar 0,330 dengan signifi-

kansi sebesar 0,680 (>5%). Hasil uji ini menunjukkan 

bahwa fasilitas sekolah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan memilih sekolah 

atau H0 diterima. Walaupun tidak signifikan namun 

fasilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

pengambilan keputusan orang tua dalam memilih 

sekolah bagi putra-putrinya.  

Hal ini bisa disebabkan karena orang tua 

beranggapan bahwa fasilitas tidak perlu dipertim-

bangkan lagi karena sudah jelas terlihat bahwa 

gedungnya besar berarti fasilitasnya pasti bagus. 

Dapat juga disebabkan karena para orang tua merasa 

sekolah tersebut adalah sekolah yang paling dekat 

dengan tempat tinggalnya sehingga untuk mencari 

kemudahannya, para orang tua memasukkan ke 

sekolah tersebut, atau sebab-sebab lainnya. 

Item yang dianggap paling rendah oleh para 

orang tua siswa adalah tentang perabotan di sekolah 

sudah sesuai dengan kondisi anak, jadi menurut 

orang tua perabotan di sekolah masih kurang sesuai 

dengan kondisi anak. Sedangkan item tertinggi adalah 

tentang setiap ruangan yang ada mempunyai jendela 

dan ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari 

dapat masuk dan pergantian udara pun bisa lancar, 

jadi orang tua berpendapat bahwa sirkulasi udara dan 

cahaya matahari sudah bagus.  

 
4.2.2  Pengaruh Budaya Sekolah terhadap 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah 



Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh buda-

ya sekolah yang terdiri atas budaya mutu, budaya 

belajar, dan budaya sekolah sehat terhadap pengam-

bilan keputusan memilih sekolah, diperoleh nilai 

signifikansi 0,008 (kurang dari 5%), berarti signifikan 

atau H0 ditolak. Jadi budaya sekolah berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengambilan keputusan 

orang tua dalam memilih sekolah. Yang berarti bahwa 

budaya sekolah yang baik menjadi salah satu bahan 

pertimbangan para orang tua dalam mengambil kepu-

tusan untuk memilih sekolah bagi putra-putrinya.  

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan Hadikusumo (2012) di SDI Al-Azhar 14 

Semarang yang menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan orang tua 

dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya, salah 

satunya adalah budaya sekolah yang berpengaruh 

sebesar 81,0%. Menurut Tika (2006) bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keya-

kinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi 

(sekolah), kemudian dikembangkan dan diwariskan 

guna mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 

masalah integrasi internal.  

Budaya organisasi (sekolah) sebagai perpaduan 

nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma, 

kekhasan, dan pola perilaku dalam suatu organisasi 

(sekolah). Dalam aktivitas sekolah terdapat pola-pola 

mengenai nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, sikap-

sikap, harapan-harapan, dan norma-norma yang telah 

berkembang sejak lama dapat menciptakan pemaham-



an yang sama di antara para anggota dan memberikan 

arah dalam berperilaku. Sebagai kristalisasi dari nilai-

nilai serta merupakan kepercayaan maupun harapan 

bersama para warga sekolah dalam hal ini budaya 

sekolah di SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi 

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang yang diajar-

kan dari generasi yang satu ke generasi yang lain di 

mana di dalamnya ada perumusan norma yang dise-

pakati para anggota organisasi, mempunyai asumsi, 

persepsi atau pandangan yang sama dalam mengha-

dapi berbagai permasalahan dalam sekolah. Maka 

apabila budaya sekolah berjalan dengan baik pada 

suatu sekolah dengan sendirinya akan mendorong 

warga sekolah untuk meningkatkan kualitas diri 

maupun sekolah.  

Item yang dianggap paling rendah oleh para 

orang tua siswa adalah tentang ajakan guru kelas 

untuk membudayakan penambahan jam belajar anak 

di rumah, jadi mungkin orang tua berpendapat anak 

sudah belajar di sekolah selama lebih dari 6 jam 

(mulai pukul 07.00 sampai pukul 15.00) sehingga 

kalau diharuskan menambah jam pelajaran di rumah 

maka kemungkinan anak akan menjadi tertekan. 

Sedangkan item tertinggi adalah tentang ajakan guru 

kelas untuk meningkatkan prestasi anak baik di 

bidang akademik maupun non akademik dan juga 

ajakan guru kelas untuk meningkatkan dan 

mempertahankan mutu sekolah yang sudah baik, jadi 

orang tua sependapat bahwa semua warga sekolah 

harus ikut serta dalam meningkatkan dan memperta-



hankan prestasi dan mutu sekolah baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya 

sekolah yang dilaksanakan di SD Virgo Maria 2 dan 

SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang sangat baik dalam hal mempertahankan 

mutu sekolah, meningkatkan prestasi di sekolah 

maupun diluar sekolah, dan menjaga kesehat-an baik 

di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.  

