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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia merupakan peranan penting dalam membantu 

perkembangan dan kemajuan negara ini. Suatu negara akan maju  apabila negara 

tersebut memiliki perkembangan pendidikan yang berkembang pesat dan memadai. 

Menurut Sudhita (2014:7) ”Pada dasarnya setiap manusia banyak kebutuhan, 

termasuk kebutuhan terhadap pendidikan”. Oleh sebab itu pendidikan saat ini 

merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar sebab dengan meningkatnya 

perkembangan teknologi dan pengetahuan serta tuntutan globalisasi. Maka dari itu 

setiap tingkat pendidikan diharapkan mampu mencapai fungsi pendidikan nasional 

dari segala aspek, salah satunya tingkat dan jenis pendidikan yang saat ini menjadi 

sorotan yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK) yang pada abad 21 ini telah 

berhasil menarik masyarakat untuk memilihnya sebagai tempat pendidikan yang 

diminatinya sehingga kuantitas peserta didik di sekolah menengah kejuruan (SMK) 

lebih banyak daripada sekolah menengah atas (SMA). 

Banyaknya kuantitas peserta didik yang ada di SMK menyebabkan 

banyaknya lulusan SMK tidak diimbangi dengan kualitas yang baik. Peserta didik 

SMK memang diorientasikan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan 

bidangnya. Hal tersebut selaras dengan PP Nomer 29 Tahun 1990 Bab II pasal 3 

ayat 2 dalam Murnati dan Usman (2009:11) dinyatakan bahwa “pendidikan 

menengah kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja 

serta mengembangkan sikap profesional. Karena di SMK lebih menitik beratkan 

pada pengusaan keterampilan praktis sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. 
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Berbeda dengan SMA yang lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan 

teoritis sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.  

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa SMK mempunyai tujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang siap kerja sedangkan SMA bertujuan menghasilkan 

lulusan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dalam hal 

keterampilan bekerja peserta didik SMK lebih unggul dari  SMA. Tetapi dari segi 

pendidikan lanjut peserta didik SMK akan kalah bersaing dengan peserta didik SMA 

karena peserta didik SMA sudah dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan hal ini 

akan memberikan tantangan bagi peserta didik SMK yang berminat melanjutkan ke 

perguruan tinggi. agar dapat bersaing dengan peserta didik SMA, maka peserta didik 

SMK harus mempunyai kemauan yang kuat serta kemampuan yang kuat untuk 

dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Di SMK Negeri 1 Karangpucung pun menunjukan adanya minat peserta didik 

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Minat melanjutkan ke perguruan tinggi ini 

dapat dilihat dari hasil observasi awal dengan menelusuri lulusan tahun ajaran 

2016/2017 dan 2017/2018 SMK Negeri 1 Karangpucung. Data yang diperoleh yaitu 

lulusan SMK Negeri 1 Karangpucung pada tahun 2017 adalah 10% sedangkan pada 

lulusan 2018 yang melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu 7% sesuai dengan 

keputusan menteri pendidikan nasional Rebublik Indonesia nomor 129a/U/2004 

tentang standar pelayanan minimal pendidikan menengah pasal 4 ayat 2 adalah 20% 

dari lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi. Namun pada 

tahun 2017/2018 lulusan SMK Negeri 1 Karangpucung yang melanjutkan ke 

perguruan tinggi kurang dari 20% maka hal ini belum mencukupi standar pelayanan 

minimal yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan Republik Indonesia.  
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Minat melanjutkan ke perguruan tinggi akan berkontribusi besar dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Adapun Menurut Crow dan Crow 

dalam Baskoro, Ananias (2016:2) “faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu  the factor ineer urge (faktor dorongan dari 

dalam) yang meliputi rangsangan yang datang dari lingkungan, the factor of social 

motive (faktor sosial ekonomi) meliputi Minat seseorang terhadap objek atau sesuatu 

hal yang dipengaruhi oleh motif sosial, dan emotional faktor (faktor perasaan) yang 

meliputi faktor perasaan dan emosi yang mempunyai pengaruh terhadap objek. 

Faktor perasaan senang yang timbul dibenak peserta didik untuk memilih 

perguruan tinggi menyebabkan perguruan tinggi juga harus mempunyai usaha dan 

strategi dalam menarik perhatian peserta didik menggingat semakin tinggi 

persaingan yang terjadi. Maka dari itu setiap perguruan tinggi harus memperbaiki 

kualitas perguruan tingginya agar image yang tersebar dimasyarakat baik. Dengan 

adanya brand image yang kuat di mata peserta didik atau masyarakat, maka citra 

merek perguruan tinggi tersebut akan terus ada di benak masyarakat dan 

menimbulkan kepercayaan. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Benjamin 

Molan (2000: 461) menyatakan bahwa “merek bervariasi dalam hal kekuatan dan 

nilai yang dimilikinya di pasar”. Maka dari itu salah satu cara untuk mencapai 

keadaan tersebut adalah dengan usaha mengembangkan nama perguruan tinggi 

sehingga memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Hasil penelitian 

Noviandari, Tika (2015:148) menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara brand image terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

Selain brand image yang mempengaruhi minat perseta didik  melanjutkan ke  

perguruan tinggi yaitu lingkungan sekolah dikarenakan belum optimalnya minat 
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peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang masih rendah. Hal ini 

terlihat dari rendahnya respon peserta didik ketika kegiatan belajar berlangsung, 

berawal dari minat belajar yang rendah menyebabkan rendah pula minat peserta 

didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. kurang maksimalnya informasi dan 

sosialisasi perguruan tinggi yang ada di sekolah mengakibatkan minat peserta didik 

melanjutkan ke perguruan tinggi belum optimal. Peserta didik hanya memperoleh 

sedikit informasi tentang perguruan tinggi kurang lengkap dan kurang detail. 

Sekolah hanya menjelaskan perguruan tinggi secara umum seperti cara masuk 

perguruan tinggi serta gambaran secara garis besar suatu perguruan tinggi. padahal 

peserta didik membutuhkan informasi-informasi yang lebih detail tentang perguruan 

tinggi. Saat peserta didik tidak mengenal perguruan tinggi dengan baik maka peserta 

didik akan cenderung tidak atau kurung memiliki minat melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Koerunisa Fitriani (2014:152) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman survey pendahuluan ditemukan 

bahwa minat melanjutkan ke perguruan tinggi dipengaruhi oleh brand image 

perguruan tinggi dan lingkungan sekolah serta dari masalah pokok yang telah 

dikemukakan, perlu kiranya diteliti sejauh mana pengaruh brand image perguruan 

tinggi dan lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan 

ke perguruan tinggi” (Studi kasus: Peserta Didik kelas XII SMK Negeri 1 

Karangpucung) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang yaitu 

mengenai pengaruh brand image perguruan dan lingkungan sekolah maka penulis  

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh brand image perguruan tinggi terhadap minat melanjutkan 

ke perguruan tinggi? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi? 

