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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil SMA Kristen YSKI Semarang 

SMA Kristen YSKI Semarang berdiri tahun 1967 dengan nama SMA 

Kristen 3 dibawah naungan Yayasan Sekolah Kristen Indonesia. Sekolah 

yang terletak di jalan Sidodadi Timur 23 Semarang telah mengalami 

perkembangan sejak didirikannya dengan memperbaiki maupun menambah 

beberapa fasilitas. Perbaikan laboratorium bahasa, laboratorium IPA (Fisika, 

Biologi, Kimia), perpustakaan, Aula  dilakukan untuk mendukung kelancaran 

proses belajar mengajar.. Demikian juga dengan penambahan laboratorium 

IPS, Aula Kecil, green house serta kantin. Bahkan untuk menambah fasilitas 

YSKI menambah gedung baru lantai 5 yang dilengkapi dengan Ruang Kelas 

Smart Class, Learning Center, Ruang Theater dan area terbuka untuk belajar. 

Pembentukan karakter terhadap  peserta didik, selama dua atau tiga tahun 

menimba ilmu, peserta didik dibentuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan 

melalui renungan pagi setiap harinya, kebaktian bulanan, maupun retreat. 

Melalui kegiatan donor darah, aksi sosial peserta didik dibentuk untuk 

menjadi pribadi yang peduli maupun rendah hati sehingga peserta didik dapat 

belajar berbagi dengan orang lain. Disiplin dilatihkan kepada peserta didik 

melalui hal-hal yang setiap hari dilakukan yaitu dengan pembiasaan datang 

tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, taat terhadap peraturan. 

Pembentukan pribadi pantang menyerah salah satunya dibentuk melalui 

kegiatan Latihan Kepemimpinan Siswa. 

Memikirkan optimalisasi perkembangan kecerdasan peserta didik secara 

menyeluruh. Disediakan fasilitas untuk peserta didik agar dapat 

mengembangkan keberagaman kecerdasan yang dimilikinya melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Basket, bulu tangkis, futsal, self deffence (kecerdasan 

kinestetik), bahasa Inggris,  Jepang, Perancis dan Korea (kecerdasan 

berbahasa), band, vocal group, biola (kecerdasan musik), klub matematika 

(kecerdasan logika matematika), teater (kecerdasan intrapersonal dan 
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interpersonal), klub biologi (kecerdasan naturalis). Sementara bagi siswa 

yang cerdas intelektual disediakan diferensiasi layanan pendidikan 

berupaSmart Class mulai tahun ajaran 2013/2014.  Menyadari bahwa SMA 

bukanlah jenjang akhir dalam pendidikan, maka dijalin kerjasama dengan 

berbagai Perguruan Tinggi untuk memperlancar kelanjutan studi para peserta 

didik. Kegiatan Edu Fair maupun Tour Campus merupakan kegiatan 

pendukung yang membantu peserta didik lebih mengetahui dunia Perguruan 

Tinggi. ITB, UNDIP, UNIKA Soegijapranata, Univ. Dian Nuswantoro, 

UKSW, UGM, Univ. Atmajaya Jogja, UBAYA, UK Petra, Univ. Widya 

Madala, BINUS, UPH, UNTAR, UK Maranatha dan masih beberapa lagi 

adalah perguruan-perguran tinggi yang bekerja sama dengan SMA Kristen 

YSKI baik negeri maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. 

 

4.2  Visi dan Misi SMA Kristen YSKI Semarang 

4.2.1  VISI 

Menjadi Sekolah Menengah Atas yang berperan membentuk insan Kristiani 

yang unggul di bidang Moral, Pengetahuan dan Teknologi, dan memiliki 

wawasan global. 

4.2.2  MISI 

4.2.2.1 Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan rasa takut 

akan Tuhan dan disiplin 

4.2.2.2 Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan sifat peduli 

dan randah hati 

4.2.2.3 Menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan sifat 

pantang menyerah 

4.2.2.4 Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan baik akademik maupun non akademik di sekolah 

4.2.2.5 Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi 

4.2.2.6 Menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk insan 

berwawasan global 



34 
 

 

4.3 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian  

   Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari hasil 

penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu orang tua siswa/siswi kelas X, 

XI dan XII di SMA KRISTEN YSKI SEMARANG. Kuesioner yang disebar 

sebanyak 297 kuesioner, kuesioner dibagikan sendiri oleh peneliti dan diisi 

oleh responden saat itu juga. Setelah diisi, peneliti melakukan pengecekan 

kelengkapan jawaban responden. Apabila ada kuesioner yang belum terisi 

dan belum lengkap, responden diminta untuk mengisi dan melengkapinya, 

sehingga kuesioner terisi semua dan dapat digunakan untuk data penelitian. 

Setelah semua kuisioner kembali, peneliti mengecek kelengkapan kuisioner, 

didapati kuisioner yang valid sebanyak 212 kuisoner.  