 



4.2.3 Pengaruh Lokasi Sekolah terhadap Pengam-

bilan Keputusan Memilih Sekolah 

Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh lokasi 

sekolah yang terdiri atas jarak rumah ke sekolah, 

sarana transportasi yang tersedia, dan lingkungan 

sekitar terhadap pengambilan keputusan memilih 

sekolah, diperoleh nilai signifikansi 0,000 (<5%), berar-

ti signifikan atau H0 ditolak. Jadi lokasi sekolah ber-

pengaruh positif signifikan terhadap peng-ambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah. Yang 

berarti bahwa lokasi sekolah yang baik menjadi salah 

satu bahan pertimbangan para orang tua dalam 

mengambil keputusan untuk memilih sekolah bagi 

putra-putrinya. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Adryana (2009) yang menyatakan 

bahwa pengambilan keputusan orang tua dalam 

memilih sekolah bagi putra-putrinya dipengaruhi loka-

si sekolah yang baik. Begitu pula yang dikemukakan 

oleh Arif (2004) bahwa dalam memilih sekolah orang 

tua sebaiknya mempertimbangkan lokasi sekolah yang 

baik. Lokasi sekolah yang baik meliputi jarak yang 

tidak terlalu jauh dari rumah, sarana transportasi 

yang tersedia, dan lingkungan sekitar yang baik.  

Item yang dianggap paling rendah oleh para 

orang tua siswa adalah tentang memilih sekolah 

karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya 

sehingga bisa dicapai dengan berjalan kaki. Sedang-

kan item tertinggi adalah tentang lingkungan pergaul-

an yang baik menjadi salah satu pertimbangan 



memasukkan anak ke sekolah, jadi orang tua 

berpendapat bahwa jarak dari rumah ke sekolah tidak 

harus dekat yang penting lingkungan sekolah yang 

baik. 

Lingkungan sekitar yang baik berarti tidak 

ditengah-tengah pusat bisnis, pusat hiburan, pasar, 

dan tidak pula berdekatan dengan tempat perjudian, 

diskotik, lokalisasi pelacuran dan sejenisnya sehingga 

akan tercipta suasana sekolah yang aman dan 

nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 

Penga-ruh yang diberikan lokasi sekolah terhadap 

pengam-bilan keputusan memilih sekolah sebesar 

66,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.  

 
4.2.4 Pengaruh Pendidikan SD Berbasis Keagamaan 

(Religiusitas) terhadap Pengambilan Kepu-

tusan Memilih Sekolah 

Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh pen-

didikan SD berbasis keagamaan (religiusitas) yang 

terdiri atas pendidikan iman dan taqwa, pendidikan 

akhlak, dan pendidikan akal terhadap pengambilan 

keputusan memilih sekolah, diperoleh nilai signifi-

kansi 0,790 (lebih dari 5%), berarti tidak signifikan 

atau H0 diterima. Jadi pendidikan SD berbasis keaga-

maan (religiusitas) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengambilan keputusan orang tua dalam 

memilih sekolah bagi putra-putrinya.  

Hal ini bisa dintrepretasikan bahwa orang tua 

siswa tidak mempertimbangkan keputusan mereka 

dari segi religiusitas karena sudah menjadi tradisi 

dalam keluarga yang agamis di rumah atau 



lingkungannya bahwa anak-anak mereka harus 

masuk ke sekolah tersebut. Karena SD Virgo Maria 2 

dan SDIP. H. Soebandi dikelola oleh yayasan yang juga 

memiliki taman kanak-kanak (TK) maka banyak siswa 

baru yang berasal dari TK di yayasan tersebut 

berlanjut ke SD sehingga para orang tua sudah tidak 

mempertimbangkan masalah religiusitas, atau sebab-

sebab lainnya. 

Item yang dianggap paling rendah oleh para 

orang tua siswa adalah tentang perkembangan 

pengetahuan keagamaan anak lebih baik sejak 

bersekolah disini, jadi dimungkinkan orang tua 

berpendapat bahwa pelajaran tentang pengetahuan 

keagamaan di sekolah masih kurang jelas atau kurang 

dapat dipahami oleh anak. Sedangkan item tertinggi 

adalah tentang sangat penting menanamkan pendi-

dikan keimanan dan ketaqwaan di sekolah agar anak 

menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan YME, 

jadi orang tua berpendapat bahwa pendidikan 

keimanan dan ketaqwaan sangat penting sehingga 

anak bersekolah tidak hanya menjadi anak yang 

cerdas dan terampil namun juga beriman dan 

berakhlak mulia. 