3. Bagaimana pengaruh brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah 

terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh brand image perguruan tinggi terhadap minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi 

2. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

3. Pengaruh brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah terhadap minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Pengembangan ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan dengan topik yang sama 
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2. Terapan Ilmu 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berfikir bagi penulis sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman, khususnya 

mengenai pengaruh brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah 

terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

b. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan di 

perpustakaan Universitas Negeri Siliwangi dan sebagai bahan pembanding 

bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap 

permasalahan yang serupa. 

c. Bagi Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang 

bermanfaat, jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topik yang 

serupa. 

d. Sekolah  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan 

dapat dijadikan bahan penilaian dalam hal pengaruh brand image perguruan 

tinggi dan lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan 

tinggi. 

e. Peserta Didik  

Hasil penilaian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

yang dapat memotivasi peserta didik untuk lebih rajin dalam belajar 

 



7 
 

f. Penelitian Lanjutan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

khususnya bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dan 

membahas lebih lanjut tentang masalah yang sama 
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BABA II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian/Landasan Teori 

2.1.1 Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

2.1.1.1 Pengertian Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

Minat Melanjutkan ke perguruan tinggi dapat diartikan sebagai keinginan 

seseorang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Perguruan tinggi merupakan pendidikan setelah sekolah menengah atas yang 

memiliki program jurusan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Menurut Rahmat, Pupu Saeful  (2018:162) “minat  merupakan ketertarikan 

individu terhadap suatu objek yang membuat individu merasa senang dengan objek 

tersebut”.  

Menurut Sardiman (2011: 76) minat diartikan sebagai “suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. 

Pengertian minat juga dikemukakan oleh Slameto (2010: 180) “minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh”. 

Menurut Nano Supriano dalam (Amin, A Rifqi 2014: 64) “perguruan tinggi 

adalah satuan pendidikan yang padanya diselenggarakan jenjang pendidikan tinggi 

dimana peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut 

dosen”. 
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Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 dalam (Liawati, Sri 2014:1) 

yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Bedasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi merupakan hasrat atau ketertarikan yang tinggi untuk melanjutkan  

ke perguruan tinggi yang bisa memenuhi kebutuhannya serta keinginannya disertai 

perasaan senang dan semangat yang tinggi untuk dapat melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Adanya kecenderungan atau keinginan yang tinggi untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi 

Faktor minat sangat penting guna memenuhi harapan peserta didik untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. apabila sesuatu didasari dengan adanya minat 

maka seseorang akan dengan mudah mencapainya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat yang dikemukakan oleh Crow dan 

Crow dalam Baskoro, Ananias (2016: 2) sebagai berikut: 

1) The factor inner urge (faktor dorongan dari dalam) 

Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang 

sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah 

menimbulkan minat 

2) The factor of social motive (faktor motif sosial) 

Minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal, disamping hal yang 

dipengaruhi oleh motif sosial. 

3) Emotional faktor (faktor perasaan) 

Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek, 

misalkan perjalanan sukses individu pada sesuatu kegiatan tertentu 

dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat memenuhi semangat 

atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Dan begitupun sebaliknya, 

kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang menurun 
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Menurut Suryabrata dalam (Indriyanti, Ninuk 2013: 9) faktor yang 

mempengaruhi minat seseorang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah ada 

dua faktor internal dan eksternal, yaitu:  

1) Faktor eksternal meliputi, lingkungan (alami dan sosial) dan 

instrumental (kurikulum, program, sarana dan prasarana serta tenaga 

pendidik) 

2) Faktor internal meliputi, fisiologis (kondisi fisiologis umum dan panca 

indera) serta psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 

kemampuan kognitif) 

 

2.1.1.3 Indikator Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

Cara mengukur minat peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi dapat 

menggunakan dua cara, menurut Martin Handoko dalam Darmawan, Iwan 

(2017:13) mengatakan minat atau motivasi seseorang dapat diukur dengan: 

1) Mengukur faktor-faktor luar yang diduga menimbulkan dorongan di 

dalam diri seseorang. 

2) Mengukur aspek-aspek tingkah laku tertentu yang mungkin terjadi dari 

ungkapan yang disebabkan motivasi tertentu. 

 

Menurut Abdul Rachman dalam Darmawan, Iwan (2017:14) Indikator 

unsur-unsur minat yaitu  

1) Minat mengandung unsur kognisi (pengenalan) 

Minat ini didahului dengan perkenalan terlebih dahulu dengan objek 

yang diminati, yang ditunjukan dengan mencari pengetahuan dan 

informasi, dalam hal ini objek yang diminati adalah melanjutkan ke 

perguruan tinggi 

2) Emosi (perasaan) 

Maksudnya dalam partisipasi setelah pengenalan disertai dengan 

ketertarikan dan perasaan tertentu biasanya perasaan senang dan 

ditunjukan dengan menaruh perhatian lebih terhadap minat melanjutkan 

ke perguruan tinggi 

3) Konasi (hasrat dan motivasi) 

Kelanjutan dari kedua unsur tersebut yaitu yang diwujudkan dalam 

bentuk kemauan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Seseorang yang 

berminat suatu objek tersebut dan akan selalu berusaha untuk 

mendapatkan informasi yang penting.  
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2.1.2 Brand Image Perguruan Tinggi 

2.1.2.1 Pengertian Brand Image Perguruan Tinggi 

Setiap perguruan tinggi harus dapat membentuk brand image yang baik 

dimata masyarakat agar perguruan tersebut mempunyai kepercayaan dari 

masyarakat. 

Menurut Alma, Buchari (2005: 375) “citra adalah kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sesuatu. Citra 

terbentuk dari bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya, yang 

mempunyai landasan utama pada segi layanan”.  

Sedangkan menurut Kotler, Philip diterjamahkan oleh Benjamin Molan 

(2000: 460) “merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-

merek terbaik memberikan jaminan mutu”. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

yang diterjemahkan oleh Bob Sabran (2009: 258) “merek adalah produk atau jasa 

yang dimensinya mendefinisikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk 

atau jasa yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama”. 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004: 80) “citra merek mempunyai peran 

yang sangat penting karena membedakan suatu perusahaan atau produk dengan 

yang lain. Citra merek adalah apa yang dipersepsikan oleh konsumen”. Sedangkan 

menurut Mooij (2010: 277) “Brand Image is representation of the brand in the 

mind of the consumer. In western cultures, the image can be like a human being 

with unique characteristics.” 