 

                   Tabel 2. karakteristik responden ditinjau dari angkatan 

   

Orang Tua Murid 

Angkatan 
Jumlah Prosentase 

Kelas X 41 Orang 19.3% 

Kelas XI 71 Orang 33.5% 

Kelas XII 100 Orang 47.2% 

Jumlah 212 Orang 100% 

                  Sumber : Database primer Sekolah SMA Kristen YSKI Semarang 

 

4.4 Analisa Deskriptif 

A. Brand Image 

Kuisioner atau instrumen penelitian yang dipakai untuk mengukur 

variabel bebas/independen, yaitu brand image, yang terdiri dari 22 item 

pertanyaan yang dibagi menjadi 4 kelompok variabel, sebagai berikut : 

Kelompok Fasilitas Sarana dan Prasarana (X1) 

1.a. Fasilitas  prasarana lapangan, aula, tempat untuk bermain, 

ruang pertemuan tersedia dan memadai. 
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1.b. Fasilitas kamar mandi, kantin, tempat parkir  tersedia dan 

memadai. 

2.a. Fasilitas sarana: Internet, laboratorium, ruang musik, 

perpustakaan, dan lainnya tersedia dan memadai. 

2.b. Fasilitas sarana:  papan tulis, AC, LCD, lainnya baik dan dapat 

berfungsi untuk belajar. 

15. Lingkungan sekolah baik dan kondusif sehingga sangat  

menunjang perkembangan siswa. 

 

Kelompok Nilai Kristiani (X2) 

3. Penanaman nilai-nilai kristiani dilakukan dengan baik. 

4. Penanaman nilai kedisiplinan dilakukan dengan baik. 

 

Kelompok Proses Pembelajaran (X3) 

5. Upaya sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dilakukan dengan baik. 

6. Kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan luar sekolah cukup 

dan menunjang kemajuan siswa. 

7. Proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. 

8. Penjelasan guru sangat komunikatif dan mudah diterima siswa. 

9. Guru memiliki kepedulian yang tinggi kepada siswa. 

10. Pelayanan administrasi dilakukan dengan baik dan profesional.  

11. Komunikasi antara orang tua dengan guru atau pimpinan dapat 

dilakukan dengan baik. 

12. Kegiatan parenting atau kegiatan yang melibatkan orang tua 

baik dan bermanfaat. 

13. Peraturan sekolah dan  kalender akademik serta perubahannya  

tersampaikan dan dikomunikasikan dengan baik. 

14. Sekolah memberi perhatian kepada kesulitan siswa dan 

ditindaklanjuti dengan  baik. 
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Kelompok Keuangan atau Pembiayaan (X4) 

17.a. Uang sekolah terjangkau. 

17.b. Uang gedung terjangkau dan sesuai dengan fasilitas yang ada. 

17.c. Biaya pendidikan tanpa kenaikan untuk 3 tahun baik dan perlu 

dilanjutkan. 

17.d. Biaya pendidikan tanpa iuran apapun diluar uang sekolah itu 

baik dan perlu dilanjutkan. 

18. Jumlah siswa penerima subsidi biaya pendidikan perlu 

ditambah. 

 

Kemudian dilakukan pembobotan untuk jawaban pertanyaan dari 

kuisioner dengan rincian untuk jawaban sebagai berikut: 

1. sangat setuju (SS) diberi nilai 4,  

2. setuju (S) diberi nilai 3,  

3. tidak setuju (TS) diberi nilai 2,  

4. sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1.  

Selanjutnya dilakukan penghitungan rata-rata nilai bobot pada 

masing-masing kelompok variabel (terdapat 4 kelompok variabel, yaitu 

X1, X2, X3 dan X4). Dengan demikian, apabila responden menjawab 

semua pertanyaan dengan jawaban “sangat setuju”, maka yang 

bersangkutan akan mendapatkan jumlah nilai sebesar 16 poin (4 x 4 = 

16). Nilai 16 tersebut merupakan nilai tertinggi/ideal dan apabila 

responden mendapat nilai mendekati nilai tersebut (nilai 16), dapat 

dikatakan bahwa responden tersebut memiliki tingkat kepuasan yang 

sangat tinggi terhadap SMA Kristen YSKI. 

Dan sebaliknya, apabila responden menjawab semua pertanyaan 

dengan jawaban “sangat tidak setuju”, maka yang bersangkutan akan 

mendapatkan jumlah nilai sebesar 4 poin (4 x 1 = 4). Nilai 4 tersebut 

merupakan nilai terendah/tidak ideal dan apabila responden mendapat 

nilai mendekati nilai tersebut (nilai 4), dapat dikatakan bahwa responden 

tersebut memiliki tingkat kepuasan yang sangat rendah/kurang terhadap 
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SMA Kristen YSKI. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa jumlah total 

nilai responden sebesar 2446.5 dengan jumlah responden sebanyak 212 

responden, sehingga nilai rata-rata responden untuk instrumen brand 

image sebesar 11.54009434 (2446.5: 212 = 11.54009434). 

