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Bab 4 

Hasil Penelitian dan Analisis Data 

 

4.1. Profil Objek Penelitian dan Data 

Diskriptif 

SMP Negeri 3 Banyubiru merupakan unit 

sekolah baru (USB) yang didirikan pada tahun 2007. 

Sekolah ini mulai beroperasi menerima siswa baru 

pada tahun pelajaran 2007/2008 dengan jumlah siswa 

pada awal tahun sebanyak 30 siswa.  

Setiap tahun SMP Negeri 3 Banyubiru menerima 

peserta didik baru dengan jumlah yang semakin 

meningkat. Pada tahun kedua, ketiga, keempat dan 

kelima penerimaan siswa baru berturut-turut sebanyak 

41, 47, 64, dan 44 siswa. Pada tahun pelajaran 

2012/2013 terjadi peningkatan meski hanya sedikit 

menerima siswa baru yaitu sebanyak 49 siswa, 

sehingga banyaknya siswa yang belajar secara formal di 

SMP Negeri 3 Banyubiru pada tahun 2012/2013 adalah 

157 siswa. 
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4.2. Gambaran Umum Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah siswa 

SMP Negeri 3 Banyubiru pada semester 1 tahun 

pelajaran 2012/2013. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 1 September 2012 dengan jumlah responden 

sebanyak 120 siswa yang diambil secara bertingkat. 

Setiap kelas diambil secara acak responden sebanyak 

20 orang siswa. Data yang diolah dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 116. Hal ini disebabkan empat dari 

angket yang dikembalikan tidak layak uji.   

Karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin dan umur dapat dilihat dalam tabel 4.1.  

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden 
 

A. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 53 45,68% 

2. Perempuan 63 54,32% 

Total 116 100% 

B. Karakteristik berdasarkan umur 

1. 12 tahun 20 17,24% 

2. 13 tahun 27 23,28% 

3. 14 tahun 51 43,97% 

4. 15 tahun 12 10,34% 

5. 16 tahun 6 5,17% 

Total 116 100% 
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4.3. Uji Reliabilitas 

Ferdinand (2002) menyatakan bahwa reliabilitas 

adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 

indikator-indikator sebuah konstruk yang 

menunjukkan derajat sampai dimana indikator-

indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk/faktor 

laten yang umum. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
( 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)

2

( 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)
2
− 𝜀𝑗

 

Dimana: 

 Standardized loading diperoleh langsung dari 

standardized loading untuk tiap-tiap indikator 

(diperoleh dari perhitungan komputer Amos 20.0). 

 𝜀𝑗  adalah measurement error atau kesalahan 

pengukuran dari tiap-tiap indikator. Cara 

menentukan 𝜀𝑗  adalah  

𝜀𝑗 = 1− (𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 (Hair, 2010: 710) 

Hasil pengujian reliabilitas masing-masing indikator 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2.  
Hasil pengujian Construct Reliability 

 
 Standard 

Loading 
Construct 
Reliability 

x1020 <--- SIKAP 0,810 0,918 
x919 <--- SIKAP 0,783  
x818 <--- SIKAP 0,690  
x717 <--- SIKAP 0,824  
x616 <--- SIKAP 0,644  
x515 <--- SIKAP 0,623  
x414 <--- SIKAP 0,709  
x313 <--- SIKAP 0,783  
x212 <--- SIKAP 0,721  
x111 <--- SIKAP 0,686  

x2530 <--- SN 0,927 0,915 
x2429 <--- SN 0,924  
x2328 <--- SN 0,840  
x2227 <--- SN 0,656  
x2126 <--- SN 0,771  

x3540 <--- PBC 1,158 0,932 
x3439 <--- PBC 0,735  
x3338 <--- PBC 0,746  
x3237 <--- PBC 0,803  
x3136 <--- PBC 0,793  

x41 <--- MINAT 0,882 0,777 

Sumber: Standardized Regression Weights: (Group number 1 - 
Default model) data primer yang diolah, 2012. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa keempat variabel 

memiliki nilai construct reliability > 0,70, sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai reliabilitas dari semua variabel 

sudah memenuhi syarat.  
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4.4. Uji Asumsi Structural Equation Model 

4.4.1. Uji Outliers 

Uji outliers dalam penelitian ini menggunakan 

uji jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis tidak boleh 

melebihi nilai Chi Squares (𝜒2) pada degree of freedom, 

yaitu 21, yaitu jumlah variabel indikator yang diolah 

dalam SEM pada tingkat signifikansi 𝑝 < 0,001.  