Menurut Nano Supriano dalam (Amin, A Rifqi 2014: 64) “perguruan tinggi 

adalah satuan pendidikan yang padanya diselenggarakan jenjang pendidikan tinggi 
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dimana peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut 

dosen”. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 dalam (Liawati, Sri 2014:1) 

yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa brand image perguruan tinggi adalah 

kepercayaan atau persepsi terhadap perguruan tinggi yang memberikan jasa atau 

manfaat bagi konsumennya. brand image perguruan tinggi mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menarik konsumen untuk memilih produknya sebab setiap 

produk memiliki citra merek yang berbeda-beda disesuaikan dengan usaha dan 

kualitas suatu produk, yang mana disini konsumen dari perusahaan jasa tersebut 

adalah peserta didik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang dipilihnya 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Brand Image Perguruan 

Tinggi 

Perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan harus dapat membangun 

brand image yang positif, agar perguruan tinggi tersebut dapat mencapai tujuannya 

serta harus bisa memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perguruan 

tinggi sehingga dapat menciptakan kepercayaan di peserta didik atau masayakat.  

Menurut Kertajaya dalam Amilia dan Asmara (2017: 3) faktor-faktor yang 

mempengaruhi citra merek yaitu sebagai berikut: 

1) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan 

oleh produsen dengan merk tertentu 

2) Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat dan 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang 

dikomsumsi 
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3) Kegunaan dan manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk 

yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen 

4) Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya 

5) Resiko berkaitan dengan untung rugi yang dialami oleh konsumen 

6) Harga, dalam hal ini dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu 

produk, juga dapat mempengaruhi citra berkaitan dengan tinggi 

rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang jangka panjang 

7) Image, yang dimiliki merek itu sendiri, dan informasi yang berkaitan 

dengan suatu merek dari produk tertentu 

 

Keller dalam (Prabowo, Indra 2016:12) mengemukakan faktor-faktor 

terbentuknya citra merek atara lain 

1) Keunggulan produk merupakan salah satu faktor pembentuk brand 

image, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena 

keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah yang 

menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

konsumen.  

2) Kekuatan merek merupakan asosiasi merek tergantung pada bagaimana 

informasi masuk kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses 

bertahan sebagai bagian dari citra merek.  

3) Keunikan merek adalah asosiasi terhadap suatu merek mau tidak mau 

harus terbagi dengan merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan 

keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk 

memilih suatu merek tertentu.  

 

2.1.2.3 Indikator Brand Image Perguruan Tinggi 

Untuk mengevaluasi seberapa jauh konsumen aware terhadap sebuah 

merek, keller dalam buku Soehadi (2012: 112) menyarankan penggunaan empat 

indikator berikut. 

1) Recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat menginggat ketika ditanya 

merek apa saja yang mereka ingat. Top of mind adalah salah satu cara 

yang sering digunakan oleh praktisi pemasaran untuk mengukur brand 

recall 

2) Recognition, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek 

tersebut termasuk dalam satu kategori tertentu 

3) Purchase, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek 

ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli produk atau 

layanan.  

4) Consumption, yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu 

merek ketika  mereka sedang menggunakan produk atau layanan pesaing.  
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Menurut mohammad dalam Akbar, M Reza (2015: 12) ada 3 indikator 

brand image yaitu: 

1) Corparate Image (citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

barang atau jasa. Citra pembuat meliputi: popularitas, kredibilitas, 

jaringan perusahaan, serta pemakai itu sendiri / penggunaanya. 

2) User Image (citra pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang dan jasa. Meliputi: pemakai itu sendiri, serta status sosialnya. 

3) Product Image (citra produk), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Meliputi: 

Layanan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, lulusan 

yang berkompeten 

 

2.1.3 Lingkungan Sekolah 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Sekolah 

Dalam dunia pendidikan lingkungan sekolah sangatlah memberikan 

kontribusi yang penting untuk perkembangan peserta didik terhadap pola pikir anak 

Menurut Sukmadinata (2004: 164), “lingkungan sekolah memegang 

perananan penting bagi perkembangan belajar para peserta didiknya”.  

Menurut Hasbullah (2006: 36) “lingkungan sekolah merupakan lingkungan 

pendidikan utama yang kedua. Siswa-siswi, guru, administrator, konselor hidup 

bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik”. 

Menurut Rahmat, Pupu Saeful (2018: 166) “lingkungan sekolah merupakan 

suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang 

bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan 

bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat inidvidu dikembangkan secara 

intensif”. 
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Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan sekolah yaitu lembaga pendidikan formal dimana 

para peserta didik mendapatkan kegiatan belajar mengajar secara langsung. 

2.1.3.2 Fungsi dan Peranan Sekolah 

Lingkungan sekolah memberikan peranan sangat penting untuk 

perkembangan peserta didik terhadap pola pikirnya. Adapun Menurut Hasbullah 

(2006: 50-51) Fungsi sekolah yaitu 

a. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan 

b. Spesialisasi  

c. Efesiensi 

d. Sosialisai 

e. Konservasi dan transmisi kultural 

f. Transisi dari rumah ke masyarakat 

 

Menurut Hasbullah (2006: 49) Peranan sekolah sebagai lembaga yang 

membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar 

serta memperbaiki dan memperluas tingkah laku anak didik yang dibawa dari 

keluarganya. Sementara itu, dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan 

sekolah dengan melalui kurikulum, antara lain sebagai berikut. 

a. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak 

didik, dan antara didik dengan orang yang bukan guru (karyawan). 

b. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. 

c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang 

berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 

 

2.1.3.3 Faktor Lingkungan Sekolah 

Salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh peserta didik yaitu sekolah.   

 Maka dari itu lingkungan sekolah sangatlah mempengaruhi anak dalam 

 minat terhadap sesuatu 

Menurut Slameto (2015: 64-69) Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar 

ini mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi 
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pesrta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

a. Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam 

mengajar. Mengajar itu sendiri menurut Ign. S. Ulih Bukit Karo Karo 

adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang kepada orang lain agar 

orang lain itu menerima, menguasai dan mengembangkannya. 

b. Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik. Kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran bahan pelajaran agar peserta didik menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. 

c. Relasi Guru dengan Peserta Didik 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta didik. Proses 

tersbut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. 

Jadi cara belajar peserta didik juga dipengaruhi  oleh relasinya dengan 

gurunya. 

d. Relasi Peserta dengan Peserta Didik 

Guru yang kurang mendekati peserta didik dan kurang bijaksana, tidak 

akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara 

tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing 

peserta tidak tampak. 

e. Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan peserta didik 

dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, 

kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain, 

kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta 

peserta-peserta. 

f. Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar peserta didik, 

karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar 

dipakai pula oleh peserta didik untuk menerima bahan yang diajarkan itu. 

g. Waktu Sekolah  

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah, 

waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malem hari. Waktu sekolah juga 

mempengaruhi belajar peserta didik. Jika terjadi peserta didik terpaksa 

masuk sekolah sore hari, sebenarnya kurang dipertanggungjawabkan. 

h. Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi 

pelajaran di atas ukuran standar, akibatnya peserta didik merasa kurang 

mampu dan takut kepada guru. Bila banyak peserta didik yang tidak 

berhasil dalam mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu merasa 

senang. 
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i. Keadaan Gedung 

Dengan jumlah peserta didik yang banyak serta variasi karakteristik 

mereka masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus 

memadai di dalam setiap kelas. 

j. Metode Belajar 

Banyak peserta didik melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal 

ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat akan 

efektif pula hasil belajar peserta didik itu. 

k. Tugas Rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, disamping untuk belajar waktu 

dirumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka 

diharapkan guru jangan terlalu banyak memberikan tugas yang harus 

dikerjakan dirumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk 

kegiatan yang lain. 