Jika dibandingkan dengan nilai ideal brand image (16), maka 

tingkat brand image SMA Kristen YSKI di mata para responden sebesar 

72.1255896% ((11.54009434 : 16) x 100% =  0.721255896 x 100% = 

72.1255896%) dan tergolong cukup tinggi. 

 

B.  Brand Loyalty 

Kuisioner atau instrumen penelitian yang di pakai untuk mengukur 

variabel terikat/tergantung/dependen, yaitu brand loyalty, yang terdiri 

dari 1 item pertanyaan, yaitu Ada kebanggaan dapat menyekolahkan anak 

di YSKI (variabel nomor 16). Variabel nomor 16 atau kelompok variabel 

Y dipilih karena dengan adanya rasa bangga dapat menyekolahkan 

anaknya di SMA Kristen YSKI, maka orang tua murid dapat 

mempublikasikan/menyarankan kepada orang-orang terdekatnya untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka bahkan cucu-cucu mereka di SMA 

Kristen YSKI Semarang. 

Kemudian dilakukan pembobotan untuk jawaban pertanyaan dari 

kuisioner dengan rincian untuk jawaban sebagai berikut: 

1. sangat setuju (SS) diberi nilai 4,  

2. setuju (S) diberi nilai 3,  

3. tidak setuju (TS) diberi nilai 2,  

4. sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1.  

 Dengan demikian, apabila responden menjawab pertanyaan 

tersebut dengan jawaban “sangat setuju”, maka yang bersangkutan akan 

mendapatkan jumlah nilai sebesar 4 poin (1 x 4 = 4). Nilai 4 tersebut 

merupakan nilai tertinggi/ideal dan apabila responden mendapat nilai 

mendekati nilai tersebut (nilai 4), dapat dikatakan bahwa responden 
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tersebut memiliki tingkat loyalitas yang sangat tinggi terhadap SMA 

Kristen YSKI. 

Dan sebaliknya, apabila responden menjawab pertanyaan tersebut 

dengan jawaban “sangat tidak setuju”, maka yang bersangkutan akan 

mendapatkan jumlah nilai sebesar 1 poin (1 x 1 = 1). Nilai 1 tersebut 

merupakan nilai terendah/tidak ideal dan apabila responden mendapat 

nilai mendekati nilai tersebut (nilai 1), dapat dikatakan bahwa responden 

tersebut memiliki tingkat loyalitas yang sangat rendah/kurang terhadap 

SMA Kristen YSKI. 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa jumlah total nilai responden 

sebesar 603 dengan jumlah responden sebanyak 212 responden, sehingga 

nilai rata-rata responden untuk instrumen brand loyalty sebesar 

2.844339623 (603 : 212 = 2.844339623). Jika dibandingkan dengan nilai 

ideal brand loyalty (4), maka tingkat brand loyalty SMA Kristen YSKI di 

mata para responden sebesar 71.1084906% ((2.844339623: 4) x 100% =  

0.711084906 x 100% = 71.1084906%) dan tergolong cukup tinggi. 

 

4.5. Penghitungan 

Setelah data-data kuisioner tersebut dilakukan pembobotan, kemudian 

dilakukan analisa dengan menggunakan metode regresi linier antara 

variabel bebas/independent atau brand image dengan variabel 

terikat/tergantung/dependen atau brand loyalty dengan SPSS. 

Untuk regresi linier antara kelompok variabel X1(Sarana Prasarana), 

X2(Nilai Kristiani), X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai  

variabel bebas atau X) dan kelompok variabel Y (sebagai variabel 

terikat/tergantung atau Y), hasilnya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. Ringkasan Model 

 

Model 

R 

(Koefisien 

korelasi) 

Koefisien 

Determinasi 

Nilai R Square 

yang disesuaikan 

Estimasi Standar 

Kesalahan 

1 544 .296 .282 .501 

Sumber : Hasil Analisa dan perhitungan dalam SPSS 

 

a. Variabel Tetap : X4, X2, X1, X3 

 

 

Tabel 4. ANOVA 

 

Model 

Jumlah 

Kuadrat 

derajat 

bebas 

Rata2 

Kuadrat Uji F 

Nilai 

signifikan 

 Regresi 21.839 4 5.460 21.723 .000
b
 

Residual ( 

Sisa) 

52.025 207 .251 
  

Total 73.863 211    

Sumber : Hasil Analisa dan perhitungan dalam SPSS 

 

a. Variabel bebas: Y 

b. Variabel Tetap : X4, X2, X1, X3 

 

 

 

Tabel 5. Koefisien 

Model 

Kofesien tidak baku Koefisien baku 

Uji t 
Nilai 

signifikan B 
Standard 

kesalahan 
Beta 

1 

(Variabel Tetap) .307 .340  .904 .367 

X1 .241 .088 .203 2.732 .007 

X2 .201 .096 .158 2.094 .037 

X3 .465 .139 .283 3.336 .001 

X4 -.020 .090 -.013 -.218 .827 

Sumber : Hasil Analisa dan perhitungan dalam SPSS 

 

a. Variabel bebas: Y 
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Keterangan: 

 Pada tabel pertama menunjukkan perubah/variabel apa saja yang 

diproses, akan terlihat mana yang menjadi variabel bebas dan mana 

yang menjadi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, variabel independent / variabel bebas adalah 

kelompok perubah/variabel X1, X2, X3 dan X4.  Sedangkan variabel 

dependent / variabel terikat adalah kelompok variabel Y. 