Tabel 4.3 
Jarak Mahalanobis 

 
Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

36 52,727 ,000 ,017 

34 46,282 ,001 ,008 

28 45,267 ,002 ,001 

102 44,246 ,002 ,000 

8 42,380 ,004 ,000 

Sumber: Observations farthest from the centroid (Mahalanobis 

distance). (Group number 1) 

 

4.4.2. Normalitas Data  

Evaluasi normalitas dilakukan dengan 

menggunakan kriteria critical ratio skewness value 

sebesar ±2,58 pada tingkat signifikansi 0,01. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program Amos 20.0 pada Tabel 4.4. ada beberapa nilai 

critical ratio skewness value yang tidak memenuhi 

kriteria syarat normalitas yang diharapkan. Jadi data 

dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal.  
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Salah satu cara untuk mengatasi adanya data 

non-normal secara multivariate adalah dengan 

menggunakan prosedur yang dikenal dengan bootstrap. 

Bootstrap merupakan prosedur resampling (pen-

sample-an kembali) dimana sampel asli atau original 

diperlakukan sebagai populasi (Ghozali, 2005: 150). 

Tabel 4.4 

Normalitas Data 
 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

x41 1,000 2,000 -2,460 -10,814 4,049 8,902 

x3136 1,000 49,000 ,033 ,145 -,972 -2,137 

x3237 2,000 49,000 -,257 -1,129 -,479 -1,052 

x3338 1,000 49,000 -,294 -1,292 -,704 -1,548 

x3439 1,000 49,000 -,235 -1,034 -,741 -1,629 

x3540 2,000 49,000 ,240 1,054 -,782 -1,718 

x2126 2,000 49,000 -,715 -3,143 -,523 -1,150 

x2227 4,000 49,000 -,775 -3,408 -,290 -,638 

x2328 6,000 49,000 -,725 -3,186 -,466 -1,025 

x2429 2,000 49,000 -,239 -1,052 -,820 -1,802 

x2530 4,000 49,000 -,091 -,399 -1,152 -2,532 

x111 16,000 49,000 -,619 -2,720 -,848 -1,864 

x212 5,000 49,000 -1,058 -4,653 ,513 1,129 

x313 3,000 49,000 -,742 -3,264 -,450 -,988 

x414 3,000 49,000 -,466 -2,048 -,300 -,660 

x515 20,000 49,000 -1,472 -6,471 1,096 2,409 

x616 5,000 49,000 -,981 -4,315 ,540 1,188 

x717 20,000 49,000 -,875 -3,848 -,424 -,933 

x818 2,000 49,000 -1,050 -4,618 ,474 1,043 

x919 3,000 49,000 -,844 -3,710 ,376 ,827 

x1020 1,000 49,000 -,976 -4,291 -,091 -,199 

Multivariate  
    

83,718 14,505 

Sumber: Assessment of normality (Group number 1), data primer 
yang diolah, 2012. 
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4.5. Uji Unidimensional Masing-masing 

Variabel dengan Konfirmatory Analisis 

Faktor 

Anderson dalam Zulganef (2006: 36) 

menyatakan bahwa dalam mengolah data 

menggunakan model persamaan struktural dua tahap 

perlu diuji terlebih dahulu unidimensionalitas setiap 

konstruk yang akan dianalisis. Unidimensionalitas 

adalah ukuran yang memperlihatkan bahwa setiap 

indikator memang benar-benar mencerminkan 

pengukuran terhadap konstruk yang dimaksud.  

Pengukuran unidimensionalitas yang digunakan 

adalah confirmatory factor analysis (CFA). CFA adalah 

analisis faktor yang variabel latennya sudah ditentukan 

terlebih dahulu sebelum data dianalisis, tujuannya 

adalah mengkonfirmasi variabel-variabel yang 

diobservasi terhadap variabel-variabel latennya (Hair, 

2010: 693). Berdasarkan pengetahuan teori, peenelitian 

empirik atau kedua-duanya, peneliti membuat postulat 

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan 

faktor-faktor yang diwakili secara a priori kemudian 

menguji hipotesis secara statistik (Byrne, 2001: 6). 