  

1.1.3.4 Ruang Lingkup dan Indikator Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang dapat membentuk 

Karakter dan pola pikir peserta didik yang mana di sekolah berinteraksi dengan 

guru, teman, 

 kegiatan-kegiatan yang peserta didik ikuti. Berikut ruang lingkup lingkungan 

sekolah:  

Menurut Sukmadinata (2004: 164) ruang lingkup lingkungan sekolah 

meliputi: 

a. Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar dan media belajar; 

b. Lingkungan sosial menyangkut hubungan peserta didik dengan teman-

temannya, guru-gurunya dan staf sekolah yang lain; 

c. Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakulikuler. 

Ruang lingkup lingkungan sekolah menurut Hasbullah (2015: 33) 

a. Lingkungan fisik sekolah: bangunan sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah, keadaan geografis di sekitar sekolah; 

b. Lingkungan budaya sekolah: intrakulikuler dan ekstrakulikuler; 

c. Lingkungan sosial: kelompok belajar peserta didik, ekstrakulikuler dan 

intrakulikuler dan proses belajar mengajar di dalam kelas. 
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Indikator Lingkungan sekolah menurut Wismoyo, Arismunandar (2018: 

21) yaitu  

a. Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar dan media belajar; 

b. Lingkungan sosial menyangkut hubungan peserta didik dengan teman-

temannya, guru-gurunya dan staf sekolah yang lain; 

c. Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakulikuler. 

 

2.2 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang dapat di 

lihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun Terbit 

Judul Penelitian Hasil/Kesimpulan  

(1) (3) (4) (5) 

1 Noviandari, 

Tika / 2015 

Pengaruh brand 

image dan latar 

belakang sosial 

ekonomi 

keluarga 

terhadap minat 

melanjutkan ke 

perguruan tinggi 

pada siswa SMK 

Negeri 8 

Purworejo 

Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan 

bahwa brand image berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 50,41%, sedangkan 

untuk latar belakang sosial ekonomi keluarga 

tergolong tinggi dengan persentase 47,97% , 

sedangkan untuk minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi pada kategori tinggi dengan 

persentase 71,54%. Berdasarkan analisis 

kuantitatif menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara brand 

image dengan minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi sebesar 17,38% (rx1y = 

0,417; sig < 0,05; thitung = 5,023). Ada 

pengaruh positif dan signifikan antara latar 

belakang sosial ekonomi keluarga dengan 

minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

sebesar 1,76% (rx2y = 0,133; sig < 0,05; 

thitung = 1,466). Ada pengaruh positif dan 

signifikan antara brand image, dan latar 

belakang sosial ekonomi keluarga secara 

bersama-sama terhadap minat melanjutkan 

ke perguruan tinggi sebesar 18,70% dengan 

(R) = 0,432; (R2) = 0,187; Fhitung sebesar 

13,768; sig = <0,05, dan sisanya 81,30% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 
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Persamaan regresi YY=16,882 +0,358XX1 + 

0,354XX2. 

2 Karyanti & 

Sukirno 

/2016 

 

Pengaruh citra 

merek dan 

persepsi biaya 

pendidikan 

terhadap minat 

melanjutkan ke 

perguruan tinggi 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Citra Merek (Brand Image) dan Persepsi 

Biaya Pendidikan terhadap Minat 

Melanjutkan Studi Pada Prodi Pendidikan 

Akuntansi FE UNY dengan nilai Ry(1,2) 

=0,579; 𝑅𝑦(1,2)2= 0,335; Fhitung= 52,989; 

Ftabel= 3,0395dan nilai signifikansi 5%. 

Sumbangan Relatif Citra Merek (Brand 

Image) sebesar 40,10% dan Sumbangan 

Efektif sebesar 13,43%. Sumbangan Relatif 

Persepsi Biaya Pendidikan sebesar 59,90% 

dan Sumbangan Efektif sebesar 20,07%. 

3 Ribhana 

Moh, 

Nadhdhif / 

2017 

Pengaruh 

persepsi biaya 

pendidikan dan 

citra merek 

(brand image) 

UIN  Walisongo 

Semarang 

terhadap minat 

peserta didik-

siswi Madrasah 

Aliyah se-

Kecamatan 

Dukuh Seti Pati 

di UIN 

Walisongo 

Semarang  

Persepsi biaya pendidikan dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,949 tidak berpengaruh 

terhadap minat peserta didik-siswi Madrasah 

Aliyah Se-kecamatan Dukuhseti Pati di UIN 

Walisongo Semarang, sedangkan untuk Citra 

Merek (Brand Image) UIN Walisongo 

Semarang dengan nilai signifikansi sebesar 

2,276 berpengaruh terhadap Minat peserta 

didik-siswi Madrasah Aliyah Se-kecamatan 

Dukuhseti Pati di UIN Walisongo Semarang 

4 Fitriani, 

Koerunisa / 

2014 

Pengaruh 

Motivasi, 

Prestasi Belajar 

Peserta didik, 

Status Sosial 

Ekonomi dan 

Lingkungan 

Sekolah 

terhadap Minat 

Melanjutkan 

Pendidikan ke 

Perguruan 

Tinggi pada 

Peserta didik 

kelas XII 

Akuntansi SMK 

Negeri 1 Kendal 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

motivasi, prestasi belajar, status sosial 

ekonomi dan lingkungan sekolah 

berpengaruh 91,7% terdapat minat 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

secara simultan. Motivasi berpengaruh 

8.07% terhadap minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi secara 

parsial, prestasi belajar berpengaruh 39,56% 

terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi secara parsial, status sosial 

ekonomi orang tua berpengaruh 21,53% 

terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi secara parsial. Serta 

lingkungan sekolah berpengaruh 25,50% 

terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi secara parsial. 