 Pada tabel kedua menampilkan : 

1. R atau Multiple R (R majemuk)  

Yaitu suatu cara atau metode untuk mengukur hubungan antara 

variable bebas dan variable terikat dalam waktu yang bersamaan. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok perubah/variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai 

Multiple R sebesar 0. 544. 

2. R Square (R
2
) atau koefisien determinasi  

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai R Square 

sebesar 0. 296. 

3. Adjusted R Square. Dari penghitungan analisa regresi linier antara 

kelompok perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai 

Kristiani), X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai 

X) dan kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0. 282. 

4. Standard Error merupakan standar error dari estimasi variabel 

terikat. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari 

variabel bebas yang lain. Semakin kecil angka standar error ini 
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dibandingkan dengan angka standar deviasi variabel bebas yang 

lain, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi antara 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (dalam penelitian 

ini, variabel terikat adalah kelompok variabel Y). 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai Standard 

Error sebesar 0. 501. 

5. Observasi adalah jumlah banyaknya data yang diamati. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok variabel 

X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), X3(Proses 

Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan kelompok 

variabel Y (sebagai Y) diatas, banyaknya observasi yang diamati 

sebesar 212 kuisioner. 

 

Pada tabel ketiga, yaitu Tabel ANOVA (Analysis of Variance) atau 

analisis ragam digunakan untuk menguji penerimaan model dari 

perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. Denan 

tabel ANOVA tersebut bisa diungkapkan bahwa keragaman data 

aktual variabel terikat bersumber dari model regresi dan dari residual. 

Dalam pengertian sederhana untuk penelitian ini adalah variasi (naik 

turunnya atau besar kecilnya) nilai kelompok variabel Y yang 

disebabkan oleh variasi dari variabel-variabel bebas (model regresi) 

serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kelompok variabel 

Y yang tidak dimasukkan dalam model regresi (residual). 

Pada tabel ketiga menampilkan : 

1. Degree of Freedom (df) Total atau derajat bebas total, dengan 

rumus n-1, dimana n adalah banyaknya observasi. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 
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X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, jumlah observasi (n) di 

penelitian ini ada 212 kuisioner, maka derajat bebas total adalah 

211 (212 – 1 = 211). 

2. Degree of Freedom (df) Regression atau Derajat bebas adalah 

jumlah variabel bebas yang dipakai. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, nilai Degree of Freedom 

(df) regression diketahui sebesar 4, karena ada 4 (empat) variabel 

bebas yang digunakan dalam model regresi penelitian ini, yaitu 

kelompok variabel Y. 

3. Degree of Freedom (df) Residual atau Derajat bebas untuk 

residual adalah sisa dari Degree of Freedom (df) dengan rumus 

yaitu derajat bebas total – derajat bebas regresi. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, nilai Degree of Freedom 

(df) total diketahui sebesar 211, sedangkan nilai Degree of 

Freedom (df) regression sebesar 4. Sehingga nilai Degree of 

Freedom (df) residual sebesar 207 (211 – 4 = 207). 

4. Sum of Square  (SS) Regression atau jumlah kuadrat untuk regresi 

diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat 

(dalam penelitian ini adalah kelompok variabel Y) dikurangi 

dengan nilai rata-rata variabel bebas (dalam contoh diatas adalah 

kelompok variabel X1) dari data sebenarnya. Jadi dicari terlebih 

dahulu rata-rata variabel terikat dari data asli. Kemudian masing-

masing prediksi variabel terikat dikurangi dengan rata-rata variabel 
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bebas tersebut kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, seluruh hasil 

perhitungan tersebut dijumlahkan. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai SS 

Regression sebesar 21.839. 

5. Sum of Square  (SS) Residual atau jumlah kuadrat untuk untuk 

residual diperoleh dari jumlah pengkuadratan dari residual. Nilai-

nilai residual tersebut dikuadratkan, kemudian hasilnya 

dijumlahkan. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok variabel 

X1 (sebagai X) dan kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, 

diperoleh nilai SS Residual sebesar 52.025. 