Variabel eksogen yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini adalah variabel sikap, norma subjektif 

(SN) dan kontrol perilaku persepsian (PBC). Hasil 

pengolahan uji CFA untuk konstruk eksogen dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 

Konfirmatori Konstruk Eksogen 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji kesesuaian 

model analisis faktor konfirmatori konstruk eksogen 

dijelaskan dalam Tabel 4.5.  

Tabel 4.5.  

Hasil analisis uji kesesuaian model analisis faktor 
konfirmator konstruk eksogen 

 

Indeks 

Goodness-of-fit 

Cut-off Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

𝜒2 – Chi-square 

  

Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/DF 

TLI 

≤ 198,154 

(0,05;167) 

≥ 0.05 

≤ 0.08 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≤ 2.00 

≥ 0.95 

455,033 

 

0,000 

0,123 

0,723 

0,651 

2,725 

0,799 

Marginal 

 

Marginal 

Marginal 

Marginal 

Marginal 

Marginal 

Marginal 

Hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 

4.5 menyatakan bahwa model tersebut tidak fit 

dikarenakan seluruh nilai uji goodness of fit belum 

memenuhi kriteria yang disyaratkan. Untuk 

memperbaiki model tersebut adalah dengan melihat 

loading factor untuk setiap indikator. Hair dalam 

Legawaningsing (2012: 81) menyatakan bahwa syarat 

suatu variabel yang merupakan dimensi dari variabel 

latennya adalah jika mempunyai loading factor > 0,40. 
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Untuk loading factor yang < 0,40 harus dikeluarkan dari 

model karena indikator tersebut dianggap tidak valid. 

Hasil pengujian masing-masing indikator yang 

membentuk variabel eksogen dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 4.6. Hasil ini diperoleh dari 

perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Amos 20.0. 

Tabel 4.6 
Standardized Regression Weights: (Group 

number 1 - Default model) 

 

   
Estimate 

x1020 <--- SIKAP 0,819 

x919 <--- SIKAP 0,820 

x818 <--- SIKAP 0,698 

x717 <--- SIKAP 0,789 

x616 <--- SIKAP 0,677 

x515 <--- SIKAP 0,619 

x414 <--- SIKAP 0,697 

x313 <--- SIKAP 0,798 

x212 <--- SIKAP 0,746 

x111 <--- SIKAP 0,656 

x2530 <--- SN 0,906 

x2429 <--- SN 0,930 

x2328 <--- SN 0,847 

x2227 <--- SN 0,653 

x2126 <--- SN 0,633 

x3540 <--- PBC 0,775 

x3439 <--- PBC 0,718 

x3338 <--- PBC 0,768 

x3237 <--- PBC 0,788 

x3136 <--- PBC 0,794 
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Tabel 4.6 ternyata tidak menunjukkan nilai 

loading factor dari masing-masing indikator yang < 0,40, 

oleh karena itu tidak ada satu pun indikator yang 

dikeluarkan dalam model. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan untuk membuat model menjadi fit adalah 

dengan memodifikasi model berdasarkan hasil output 

tabel Modification Indices Covarians (Lampiran 4) 

Hasil modifikasi yang dilakukan adalah terlihat 

pada Gambar 4.2 sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 

Revisi Model Analisis Konfirmatori Konstruk 
Eksogen 



 

63 
 

 Analisis mengenai hasil revisi model konfirmatori 

konstruk eksogen yang dilakukan dengan modifikasi 

model tersebut dapat dirangkum dalam Tabel 4.7 

berikut ini. 