20 
 

5 Saefi / 2015 Pengaruh Akses 

Informasi, 

Dukungan 

Orang Tua dan 

Lingkungan 

Sekolah 

terhadap Minat 

Peserta didik 

Kelas XII 

jurusan 

administrasi 

perkantorans di 

SMK Negeri 1 

Kebumen 

Hasil penelitian menunjukan bahwa uji 

keberartian persamaan regresi dilihat dari uji 

Fhitung = 24,193 dengan probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga diperoleh 

hasil analisis regresi linear berganda dengan 

persamaan Y = 6,633 + 0,448X1 + 0,113X2+ 

0,325X3. Besarnya pengaruh secara simultan 

antara akses informasi, dukungan orang tua, 

lingkungan sekolah minat peserta didik kelas 

XII melanjutkan ke perguruan yaitu 46,8%. 

Pengaruh secara parsial variabel akses 

informasi terhadap minat melanjutkan ke 

perguruan tinggi sebesar 4,445%, variabel 

dukungan orang tua adalah sebesar 0,801%, 

dan variabel lingkungan sekolah 1,940%. 

6 Fera 

Ariawahyuni, 

Citra 

Rahmayani, 

Nora Susanti 

/ 2015 

Pengaruh 

Lingkungan 

Sekolah, Efikasi 

Diri, Dukungan 

Sosial, dan 

Prestasi Belajar 

terhadap Minat 

Melanjutkan 

Pendidikan ke 

Perguruan 

Tinggi pada 

Peserta didik 

Kelas XII SMK 

Negeri 1 Lubuk 

Basung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lingkungan sekolah memberikan pengaruh 

terhadap minat peserta didik untuk 

melanjutkan pendidikan sebesar 2,4%. . 

Efikasi diri memberikan pengaruh terhadap 

minat peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan sebesar 2,8%. Dukungan sosial 

memberikan pengaruh terhadap melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi.sebesar 

1,7%. penelitian menunjukkan bahwa 

Prestasi belajar mampu meningkatkan minat 

peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi, memberikan pengaruh 

terhadap minat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi sebesar 10,4%. 

 

 

hasil penelitian terdahulu di atas diperoleh hasil yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya, dapat dilihat dari variabel penelitian yang ada. 

Persamaan yang ada dengan penelitian terdahulu adalah terletak di variabel 

terikatnya yaitu minat melanjutkan ke perguruan tinggi serta perbedaan yang ada 

yaitu pada variabel bebasnya, yang mana dalam penelitian terdahulu tidak ada atau 

belum dijumpai penelitian yang mengambil judul pengaruh brand image perguruan 

tinggi dan lingkungan sekolah yang bersama-sama sebagai variabel bebasnya 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sakaran dalam Sugiyono (2018: 60) mengemukakan bahwa, 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.  

Minat melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan suatu kekuatan 

pendorong yang mampu mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara 

lebih terhadap sesuatu tanpa paksaan dan selektif serta minat tidak berasal dari satu 

sumber saja melainkan dari sumber lainnya seperti kebiasaan yang dilakukan, 

adanya pengaruh dari lingkungannya dan hasrat seseorang,  hal ini diperkuat 

dengan pendapat Decroly. Peserta didik sekolah menengah kejuruan merupakan 

calon mahasiswa di suatu perguruan tinggi yang memiliki hasrat atau ketertarikan 

yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang bisa memenuhi 

kebutuhannnya serta keinginannya disertai perasaan senang dan semangat yang 

tinggi untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Brand image perguruan tinggi 

mempengaruhi minat melanjutkan ke perguruan tinggi sebab dalam memilih 

perguruan tinggi peserta didik akan memlih perguruan tinggi yang mempunyai 

brand image tinggi. brand image menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena 

melalui brand image perguruan yang baik, maka dapat menimbulkan nilai tambah 

untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki citra yang baik dan kuat 

merupakan magnet untuk memikat dan menimbulkan minat bagi peserta didik 

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi hal ini diperkuat dengan pendapat Susanto 

dan Wijanarko.  Brand image mempunyai peranan penting bagi sebuah produk oleh 

sebab itu Masyarakat saat ini tidak hanya memperhatikan perguruan tinggi dengan 
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akreditasi baik saja melainkan memilih dengan brand image (citra merek) yang 

baik di kalangan masyarakat umum. Sebab dengan brand image yang sudah 

terkenal baik dan dapat mencetak manusia-manusia yang handal maka perguruan 

tinggi tersebut dengan mudah memikat hati masyarkat dalam melanjutkan ke 

perguruan tinggi. 

Faktor lain yang mempengaruhi minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

yaitu lingkungan sekolah karena salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan pendidikan seorang peserta didik yaitu lingkungan sekolah, sebab di 

dalam lingkungan sekolah  terdapat faktor  yang mempengaruhi pola pikir peserta 

didik sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi minat peserta didik untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Agar dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi 

maka diperlukan lingkungan sekolah yang baik dan mendukung anak sebab hal 

tersebut dapat meningkatkan  semangat dan rasa tertarik peserta didik ke perguruan 

tinggi yang sesuai dengan minatnya hal ini juga diperkuat dengan pendapat 

Sukmadinata.  Lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh bagi pengembangan 

minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat individu dikembangkan 

secara intensif. Secara garis besar lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh 

terhadap sebuah proses pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun 

lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses 

pendidikan. 
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Brand Image 

Perguruan 

Tinggi 

  

 

 Minat Melanjutkan 

Ke Perguruan 

Tinggi 

Lingkungan 

Sekolah 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis 

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013: 110) Hipotesis merupakan suatu 

jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul 

maka jawaban sementara (hipotesis) terhadap permasalahan diatas adalah: 

1. Brand Image perguruan tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

melanjutkan ke perguuruan tinggi 

2. Lingkungan Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap minat melanjutkan 

ke perguruan tinggi 

3. Brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah secara signifikan 

terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:6) Metode survey yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan 

kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti 

eksperimen). 

Sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan yaitu untuk mengetahui 

tentang pengaruh brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah terhadap 

minat melanjutkan ke perguruan tinggi maka dapat dikategorikan bahwa penelitian 

ini termasuk jenis survey. 

3.2 Desain Penelitian 

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013: 90) Desain (design) penelitian adalah 

rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada poin-poin sebelumnya, maka 

peneliti menggunakan rancangan desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

dan rancangannya berupa rancangan survei, metode eksplanatori. karena penelitian 

akan dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif atau timbal balik antara 

variabel yang akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut saling 

mempengaruhi. Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini untuk 

menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas 
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(brand image perguruan tinggi dan lingkungan sekolah) terhadap variabel terikat 

(minat melanjutkan ke perguruan tinggi). 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2018: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013: 173), Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi 

dalam peneliti ini adalah peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Karangpucung 

yang berjumlah 397 orang yang diambil berdasarkan jumlah peserta didik kelas XII 

SMK Negeri 1 Karangpucung tahun 2019. 