6. Sum of Square (SS) Total atau jumlah kuadrat untuk untuk total 

adalah penjumlahan dari SS regresi dengan SS residual. SS total 

ini adalah variasi (besar-kecil, naik-turun) dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat (kelompok variabel Y). 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai SS total 

sebesar 73.863 (52.025 + 21.839 = 73.863). Artinya, variasi dari 

penilaian terhadap variabel terikat (kelompok variabel Y) yang 

dikuadratkan adalah sebesar nilai tersebut. Yang menyebabkan 

penilaian terhadap kelompok variabel Y tersebut bervariasi, karena 

sebagian berasal dari variabel bebas (untuk contoh diatas adalah 

kelompok variabel 1, yaitu Fasilitas  sarana dan prasarana) sebesar 

21.839 (regresi). Lalu sisanya, yang sebesar 52.025 disebabkan 

oleh variabel lain yang juga mempengaruhi kelompok variabel Y, 

tetapi tidak dimasukkan dalam model (residual). 
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7. Mean of Square (MS) atau rata-rata jumlah kuadrat  

Nilai Sig (Significance F / p-value) mendekati 0 (nol), berarti 

variabel bebas tersebut sangat signifikan atau berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Di penelitian ini menggunakan daerah kritis/taraf 

nyata 5% (0.05). 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai MS 

Regression sebesar 5.460 (21.839 : 4 = 5.460) dan MS Residual 

sebesar 0.251 (52.025 : 207 = 0. .251). Kemudian diperoleh nilai F 

sebesar 21.723 (5.460 : 0.251 = 21.723) dan nilai Sig (Significance 

F / p-value) keseluruhan sebesar 0.000. 

Karena Sig (Significance F / p-value) sebesar 0.000 dan lebih kecil 

dari taraf nyata sebesar 5% (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas (kelompok perubah/variabel X1, X2, X3 dan X4) 

tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat ( kelompok variabel 

Y). 

 

Pada tabel keempat menginformasikan model persamaan regresi 

yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel – 

variabel yang ada di kolom Unstandardized Coefficients B. Nilai 

constant adalah nilai pada variabel terikat (Y). 

1. Unstandarized Coefficients berisi dua jenis informasi, yaitu 

Unstandardized  b (nilai koefisien itu sendiri) dan standar error-

nya. Unstandardized coefficients biasa digunakan untuk model 

regresi dimana fungsinya adalah untuk meramalkan gambaran 

masa depan dengan data masa lalu. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 
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kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai 

Unstandardized coefficients pada Constant sebesar 0.307 dan 

nilai Unstandardized coefficients pada kelompok variabel X1 

sebesar 0.241, kelompok variabel X2 sebesar 0.201, kelompok 

variabel X3 sebesar 0.465 dan kelompok variabel X4 sebesar -

0.020. Dengan nilai standar error untuk nilai constant sebesar 

0.340 dan nilai standar error pada kelompok variabel X1 

sebesar 0.088, kelompok variabel X2 sebesar 0.096, kelompok 

variabel X3 sebesar 0.139 dan kelompok variabel X4 sebesar 

0.090. 

2. Standardized coefficients beta merupakan nilai koefisien Beta 

dari setiap variabel independen yang ada. Namun dalam 

analisis regresi linear berganda informasi tersebut tidak 

dipakai. Nilai koefisien beta tersebut digunakan dalam Path 

Analysis atau analisis jalur. Standardized coefficients beta biasa 

digunakan untuk persamaan regresi dimana fungsinya adalah 

untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang 

diberikan antara variabel independen terhadap dependen, 

namun hanya berlaku pada saat itu dengan sampel itu. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai 

Standardized coefficients beta untuk kelompok variabel X1 

sebesar 0.203, kelompok variabel X2 sebesar 0.158, kelompok 

variabel X3 sebesar 0.283 dan kelompok variabel X4 sebesar -

0.013. 

3. t atau t-hitung merupakan nilai t per variabel independen 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 
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kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai t-

hitung untuk nilai constant sebesar 0.904 dan nilai t-hitung 

pada kelompok variabel X1 sebesar 2.732, kelompok variabel 

X2 sebesar 2.094, kelompok variabel X3 sebesar 3.336 dan 

kelompok variabel X4 sebesar -0.218. 

4. Sig (Significance F / p-value) merupakan tingkat signifikansi 

setiap variabel independen untuk menentukan berpengaruh 

tidaknya variabel tersebut terhadap variabel dependennya. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai 

signifikansi tersebut dibawah 0,05 (α / alpha), maka 

kesimpulannya berpengaruh jika diawah maka tidak 

berpengaruh. 

Dari penghitungan analisa regresi linier antara kelompok 

perubah/variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), 

X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) (sebagai X) dan 

kelompok variabel Y (sebagai Y) diatas, diperoleh nilai sig 

untuknilai constant sebesar 0.367 dan nilai sig pada kelompok 

variabel X1 sebesar 0.007, kelompok variabel X2 sebesar 

0.037, kelompok variabel X3 sebesar 0.001 dan kelompok 

variabel X4 sebesar 0.827.  Berdasarkan tabel keempat 

diperoleh persamaan regresi 

Y = 0.307 + 0.241X1 + 0.201X2 + 0.465X3 - 0.020X4 + e 

 

Keterangan : 

Secara matematis memiliki makna : 

1. Konstan (a) = 0.307 

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel 

independen. Bila variabel independen naik atau berpengaruh 

dalam satu satuan, maka variabel citra akan naik. 