Tabel 4.7 

Hasil analisis uji kesesuaian revisi model analisis 

faktor konfirmator konstruk eksogen 
 

Indeks 

Goodness-of-fit 

Cut-off Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

𝜒2 – Chi-square 

  

Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/DF 

TLI 

≤ 150,989 

(0,05;124) 

≥ 0.05 

≤ 0.08 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≤ 2.00 

≥ 0.95 

132,246 

 

0,290 

0,024 

0,904 

0,838 

1,067 

0,992 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Marginal 

Baik 

Baik 

 

Berdasarkan hasil pengujian modifikasi model 

yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian 

besar faktor uji kesesuaian (goodness of fit) telah 

menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, meskipun 

untuk nilai AGFI masih dalam kategori marginal. 
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Akhirnya, model dapat dinyatakan bisa digunakan 

untuk penelitian. 

 

4.6. Uji Dimensional Full Structural 

Equation Model Analysis 

Pengujian selanjutnya dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian model secara utuh. Model hasil 

analisis secara utuh disajikan dalam Gambar 4.3. 

berikut.  
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Gambar 4.3 
Full Structural Model 



 

66 
 

Hasil output dari analisis full structural model  

secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.8 untuk 

mempermudah menganalisis apakah full structural 

model dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria 

goodness of fit. 

Tabel 4.8 

Hasil analisis uji kesesuaian full structural model 
 

Indeks 

Goodness-of-fit 

Cut-off Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

𝜒2 – Chi-square 

  

Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/DF 

TLI 

≤ 169,711 

(0,05;141) 

≥ 0.05 

≤ 0.08 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≤ 2.00 

≥ 0.95 

165,832 

 

0,075 

0,039 

0,888 

0,816 

1,176 

0,978 

Baik  

 

Baik  

Baik 

Marginal 

Marginal 

Baik 

Baik 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa masih ada 

beberapa faktor uji kesesuaian model yang belum 

memenuhi kriteria. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

perbaikan dalam model melalui modification indices 

covariances. 
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Tabel 4.9 
Modification Indices Covariances: (Group number 1 

- Default model) 

 

   
M.I. Par Change 

e2 <--> e18 4,033 -10,890 

e6 <--> e41 7,538 -,514 

e1 <--> e19 4,135 12,606 

Setelah modifikasi model dilakukan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.4. 

 Modification Indices Covariances Full Structural 

Model 
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Ringkasan dari Gambar 4.4 ditampilkan dalam Tabel 

4.10 berikut. 

Tabel 4.10 
Hasil analisis uji kesesuaian modification indices 

covariances full structural model 

 

Indeks 

Goodness-of-fit 

Cut-off Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

𝜒2 – Chi-square 

  

Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/DF 

TLI 

≤ 166,415 

(0,05;138) 

≥ 0.05 

≤ 0.08 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≤ 2.00 

≥ 0.95 

148,117 

 

0,263 

0,025 

0,900 

0,833 

1,073 

0,991 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik  

Marginal 

Baik 

Baik 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa model 

telah memenuhi persyaratan kriteria uji goodness of fit 

sehingga model sudah dapat dikatakan fit dan 

pengujian selanjutnya dapat dilakukan. 
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4.7. Pengujian Hipotesis 

Ringkasan output pengujian hipotesis penelitian 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Regression Weights: (Group number 1 - Default 
model) 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

MINAT <--- SIKAP ,008 ,004 2,209 ,027 
 

MINAT <--- SN ,002 ,004 ,566 ,571 
 

MINAT <--- PBC ,001 ,003 ,306 ,759 
 

 

4.7.1. Uji Hipotesis 1 

Hipotesis pertama menduga bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan sikap siswa terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah. Berdasarkan tabel 

4.11. menunjukkan bahwa Minat < - - - Sikap memiliki 

bobot regresi (estimate) sebesar 0,008 dan nilai 

kesalahan standar (standard error) dari hubungan 

(parameter) antara sikap dengan minat adalah sebesar 

0,004. 