Tabel 3.1 

Jumlah Peserta didik SMK Negeri 1 Karangpucung 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 TKR (Teknik Kendaran Ringan) 161 

2 Pemasaran 66 

3 Akuntansi 103 

4 TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik) 34 

5 TSM (Teknik Sepeda Motor) 33 

Jumlah 397 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013: 174) “Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti”. Sedangkan menurut Sugiyono (2018: 81) “sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Dengan mengambil sampel peneliti ingin menarik kesimpulan yang akan 
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digeneralisasi terhadap populasi. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan 

teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate 

stratified random sampling.  

Pada penelitian ini, penulis menetapkan ukuran sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n = 
 

      

Keterangan 

n  : Jumlah sampel tiap kelas 

N : Jumlah populasi tiap kelas 

e  : Nilai kritisi (batas ketelitan) 

Untuk populasi (N) sebesar 397 yang ditetapkan sebesar 5%. Dengan 

demikian ukuran sampel yang dibutuhkan berdasarkan rumus diatas adalah 

n = 
 

      

n = 
   

            
 

n = 
   

              
 

n = 
   

        
 

n = 
   

      
 

n = 199,247 

n = 199 (dibulatkan) 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap sekolah dilakukan dengan 

alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara  

Jumlah sampel tiap sekolah = 
             

               
                       

Jadi jumlah sampel yaitu 199 peserta didik kelas XII yang tersebar di SMK 

Negeri 1 Karangpucung dengan jumlah sampel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Distribusi Sampel Tiap Kelas 

 

No Kelas Jumlah  Jumlah Sampel 

1 TKR (Teknik Kendaran Ringan 161    

   
            

2 Pemasaran 66    

   
         

3 Akuntansi 103    

   
          

4 TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik) 34    

   
         

5 TSM (Teknik Sepeda Motor) 33    

   
         

Jumlah 199 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018: 38) “Variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudikan ditarik kesimpulannya”.  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diamati, yaitu brand image 

dan lingkungan sekolah sebagai variabel bebas atau variabel X, dan minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai variabel terikat yang disebut variabel Y. 

3.4.1 Definisi Operasional 

Menurut Siswanto dan Suyanto (2018: 75) “definisi operasional dari suatu 

variabel berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel dalam 

suatu penelitian”. 

Definisi operasional yang penulis maksud adalah penjelasan variabel yang 

terdapat pada judul penelitian ini. 

1.4.1.1 Brand Image 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004:80) “citra merek mempunyai peran 

yang  sangat penting karena  membedakan  suatu  perusahaan  atau  produk  dengan   
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yang lain. Citra   merek adalah apa yang dipersepsikan oleh konsumen”. 

3.4.1.2 Lingkungan Sekolah 

Menurut Sukmadinata (2004:164), “lingkungan sekolah memegang 

perananan penting bagi perkembangan belajar para peserta didiknya”.  

3.4.1.3 Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

Menurut  Rahmat, Pupu Saeful (2018:162) “minat  merupakan ketertarikan 

individu terhadap suatu objek yang membuat individu merasa senang dengan objek 

tersebut”.  

3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2018: 38)“Varibel penelitian adalah suatu sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi yan dipelajari atau ditarik 

kesimpulannya”. Variabel penelitian terdiri dari dua yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

3.4.2.1 Variabel Bebas atau Independent Variable (X) 

Menurut Sugiyono (2018: 39) bahwa: “variabel bebas atau variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah brand image perguruan tinggi (X1) dan 

lingkungan sekolah (X2) 

3.4.2.2 Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) 

Menurut sugiyono (2018: 39) bahwa: “variabel terikat atau variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi (Y). 
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Lebih jelasnya megenai operasionalisasi variabel di atas, dapat dilihat pada 

tabel berikut 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

  

Variabel 
Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep  

Analitis  
Indikator 

Jenis 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Minat 

Melanjutkan 

ke Perguruan 

Tinggi 

 

1. Kognisi 

 

Data 

diperoleh 

dari 

pengisian  

angket 

yang 

diberikan 

kepada  

peserta 

didik kelas 

XII 

1. Pengetahuan  

2. Informasi 

Ordinal 

2. Emosi 1. Ketertarikan 

2. Perasaan 

Senang 

3. Perhatian 

3. Konasi 1. Adanya 

Kemauan 

2. adanya hasrat 
 

Brand Image 

Perguruan 

Tinggi 

deskripsi 

tentang 

asosiasi dan 

keyakinan 

konsumen 

terhadap 

merek 

tertentu”. 

1. Citra 

Perusahaan 

 

1. Reputasi 

Sekolah 

2. Popularitas 

Sekolah 

3. Kredibilitas 

Sekolah 

4. Tenaga 

pengajar yang 

profesional 

Ordinal 

2. Citra 

Perusahaan 
1. Prestisius 

2. Kepercayaan 

3. Kenyamanan 

4. Pengaruh 

keluarga, 

teman, dan 

taman sejawat 

3. Citra 

Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Layanan yang 

berkualitas 

2. Sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

3. Lulusan yang 

Kompeten 
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Lingkungan 

Sekolah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan 

fisik sekolah 
1. Sarana dan 

prasarana 

2. Sumber-

sumber 

informasi 

perguruan 

tinggi 

3. Media untuk 

mengakses 

perguruan 

tinggi 

Ordinal 

2. Lingkungan 

sosial 
1. Peserta didik 

dengan peserta 

didik 

2. Peserta didik 

dengan staf 

3. Lingkungan 

Akademik 
1. Suasana 

sekolah 

2. Ekstrakulikuler 

3. Pelaksanaan 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

 

3.5 Alat Penelitian 

Alat penelitian atau instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018 : 148) 

adalah “Suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara dan kuesioner atau angket.  

3.5.1 Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. Maka penulis membuat kisi-kisi observasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Lembar Observasi 

 

No Hal yang diamati 

1 Kegiatan peserta didik di lingkungan sekolah 

2 Lokasi dan kondisi sekolah 

3 Jumlah peserta didik kelas XII SMK Negeri 1 Karangpucung tahun 

ajaran 2018/2019 

4 Jumlah Peserta didik yang telah melanjutkan ke perguruan tinggi 

kurun waktu 2 tahun ke belakang 

5 Pengetahuan peserta didik tentang perguruan tinggi 

 

3.5.2 Wawancara  

 

Menurut Sugiyono (2018: 137) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

 

No Pedoman Pertanyaan 

1 Profil SMK Negeri 1 Karangpucung 

2 Sejarah singkat SMK Negeri 1 Karangpucung 

 

3.5.3 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Angket yang dibuat oleh peneliti terdapat 3 angket, 

yaitu angket minat melanjutkan ke perguruan tinggi, brand image perguruan 

tinggi, dan lingkungan sekolah. 
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Tabel 3.6 

Pengelompokan Item-Item Angket 

 

No Variabel Indikator Kisi-kisi  No Item Jumlah  

1 

Minat 

Melanjut-

kan ke 

Pergurua

n Tinggi 

1. kognisi  

 