2. X1 = 0.241 
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Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0.241 dan bertanda positif, 

menunjukkan bahwa X1 memiliki hubungan searah dengan 

variabel Y. Artinya bahwa setiap kenaikan X1 satu satuan, maka 

variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0.241, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

3. X2 = 0.201 

Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0.201 dan bertanda positif, 

menunjukkan bahwa X2 memiliki hubungan searah dengan 

variabel Y. Artinya bahwa setiap kenaikan X2 satu satuan, maka 

variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0.201, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

4. X3 = 0.465 

Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0.465 dan bertanda positif, 

menunjukkan bahwa X3 memiliki hubungan searah dengan 

variabel Y. Artinya bahwa setiap kenaikan X3 satu satuan, maka 

variabel Beta (Y) akan naik sebesar 0.465, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

5. X4 = -0.020 

Nilai koefisien regresi X4 sebesar 0.0020 dan bertanda negatif, 

menunjukkan bahwa X3 memiliki hubungan yang berlawanan 

arah terhadap Y. Artinya bahwa setiap kenaikan X4 satu satuan, 

maka variabel Beta (Y) akan turun sebesar 0.020, dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 

Secara pragmatis memiliki makna bahwa variabel X3 (Proses Pembelajaran) 

memiliki pengaruh yang paling besar dalam menaikkan citra SMA Kristen 

YSKI. Sedangkan variabel X4 (Keuangan) memiliki pengaruh negatif dalam 

mempengaruhi citra SMA Kristen YSKI. 
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Dari keempat tabel diatas dapat diketahui: 

1. Nilai Multiple R tertinggi adalah 0.499504808 yaitu untuk kelompok 

variabel X3 (Proses pembelajaran). Dan nilai Multiple R terendah adalah 

0.152894565, yaitu untuk kelompok variabel X4 (Keuangan atau 

Pembiayaan). Artinya, korelasi antara kelompok variabel X3 dengan 

kelompok variabel Y dapat dikatakan cukup. Sedangkan korelasi antara 

kelompok variabel X4 dengan kelompok variabel Y dapat dikatakan 

rendah. Karena nilai Multiple R tersebut bernilai positif (0.499504808 

dan .152894565), maka variabel tersebut (baik kelompok variabel X4 

dan kelompok variabel X3) berpengaruh positif terhadap kelompok 

variabel Y. Artinya semakin tinggi tingkat brand image (variabel X) 

maka semakin tinggi pula tingkat brand loyaty (variabel Y) dan 

sebaliknya semakin tinggi tingkat brand image (variabel X) maka 

semakin tinggi pula tingkat brand loyalty (variabel Y). 

2.    Nilai R² tertinggi adalah 0.249505053 yaitu untuk kelompok variabel X3 

(Proses pembelajaran). Dan nilai R² terendah adalah 0.023376748, yaitu 

untuk kelompok variabel X4 (Keuangan atau Pembiayaan). Artinya, 

kelompok variabel X3 mempengaruhi kelompok variabel Y sebesar 

24.9505053% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor yang 

lain. Sedangkan kelompok variabel X4 mempengaruhi kelompok 

variabel Y sebesar 2.3376748% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

atau faktor yang lain. 

3.    Nilai Standard Error terendah terdapat pada kelompok variabel X3 

(Proses pembelajaran), yaitu sebesar 0.514924128. Dan yang tertinggi 

terdapat pada kelompok variabel X4 (Keuangan atau Pembiayaan) yaitu 

sebesar 0.587398571. Artinya, kelompok variabel X3 dapat digunakan 

sebagai acuan utama untuk memprediksi kelompok variabel Y, karena 

memiliki nilai standard error terendah. Sedangkan kelompok variabel 

X4 tidak dapat digunakan sebagai acuan utama untuk memprediksi 

kelompok variabel Y, karena memiliki nilai standard error tertinggi. 
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4.4. Nilai Sig (Significance F atau p-value) terendah terdapat pada 

kelompok variabel X3 (Proses pembelajaran), yaitu sebesar 0.001. Dan 

yang tertinggi terdapat pada kelompok variabel X4 (Keuangan atau 

Pembiayaan) yaitu sebesar 0.827. Artinya, kelompok variabel X3 

berpengaruh sangat signifikan terhadap kelompok variabel Y. Sedangkan 

kelompok variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kelompok 

variabel Y. 

4.5.   Nilai koefisien regresi atau nilai koefisien korelasi (b) tertinggi terdapat 

pada kelompok variabel X3 (Fasilitas Proses pembelajaran), yaitu sebesar 

0.465, nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup (lihat tabel 

keterangan nilai koefisien korelasi di bawah). Dan yang terendah terdapat 

pada kelompok variabel X4 (Keuangan atau Pembiayaan) yaitu sebesar -

0.020, nilai tersebut bernilai negatif dan termasuk dalam kategori rendah 

(lihat tabel keterangan nilai koefisien korelasi di bawah). 