Nilai batas kritis (critical ratio) sebesar 2,209 

menunjukkan nilai uji statistik terhadap hubungan 

antara sikap dengan minat. Nilai batas kritis ini 

diperoleh dengan cara membagi nilai estimasi (0,008) 

dengan nilai standar eror (0,004). Nilai p value adalah 

nilai probabilitas (𝛼) sebesar 0,027. Nilai tersebut sesuai 
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dengan batasan penerimaan hipotesis yang disyaratkan 

yaitu |𝐶𝑅| > 2,00 dan 𝑝 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan sikap siswa terhadap 

minat siswa untuk melanjutkan sekolah kejenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 

4.7.2. Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua menduga terdapat pengaruh 

yang signifikan norma subjektif terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah. Tabel 4.11. menyatakan 

bahwa nilai parameter estimasi adalah 0,002 dengan 

critical ratio atau t hitung bernilai  0,5 6 dan nilai p value 

sebesar 0,571. Nilai tersebut tidak sesuai dengan 

batasan penerimaan hipotesis yang disyaratkan yaitu 

|𝐶𝑅| > 2,00 dan 𝑝 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara statistik hipotesis kedua tidak dapat diterima 

atau 𝐻0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, berarti 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan norma 

subjektif terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

4.7.3. Uji Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga menduga terdapat pengaruh 

positif yang signifikan kontrol perilaku terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah. Hasil yang tertera 
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pada Tabel 4.11. menunjukkan bahwa bahwa nilai 

parameter estimasi sebesar 0,001 dengan critical ratio 

atau t hitung bernilai  0,003  dan nilai p value sebesar 

0,759. Nilai tersebut juga tidak sesuai dengan batasan 

penerimaan hipotesis yang disyaratkan yaitu |𝐶𝑅| > 2,00 

dan 𝑝 < 0,05, sehingga secara statistik hipotesis ketiga 

tidak dapat diterima atau 𝐻0 diterima. Akhirnya 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan kontrol perilaku terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

Tabel 4.12 
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

No. Pernyataan Hipotesis 

Statistik 

Keputusan  

1. Diduga terdapat 

pengaruh yang 

signifikan sikap siswa 
terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan 

sekolah 

𝐻0 ditolak Diterima 

2. Diduga terdapat 
pengaruh yang 

signifikan norma 

subjektif terhadap 
minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah 

𝐻0 
diterima 

Ditolak 

3. Diduga terdapat 
pengaruh yang 

signifikan kontrol 

perilaku terhadap minat 

siswa untuk 
melanjutkan sekolah 

𝐻0 
diterima 

Ditolak 
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4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh sikap siswa terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah 

Hasil analisis data yang telah dilakukan 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara sikap siswa terhadap minat untuk 

melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Siswa memiliki harapan positif tinggi yang akan 

dicapai jika mereka melanjutkan sekolah dan semakin 

tinggi harapan positif terhadap sekolah semakin tinggi 

pula minat mereka untuk melanjutkan sekolah.  

Selain itu, siswa yang memiliki keyakinan positif 

terhadap pendidikan maka mereka juga akan memiliki 

minat yang besar untuk melanjutkan sekolah. Hal ini 

memperkuat penelitian yang dilakukan Cruz (2005: 18) 

yang menyatakan bahwa sikap mahasiswa terhadap 

kelulusan berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat mereka untuk lulus dari perguruan tinggi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Davis et. al. (2002: 

815) juga sejalan dengan hasil penelitian ini, 

menyatakan bahwa keyakinan berperilaku (behavioral 

beliefs) dan evaluasi hasil (outcome evaluation) untuk 

tetap bersekolah yang kuat memberikan pengaruh 

secara signifikan terhadap minat siswa untuk tetap 

bersekolah di SMA hingga mereka lulus.  

Menurut Kortering (1999: 81) keputusan siswa 

untuk melanjutkan sekolah dengan beberapa 

pertimbangan yaitu siswa berkeyakinan bahwa jika 
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mereka melanjutkan sekolah maka dapat merubah 

sikap dan pola pikir menjadi lebih baik. Selain itu, 

siswa akan mampu mencapai cita-cita, bekerja keras, 

dan memiliki cara belajar yang baik serta selalu 

berusaha mengatasi masalah yang ada. Keyakinan-

keyakinan positif akan manfaat yang akan diperoleh 

siswa jika mereka sekolah menjadi salah satu alasan 

yang kuat untuk tetap bersekolah.  

Keyakinan-keyakinan tersebut juga menuntun 

mereka memiliki evaluasi terhadap hasil (outcome 

evaluation) yang akan diperoleh jika siswa tetap 

melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Hasil-hasil yang akan mereka raih dengan 

melanjutkan sekolah natara lain: meningkatkan 

pengetahuan yang secara akademik formal dapat 

diukur, siswa dapat mempelajari hal-hal baru yang 

penuh tantangan, sehingga mereka dengan lebih 

mudah dapat beradaptasi dengan lingkungan. 