 

 

pengetahuan 

perguruan tinggi 

1,2,3 3 

Pencarian informasi 

perguruan tinggi 

4,5,6,7,8 5 

2 2. Emosi 

 

Sikap tertarik ke 

perguruan tinggi  

9,10,11,12,13,14, 

15,16,17 

9 

Perasaan senang 

terhadap perguruan 

tinggi 

18,19,20,21 4 

Adaya Perhatian 

lebih  

22, 23 2 

1. Konasi Adanya kemauan  25, 26, 27,28, 29 5 

3 Adanya hasrat 30,31, 32,33, 

34,35, 36,37, 

38,39, 40 

11 

 

Tabel 3.7 

Pengelompokan Item-Item Angket 

 

No Variabel Indikator Kisi-Kisi No.Item Jumlah 

1 

Brand 

Image 

Pergurua

n Tinggi 

Citra 

Perusahaan 

 

Reputasi Sekolah 1,2,3,4,5,6,7 7 

Popularitas Sekolah 8,9,10 3 

Kredibilitas Sekolah 11,12,13,14 4 

Tenaga pengajar 

yang profesional 

15,16,17 
3 

2 Citra 

Konsumen 

Prestisius 18,19,20,21 4 

Kepercayaan  22,23,24,25 4 

Kenyamanan 26,27,28 3 

Pengaruh keluarga, 

teman, dan taman 

sejawat 

29,30 2 

3 

 

Citra 

Produk 

Layanan yang 

berkualitas 

31,32,33 3 

Sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

34,35,36,37 4 

Lulusan yang 

berkompeten 

38,39,40 3 
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Tabel 3.8 

Pengelompokan Item-Item Angket 

 

No Variabel Indikator Kisi-Kisi No Item Jumlah 

1 

Lingkung

an 

Sekolah 

1. Lingkung

an fisik 

sekolah 

Sarana dan 

prasarana 

1,2,3,4 4 

Sumber-sumber 

informasi perguruan 

tinggi 

5,6 2 

Media untuk 

mengakses 

perguruan tinggi 

8,9,10 3 

2 2. Lingkung

an sosial 

Peserta didik dengan 

peserta didik 

11,12, 

13,14,15,16,17 

7 

Peserta didik dengan 

guru 

18,19,20,21,22, 

2324,25,26 

10 

Peserta didik dengan 

staf 

27,28,29,30,31,3

233 

7 

3 1. Lingkung

an 

akademis  

 

Suasana sekolah 34,35 2 

Ekstrakulikuler  36,37,38 3 

Pelaksanaan 

kegiatan belajar 

mengajar 

39,40 2 

 

3.5.4 Dokumentasi 

Arikunto, Suharsimi (2013: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar,majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dokumentasi ialah data stabil yang mungkin akurat dalam memberikan 

informasi. Dokumen berupa buku, catatan serta memo yang dapat ditemukan oleh 

peneliti yang sudah jadi. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui presentase 

peserta didik yang sudah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan profil 

SMA Negeri di kota Tasikmalaya 

3.6 Prosedur Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengambil prosedur penelitian 

dalam beberapa tahap : 
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3.6.1 Tahap Persiapan 

a. Penelitian pendahuluan 

b. Penyusunan proposal penelitian 

c. Penyusunan instrumen penelitian  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Penelitian ke objek yang diteliti 

b. Pengolahan dan analisis data  

3.6.3 Tahap Laporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian 

b. Memfungsikan laporan hasil penelitian 

Langkah-langkah penelitian dapat dilihat paga Gambar 3.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1  

Bagan Alur Prosedur Penelitian 
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Menyusun 

Instrumen Penelitian 

Memfungsikan Hasil 

Penelitian 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Menurut Hasan dalam Siswanto dan Suyanto (2018:223) pengolahan 

data adalah kegiatan meringkas atau menyajikan data yang didapat dari instrumen 

penelitian. Pengolahan data ini meliputi tiga kegiatan berikut. 

1. Penyuntingan (editing) 

Editing adalah  pengecekan atau pengkoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data masuk (raw data) atau data 

terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 

lapangan dan bersifat koreksi. 

2. Pengkodean (coding) 

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data 

yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang 

dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan 

petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan 

dianalisis 

3. Tabulasi (tabulating) 

Tabulasi data (tabuling) adalah menyusun dan mengorganisir data 

sedemikian rupa, sehingga akan dapat dengan mudah untuk dilakukan 

penjumlahan, disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. 

 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand image perguruan tinggi dan 

lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi dilakukan 

pengukuran dengan skala Likert. Mengembangkan prosedur pengskalaan  

Tabel 3.9 

Skala Likert 

 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban  Skor 

Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 5 

Setuju 4 Setuju 4 

Ragu-Ragu 3 Ragu-Ragu 3 

Kurang Setuju 2 Kurang Setuju 2 

Tidak Setuju 1 Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono (2018: 93) 

Setelah diketahui nilai dari keseluruhan pelanggan sub variabel maka dapat 

ditemukan intervalnya yaitu sebagai berikut : 
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                      𝑦   
 

NJI = nilai jenjang interval yaitu untuk menentukan sangat baik, baik, 

kurang baik, buruk, dan sangat buruk. 

Setelah angka-angka diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan berpegang data pada kriteria yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh brand image perguruan tinggi dan 

lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

3.7.1.1 Uji Prasyarat Instrumen 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas   

a. Uji Validitas 

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013: 211) bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen.  Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment 

     = 
 ∑     ∑   ∑  

√{ ∑      ∑   }{ ∑      ∑   }
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi antara X dan Y 

∑X  = jumlah skor butir 

∑Y = jumlah skor total 

∑XY = jumlah perkalian antara skor butir dan skor total 

(∑X)
2
 = jumlah kuadrat dari skor butir 

(∑Y)
2 

= jumlah kuadrat dari skor total 

n    = jumlah responden 

 

Hasil uji validitas kemudian digunakan untuk melihat apakah item 

kuesioner tersebut valid atau invalid (tidak valid). Item yang tidak valid bisa 

diperbaiki atau dengan kata lain item tersebut dibuang. Hasil uji coba ini dilakukan di 
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SMA Negeri 1 Majenang. Uji validitas ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 23. Berikut hasil uji validitas quesioner yang diperoleh 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Validitas Brand Image Perguruan Tinggi (X1), Lingkungan Sekolah dan 

Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

 

Brand Image Perguruan Tinggi (X1) 