 

Tabel 7.  Keterangan nilai koefisien korelasi 

          

No Nilai Koefisien Korelasi Keterangan 

1. 0.00 – 0.199 Sangat rendah 

2. 0.20 – 0.399 Rendah 

3. 0.40 – 0.599 Cukup 

4. 0.60 – 0.799 Kuat 

5. 0.80 – 1.000 Sangat kuat 

        Sumber : Sudjana (1982) dikutip Anggraeni(2008) 

 

4.6. Pengujian 

Setelah dilakukan analisa regresi, dilakukan pengujian hipotesis yaitu 

dengan, uji-f, uji-t dan uji p-value, untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
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antara 2 variabel tersebut. Langkah pertama, dilakukan uji-f. Jika Fhitung 

> Ftabel, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) 

variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat/tergantung. Dan sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel, maka dapat 

dinyatakan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel bebas tersebut 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat/tergantung. 

Kemudian dilakukan uji t, yaitu membandingkan antara t-hitung dengan t-

tabel. Jika t-hitung > t-tabel pada taraf nyata tertentu, maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan 

variabel terikat/tergantung.. Dan sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel, maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat/tergantung. Catatan: perhitungan ini 

dalam kasus yang umum digunakan dimana Hipotesis nol (H0) = tidak ada 

pengaruh antara kelompok variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai 

Kristiani), X3(Proses Pembelajaran) dan X4(Keuangan) terhadap 

kelompok variabel Y. Dan hipotesis alternatif (Ha) = ada pengaruh antara 

kelompok variabel X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), X3(Proses 

Pembelajaran) dan X4(Keuangan) terhadap kelompok variabel Y. 

Selain itu, dilakukan pembandingan antara taraf nyata dengan p-value 

(Significance F). Jika taraf nyata > dari p-value (nilai taraf nyata lebih 

besar daripada nilai p-value), maka kesimpulannya adalah variabel bebas 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat/tergantung. Dan 

sebaliknya, jika taraf nyata < dari p-value (nilai taraf nyata lebih kecil 

daripada nilai p-value), maka kesimpulannya adalah variabel bebas 

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat/tergantung. 

Di penelitian ini menggunakan daerah kritis/taraf nyata 5% (0.05). 

 Untuk uji-f, dilakukan dengan rumus Fo < Fα  

Fo < Ftabel 

Fo: nilai regresi F pada output ANOVA (F-hitung) 
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Ftabel : nilai Ftabel. Nilai Ftabel diperoleh dengan rumus  

 

 

 

 

Atau melalui rumus di Microsoft Excel  =FINV(α,k,dk) 

α: daerah kritis/ taraf nyata sebesar 5% (0.05) 

k: jumlah variabel yang diteliti 

dk: n-k-1 

n: jumlah data/sampel 

Dalam penelitian ini, nilai k = 4 dan nilai n = 212, sehingga 

diketahui dk = 207 (212 – 4 – 1 = 207). 

Cukup ketikkan =FINV(0.05,4,207) di cell kosong, sehingga 

diperoleh nilai Ftabel sebesar 2.415267112. 

 Untuk uji-t, dilakukan dengan rumus to < ttabel 

to < t-tabel 

 

to: nilai tStat variabel tersebut (t-hitung) 

t-tabel: nilai t-tabel. Nilai t-tabel diperoleh dengan rumus : 
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Atau melalui rumus di Microsoft Excel  =TINV(α,n) 

α: daerah kritis/ taraf nyata sebesar 5% (0.05) 

n: jumlah data/sampel 

Dalam penelitian ini, nilai n = 212. 

Cukup ketikkan =TINV(0.05,212) di cell kosong, sehingga 

diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.971217013. 

 Untuk pengujian dengan p-value. 

p-value < α 

p-value: nilai p-value dari variabel tersebut 

α: daerah kritis/ taraf nyata sebesar 5% (0.05) 

 Dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho adalah hipotesis awal, yang artinya tidak ada pengaruh 

antara 2 variabel tersebut. Dan Ha adalah hipotesis alternatif, 

yang artinya ada pengaruh antara 2 variabel tersebut. 

2. Jika pengujian tersebut benar, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh antara 2 variabel tersebut. 

3. Jika pengujian tersebut salah, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh antar 2 variabel tersebut. 

Sebagai contoh kelompok variabel X1, dengan nilai sebagai 

berikut: 

Fhitung = 21.723 

Ftabel = 2.415267112 

t-hitung = 2.732 

t-tabel = 1.971217013 

p-value = 0.007 

N = 212 
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 Uji F 

Pembuktian rumus Fo < Ftabel 

Fo < Ftabel 

21.723 < 2.415267112  pernyataan ini bernilai salah 

Karena pernyataan tersebut bernilai salah, karena nilai Fo 

(Fhitung) 21.723 > (lebih besar daripada) nilai Ftabel 

2.415267112, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

ada pengaruh antara 2 variabel tersebut (kelompok variabel 

X1(Sarana Prasarana), X2(Nilai Kristiani), X3(Proses 

Pembelajaran) dan X4(Keuangan) berpengaruh terhadap 

kelompok variabel Y). 