Siswa juga memiliki keyakinan bahwa dengan 

sekolah nantinya mereka dapat menghadapi dan 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya siswa mampu berkomunikasi dengan baik di 

dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian 

masalah yang muncul di lingkungan sekitar siswa akan 

terselesaikan dengan cara berkomunikasi dengan orang 

lain. Hal ini memperkuat penelitian yang dilakukan 

Gaugh dalam Barclay (2001: 161) yang menyatakan 

bahwa fakta-fakta yang mendukung siswa untuk tidak 

melanjutkan sekolah bukanlah terletak pada bakat 
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atau motivasi mereka, akan tetapi lebih menunjuk pada 

siswa yang memiliki kesulitan dalam hubungan 

iterpersonal dan kurangnya kemampuan beradaptasi 

dengan orang lain. 

Menuntut ilmu yang menjadi salah satu tujuan 

bersekolah tentu saja akan didapat siswa bila mereka 

duduk di bangku sekolah, yang pada akhirnya 

menjadikan siswa semakin percaya diri, jika mereka 

memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup 

memadai. Oleh karenanya, setelah lulus pun harapan 

memperoleh pekerjaan yang layak akan mudah 

terlaksana. Selain itu, dengan bekal ilmu tersebut 

siswa berkeyakinan bahwa nantinya mereka mampu 

melaksanakan segala tugas dan kewajiban mereka 

dengan baik, penuh tanggung jawab dan memiliki 

kedisiplinan yang tinggi. Wawancara dengan salah satu 

siswa dikutip sebagai berikut: 

“Kan dengan sekolah saya nanti bisa 
langsung bekerja bu. Katanya kalau lulus 
SMK bisa langsung kerja. Tapi kalau orang 
tua saya mau menyekolahkan lagi saya 
pengin bisa kuliah”. 

 

Hasil wawancara dengan salah satu siswa yang 

lain dikutip sebagai berikut: 

“Saya ingin masuk SMA soalnya setelah 

lulus nanti saya mau jadi Polwan”. 
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Berdasarkan kedua kutipan di atas 

menunjukkan bahwa keyakinan siswa tentang hal 

positif yang akan dia raih jika melanjutkan sekolah, 

dengan harapan bisa dapat pekerjaan setelah lulus. 

Bahkan siswa tersebut memiliki harapan yang lebih 

tinggi lagi, yaitu setelah lulus SMK ingin melanjutkan 

ke perguruan tinggi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika mereka 

memiliki keyakinan positif yang tinggi mengenai hal-hal 

yang telah dijelaskan di atas maka minat mereka untuk 

melanjutkan sekolah pun juga semakin tinggi, atau 

hasil penelitian untuk uji hipotesis pertama (𝐻1) 

menyatakan bahwa  𝐻1   diterima. 

 

4.8.2. Pengaruh norma subjektif terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah 

Uji statistik pada hipotesis kedua 

menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara norma subjektif terhadap minat siswa 

melanjutkan sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Cruz (2005:18) yang menyatakan 

bahwa keyakinan normatif dan dukungan normatif 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

mereka untuk lulus dari perguruan tinggi.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis ini dapat 

dikatakan bahwa faktor keyakinan normatif (normative 

beliefs strength) mengenai harapan orang lain, yaitu 
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orang tua, guru, sahabat, dan teman sekelas serta 

motivasi untuk memenuhi harapan mereka (motivation 

to comply) tidak mempengaruhi minat melanjutkan 

sekolah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada 

atau tidak ada harapan-harapan dari orang lain yang 

dekat dengan siswa, ternyata siswa telah bisa 

memutuskan minat mereka untuk melanjutkan 

sekolah.  