 
4.2.5  Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap 

Pengambilan Keputusan Memilih Sekolah 

Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh kepu-

asan pelanggan yang terdiri atas hasil yang dicapai, 

evaluasi hasil yang dicapai, dan pengembangan hasil 

yang dicapai terhadap pengambilan keputusan memi-

lih sekolah, diperoleh nilai signifikansi 0,000 (kurang 



dari 5%), berarti signifikan atau H0 ditolak. Jadi 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan orang tua dalam memilih 

sekolah bagi putra-putrinya.  

Tjiptono (2006) menyatakan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelang-

gan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (diskonfirmasi) 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau 

norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya. Harapan didasarkan 

pada pengalaman pembelian masa lalu pelanggan, 

opini kawan dan sejawatnya, informasi dan janji 

pemasar serta pesaing. Jadi orang tua mempunyai 

harapan yang ingin dicapai dengan memilih SD Virgo 

Maria 2 dan SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen 

Kabupaten Semarang, harapan tersebut didasarkan 

pada pengalaman sebelumnya baik pengalaman priba-

di maupun pengalaman dari kawan maupun kerabat 

yang telah memilih sekolah tersebut, selain itu juga 

didasarkan pada informasi-informasi yang diterima 

orang tua mengenai sekolah tersebut.  

Kepuasan pelanggan yang dimaksud adalah 

kepuasan orang tua dalam menyekolahkan putra-

putrinya di SD Virgo Maria 2 dan SDIP H. Soebandi 

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Kepuasan 

orang tua dalam memilih SD Virgo Maria 2 dan SDIP 

H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang 

bagi putra-putrinya dipersepsikan baik dan pengaruh 

yang diberikan kepuasan pelanggan terhadap 



pengambilan keputusan memilih sekolah sebesar 

42,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. 

Item yang dianggap paling rendah oleh para 

orang tua siswa adalah tentang prestasi yang dicapai 

anak saya pada waktu ulangan tengah semester, jadi 

para orang tua berpendapat bahwa mereka kurang 

merasa puas dengan hasil yang sudah didapat oleh 

anak-anak mereka pada ulangan tengah semester. 

Sedangkan item tertinggi adalah dilibatkan oleh guru 

kelas dalam evaluasi hasil yang dicapai sekolah pada 

saat kenaikan kelas, jadi orang tua berpendapat 

bahwa sudah sangat bagus mereka dilibatkan dalam 

evaluasi dari hasil yang sudah dicapai anak-anak 

mereka pada saat kenaikan kelas. 

 

4.2.6 Pengaruh lokasi sekolah, kepuasan pelanggan 

dan budaya sekolah terhadap pengambilan 

keputusan memilih sekolah secara bersama-

sama 

Berdasarkan hasil olah data uji pengaruh lokasi 

sekolah, kepuasan pelanggan dan budaya sekolah 

secara bersama-sama terhadap pengambilan keputu-

san memilih sekolah, diperoleh nilai signifikansi 0,000 

(<5%), berarti signifikan atau H0 ditolak. Jadi lokasi 

sekolah, kepuasan pelanggan dan budaya sekolah 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah bagi 

putra-putrinya.  

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan orang tua dalam memilih 



sekolah, maka variabel lokasi sekolah, kepuasan 

pelanggan dan budaya sekolah adalah sebagian dari 

faktor-faktor tersebut. Faktor paling dominan adalah 

lokasi sekolah yaitu sebesar 66,8%, apabila diambil 2 

faktor yang dominan yaitu lokasi sekolah dan 

kepuasan pelanggan maka akan memberikan penga-

ruh sebesar 73,0%, dan apabila diambil 3 faktor yang 

dominan yaitu lokasi sekolah, kepuasan pelang-gan 

dan budaya sekolah maka akan memberikan pengaruh 

sebesar 74,8%. Hal ini menunjukkan adanya ketiga 

variabel bebas tersebut secara bersamaan, memberi-

kan dampak positif yang lebih besar diban-ding secara 

individu. Jadi orang tua dalam mengambil keputusan 

memilih sekolah tidak hanya memperhatikan lokasi 

sekolah saja, atau berdasar pada kepuasan pelanggan 

semata, atau memperhatikan budaya sekolah secara 

parsial. Namun ketiga hal tersebut diperhatikan secara 

bersama-sama. 

 