 

 Uji-T 

Pembuktian rumus to < t-tabel 

to < t-tabel 

2.732 < 1.971217013 pernyataan ini bernilai salah 

Karena pernyataan tersebut bernilai salah, karena nilai to 

(thitung) 2.732 > (lebih besar daripada) nilai t-tabel 

1.971217013, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

ada pengaruh antara 2 variabel tersebut (kelompok variabel 

X1 berpengaruh terhadap kelompok variabel Y). 

 

Tabel 8.  uji-t 

X Y To t-tabel to < t-tabel Keterangan 

X1 Y 2.732 1.971217013 Salah Ho ditolak, Ha diterima 

X2 Y 2.094 1.971217013 Salah Ho ditolak, Ha diterima 

X3 Y 3.336 1.971217013 Salah Ho ditolak, Ha diterima 

X4 Y -0.218 1.971217013 Benar Ho diterima, Ha ditolak 

Sumber : Hasil Analisa dan perhitungan dalam SPSS 
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 Uji p-value 

Pembuktian rumus p-value < α 

p-value < Α 

0.007 < 0.05 pernyataan ini bernilai benar 

Karena pernyataan tersebut bernilai benar, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, yang artinya ada pengaruh antara 2 variabel 

tersebut (kelompok variabel X1 berpengaruh terhadap 

kelompok variabel Y). 

 

                            Tabel 9. Uji p-value 

X Y To α p-value < α Keterangan 

X1 Y 0.007 0.05 Benar Ho ditolak, Ha diterima 

X2 Y 0.037 0.05 Benar Ho ditolak, Ha diterima 

X3 Y 0.001 0.05 Benar Ho ditolak, Ha diterima 

X4 Y 0.827 0.05 Salah Ho diterima, Ha ditolak 

Sumber : Hasil Analisa dan perhitungan dalam SPSS 

 

Dari uji-f, uji-t dan uji p-value diatas, dapat diketahui: 

1. Pada uji p-value, hampir semua kelompok variabel (kelompok 

variabel X1, X2 dan X3)  memiliki nilai p-value < α (nilai p-

value yang lebih kecil daripada α), dengan α = 0.05, sehingga 

kelompok variabel X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh terhadap 

kelompok variabel Y. Sedangkan kelompok variabel X4 

memiliki nilai p-value > α (nilai p-value yang lebih besar 

daripada α), sehingga kelompok variabel X4 tidak memiliki 

pengaruh terhadap kelompok variabel Y. 

2. Pada uji-f, semua variabel memiliki nilai Fo > Ftabel (nilai 

Fo/Fhitung lebih besar daripada nilai f-tabel), sehingga semua 

hipotesis Ha bisa diterima. 
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3. Pada uji-t, hampir semua kelompok variabel (kelompok 

variabel X1, X2 dan X3)  memiliki nilai to > t-tabel (nilai to/t-

hitung lebih besar daripada nilai t-tabel), sehingga kelompok 

variabel X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh terhadap kelompok 

variabel Y. sedangkan kelompok variabel X4 memiliki nilai 

nilai to < t-tabel (nilai to/t-hitung lebih kecil daripada nilai t-

tabel), sehingga kelompok variabel X4 tidak memiliki 

pengaruh terhadap kelompok variabel Y. 

4. Nilai t-hitung tertinggi dan bernilai positif terdapat pada 

kelompok variabel X3, yaitu sebesar 3.336. Dan nilai t-hitung 

terendah dan bernilai negatif terdapat pada kelompok variabel 

X4, yaitu sebesar -0.218. 

5. Variabel bebas yang mempengaruhi adalah kelompok variabel 

X1, X2, X3. Diantara variabel-variabel bebas tersebut variabel 

yang paling berpengaruh adalah kelompok variabel X3. Dan 

variabel yang tidak begitu berpengaruh terhadap kelompok 

variabel Y adalah kelompok variabel X4. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 

berpengaruh adalah kelompok variabel X3 (Proses pembelajaran), 

perlu ditingkatkan agar semakin lebih baik. Sedangkan kelompok 

variabel X4 (Keuangan atau Pembiayaan) perlu dikurangi dan 

disosialisasikan kepada orang tua murid dan calon orang tua murid, 

agar dapat menumbuhkan rasa bangga dapat menyekolahkan anak-

anak mereka hingga cucu-cucu mereka di YSKI pada umumnya 

dan SMA Kristen YSKI pada khususnya. 

 

 

 

 

 