Latar belakang orang tua siswa yang pada 

umumnya berada pada tingkat pendidikan dan 

perekonomian yang masih relatif kurang, menjadi salah 

satu faktor yang menyebabkan harapan orang tua bagi 

anaknya untuk sekolah kurang diperhatikan oleh 

siswa. Sebagian besar orang tua kurang memberi 

dukungan kepada anak-anak mereka untuk 

melanjutkan sekolah dengan alasan faktor ekonomi dan 

jarak. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Peraita (2008: 166) yang 

menyatakan bahwa latar belakang orang tua 

berpengaruh terhadap keputusan siswa sekolah dasar 

untuk melanjutkan sekolah. Peraita menggunakan 

variabel latar belakang orang tua dari sisi tingkat 

pendapatan keluarga, dan hasil yang diperoleh bahwa 

pendapatan keluarga berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap keputusan siswa untuk berhenti 

atau tidak melanjutkan sekolah pada siswa sekolah 

dasar. Artinya, bahwa semakin tinggi pendapatan 
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keluarga, maka semakin rendah kemungkinan anak 

mereka tidak melanjutkan sekolah (Peraita, 2008: 166). 

Salah satu alasan siswa tidak melanjutkan 

sekolah adalah karena orang tua dari siswa yang 

bersangkutan juga tidak menyelesaikan sekolah 

(Barclay, 2001: 359; Driscoll, 1999: 857). Hal ini bisa 

dijadikan penduga mengapa dalam penelitian ini norma 

subjektif, termasuk didalamnya adalah saran dari 

orang tua, tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan sekolah. 

Sebagian besar orang tua siswa SMP Negeri 3 

Banyubiru tidak tamat SMA, oleh karenanya mereka 

kurang memberi dukungan maksimal kepada anak-

anak mereka untuk tetap bersekolah di SMA. Meskipun 

dalam jawaban kuesioner mereka menjawab dengan 

skor relatif tinggi mengenai dukungan orang tua, 

namun secara perhitungan statistik hal tersebut tidak 

dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan sekolah. 

Hal lain yang memperkuat bahwa saran orang 

tua tidak memberikan pengaruh terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah adalah dari hasil 

wawancara berikut: 

“Saya mungkin tidak melanjutkan karena 
orang tua saya tidak mau menyekolahkan 

saya. Tidak punya uang. Sebenarnya ya 

sedih kalau tidak bisa masuk SMA”. 
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Kalimat yang disampaikan siswa tersebut 

menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih tetap 

berminat untuk sekolah, meskipun tidak ada 

dukungan dari orang tuanya. 

Pengaruh guru di sekolah juga tidak 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah. Pertimbangan yang 

lebih kuat dari pada siswa untuk melanjutkan sekolah 

muncul dari dalam diri mereka sendiri.  

Peran guru dalam memberikan harapan kepada 

siswa untuk melanjutkan sekolah masih dilakukan 

secara implisit, dalam arti tidak dilaksanakan dalam 

suatu kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk 

memberikan motivasi kepada siswa. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai dugaan sementara mengapa peran 

guru dalam memberikan harapan-harapan kepada para 

siswa untuk melanjutkan sekolah tidak mempengaruhi 

secara signifikan terhadap minat siswa. 

Begitu pula dengan harapan-harapan para 

sahabat dan teman sekelas juga tidak memberikan 

kontribusi positif terhadap minat siswa untuk 

melanjutkan sekolah. Di sekolah ini, kondisi siswa dan 

permasalahan yang dialami oleh sebagian besar siswa 

mengenai harapan dan peluang untuk melanjutkan 

sekolah adalah hampir sama, para siswa berada dalam 

lingkungan yang sangat homogen. Dengan demikian, 

masalah dan hal-hal yang mempengaruhi minat mereka 

melanjutkan sekolah dapat dikatakan hampir sama 
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sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi 

siswa mengenai harapan dan motivasi untuk 

memenuhi harapan sahabat dan teman sekelas 

mereka.  

 

4.8.3. Pengaruh kontrol perilaku persepsian 

terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah 

Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan 

kesimpulan bahwa kontrol perilaku persepsian tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat siswa 

untuk melanjutkan sekolah. Artinya, siswa tidak 

mempertimbangkan kemudahan atau fasilitas yang 

mereka miliki dan sebaliknya juga tidak 

mempertimbangkan kesulitan atau hambatan yang 

mereka hadapi untuk melanjutkan sekolah.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada atau 

tidak kemudahan/fasilitas dan kesulitan/hambatan 

(misalnya kesulitan akademik: kemampuan belajar 

yang kurang, kesulitan memahami materi) tidak 

berpengaruh terhadap minat siswa untuk melanjutkan 

sekolah. Dapat dikatakan pula bahwa siswa telah 

memiliki kesadaran bahwa jika mereka melanjutkan 

sekolah berarti sudah tentu mereka harus berusaha 

memanfaatkan segala fasilitas yang ada dan mengatasi 

segala kesulitan atau hambatan yang dihadapi. 
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Siswa telah memiliki alternatif-alternatif 

pemecahan tentang masalah yang mereka akan hadapi 

dan kemungkinan akan menghambat mereka untuk 

melanjutkan sekolah, salah satu dapat disimpulkan 

dari kutipan wawancara dengan siswa berikut ini: 

“Nanti saya berencana mau mondok atau 
kos, jadi ga perlu transport berkali-kali. Jika 
pulang satu minggu sekali nanti minta 

dijemput saja. Berangkat juga bapak saya 
siap mengantar kok bu”. 

 

Penelitian yang dilakukan Davis et. al. (2002: 

815) sejalan dengan hasil uji statistik pada hipotesis 

ketiga penelitian ini. Davis et. al. Menyatakan bahwa 

kontrol perilaku ternyata tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat siswa untuk tetap sekolah di 

SMA hingga lulus dalam 3 tahun. 

Siswa tentunya harus berusaha keras 

meminimalkan kesulitan/hambatan yang ada. SMP 

Negeri 3 Banyubiru dapat dikatakan sebagai sekolah 

pinggiran, dikarenakan letak geografisnya yang jauh 

dari perkotaan dan di daerah pegunungan. Pada 

umumnya sekolah pinggiran memiliki tantangan yang 

berat dalam pelaksanaan pendidikan, diantaranya 

adalah latar belakang keluarga siswa umumnya dari 

keluarga yang kurang berpendidikan, perekonomian 

keluarga pada level mengah kebawah, kondisi geografis 

yang sulit terjangkau sehingga kekurangan fasilitas 

transportasi umum, gaya belajar siswa yang sangat 
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heterogen, ketersediaan guru yang belum mencukupi 

baik secara kualitas maupun kuantitas (Arnold et. al, 

2005: 1).  

Kondisi inilah yang menyebabkan siswa setiap 

hari telah dihadapkan pada masalah-masalah yang 

akhirnya tidak lagi dianggap sebagai masalah (karena 

telah menjadi kebiasaan), sehingga mereka pun tetap 

memiliki minat yang kuat untuk tetap melanjutkan 

sekolah meskipun dihadapkan pada hambatan-

hambatan atau kesulitan-kesulitan yang ada. Siswa 

merasa bahwa segala kesulitan/hambatan tersebut 

adalah bagian dari kehidupan mereka. 

Fitzsimmons dalam Barclay (2001: 361) 

menyebutkan bahwa prestasi akademik siswa tidak 

bisa membedakan antara siswa yang melanjutkan 

sekolah atau pun yang tidak, dan juga yang lulus 

sekolah atau pun yang tidak meskipun dengan 

kegagalan akademik yang sering dialami. Penelitian ini 

menyatakan bahwa meskipun siswa memiliki tingkat 

kecerdasan yang berbeda-beda dalam hal potensi 

akademiknya, namun sebagian besar dari mereka tetap 

berminat untuk melanjutkan sekolah. Sedemikian 

sehingga tingkat signifikansi pengaruh kontrol perilaku 

persepsian terhadap minat melanjutkan sekolah tidak 

berada pada taraf yang disyaratkan. 

Wawancara dengan seorang siswa dikutip 

sebagai berikut: 
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“Pelajaran sekolah itu sulit, bahkan saya 
merasa tidak mampu mengikutinya. Tapi 
saya ya tetep pengin sekolah, mungkin saya 

kurang belajar jadi nilainya masih jelek”. 

 

Hasil akhir kesimpulan pada uji hipotesis ketiga 

adalah bahwa kontrol perilaku persepsian tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat 

siswa untuk melanjutkan sekolah. 
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