No Item rhitung rtabel keterangan 

1 0,234 0,3120 Tidak Valid 

2 0,303 0,3120 Tidak Valid 

3 0,626 0,3120 Valid 

4 0,369 0,3120 Valid 

5 0,546 0,3120 Valid 

6 0,245 0,3120 Tidak Valid 

7 0,382 0,3120 Valid 

8 0,181 0,3120 Tidak Valid 

9 0,733 0,3120 Valid 

10 0,626 0,3120 Valid 

11 0,018 0,3120 Tidak Valid 

12 0,616 0,3120 Valid 

13 0,618 0,3120 Valid 

14 0,421 0,3120 Valid 

15 0,018 0,3120 Tidak Valid 

16 0,389 0,3120 Valid 

17 0,704 0,3120 Valid 

18 0,457 0,3120 Valid 

19 0,669 0,3120 Valid 

20 0,680 0,3120 Valid 

21 0,704 0,3120 Valid 

22 0,263 0,3120 Tidak Valid 

23 0,267 0,3120 Tidak Valid 

24 0,616 0,3120 Valid 

25 0,411 0,3120 Valid 

26 0,710 0,3120 Valid 

27 0,361 0,3120 Valid 

28 0,123 0,3120 Tidak Valid 

29 0,597 0,3120 Valid 

30 0,710 0,3120 Valid 

31 0,617 0,3120 Valid 

32 0,616 0,3120 Valid 

33 0,553 0,3120 Valid 

34 0,525 0,3120 Valid 

35 0,530 0,3120 Valid 

36 0,254 0,3120 Tidak Valid 
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37 0,331 0,3120 Valid 

38 0,334 0,3120 Valid 

39 0,429 0,3120 Valid 

40 0,255 0,3120 Tidak Valid 

Lingkungan Sekolah (X2) 

1 0,315 0,3120 Valid 

2 0,505 0,3120 Valid 

3 0,204 0,3120 Tidak Valid 

4 0,401 0,3120 Valid 

5 0,592 0,3120 Valid 

6 0,389 0,3120 Valid 

7 0,427 0,3120 Valid 

8 0,474 0,3120 Valid 

9 0,487 0,3120 Valid 

10 0,269 0,3120 Tidak Valid 

11 0,554 0,3120 Valid 

12 0,450 0,3120 Valid 

13 0,290 0,3120 Tidak Valid 

14 0,626 0,3120 Valid 

15 0,523 0,3120 Valid 

16 0,260 0,3120 Tidak Valid 

17 0,003 0,3120 Tidak Valid 

18 0,450 0,3120 Valid 

19 0,492 0,3120 Valid 

20 0,472 0,3120 Valid 

21 0,371 0,3120 Valid 

22 0,092 0,3120 Tidak Valid 

23 0,265 0,3120 Tidak Valid 

24 0,353 0,3120 Valid 

25 0,339 0,3120 Valid 

26 0,678 0,3120 Valid 

27 0,481 0,3120 Valid 

28 0,331 0,3120 Valid 

29 0,465 0,3120 Valid 

30 0,347 0,3120 Valid 

31 0,447 0,3120 Valid 

32 0,274 0,3120 Tidak Valid 

33 0,335 0,3120 Valid 

34 0,415 0,3120 Valid 

35 0,241 0,3120 Tidak Valid 

36 0,156 0,3120 Tidak Valid 

37 0,245 0,3120 Tidak Valid 

38 0,410 0,3120 Valid 

39 0,370 0,3120 Valid 

40 0,396 0,3120 Valid 
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Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rhitung > rtabel berdasarkan 

uji signifikansi 0,05 artinya bahwa item-item tersebut di atas valid sedangkan yang 

Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi 

1 0,131 0,3120 Tidak Valid 

2 0,581 0,3120 Valid 

3 0,431 0,3120 Valid 

4 0,432 0,3120 Valid 

5 0,313 0,3120 Valid 

6 0,302 0,3120 Tidak Valid 

7 0,564 0,3120 Valid 

8 0,432 0,3120 Valid 

9 0,531 0,3120 Valid 

10 0,504 0,3120 Valid 

11 0,346 0,3120 Valid 

12 0,517 0,3120 Valid 

13 0,620 0,3120 Valid 

14 0,077 0,3120 Tidak Valid 

15 0,590 0,3120 Valid 

16 0,423 0,3120 Valid 

17 0,288 0,3120 Tidak Valid 

18 0,539 0,3120 Valid 

19 0,451 0,3120 Valid 

20 0,363 0,3120 Valid 

21 0,474 0,3120 Valid 

22 0,598 0,3120 Valid 

23 0,356 0,3120 Valid 

24 0,079 0,3120 Tidak Valid 

25 0,062 0,3120 Tidak Valid 

26 0,405 0,3120 Valid 

27 0,407 0,3120 Valid 

28 0,559 0,3120 Valid 

29 0,403 0,3120 Valid 

30 0,281 0,3120 Tidak Valid 

31 0,469 0,3120 Valid 

32 0,526 0,3120 Valid 

33 0,506 0,3120 Valid 

34 0,534 0,3120 Valid 

35 0,481 0,3120 Valid 

36 0,366 0,3120 Valid 

37 0,524 0,3120 Valid 

38 0,537 0,3120 Valid 

39 0,433 0,3120 Valid 

40 0,343 0,3120 Valid 
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nilai rhitung < rtabel artinya bahwa item-item tersebut tidak valid (invalid). Hasil uji 

validitas angket minat melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 40 item soal 

dapat disimpulkan sebanyak 33 item soal dikatakan valid dan 7 item soal dikatakan 

tidak valid. Hasil uji validitas angket brand image perguruan tinggi sebanyak 40 

item soal dapat disimpulkan sebanyak 29 item soal dikatakan valid dan 11 item soal 

dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas angket lingkungan sekolah sebanyak 40 

item soal dapat disimpulkan sebanyak 29 item soal dikatakan valid dan 11 item soal 

dikatakan tidak valid. 

Jadi dapat disimpulkan validitas angket Brand image perguruan tinggi, 

lingkungan sekolah dan minat melanjutkan ke perguruan tinggi 120 nomor item 

soal dan sebanyak 91 item soal dikatakan valid serta 29 item soal dikatakan tidak 

valid. Hasil tersebut diperoleh dengan program IBM SPSS Statistics 23. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto, Suharsimi (2013:221) Reliabilitas merupakan sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

Rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

   =  (
 

    
) (    

∑   

   
) 

Keterangan:  

    = reliabilitas instrumen 

∑𝜎2
b = jumlah varians butir 

𝜎2
t =varians total 

K   =banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal 
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Tabel 3.11 

Klasifikasi Reliabilitas 

 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,81-1,00 Sangat Tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,41-0,60 Cukup 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 

 

Reliabilitas memiliki kreteria pengujian yaitu suatu quesioner dikatakan 

reliabilitas jika mempunyai nilai alpa positif dan lebih besar dari 0,6. Dimana 

semakin besar nilai alpa, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal 

(reliabel). Uji reliabilitas ini menggunakan sofware program statistics program for 

sosial sains (SPPS) Statistics 23. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

No Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

1 Brand image Perguruan Tinggi 0,881 

Reliable 

α > 0,8 

2 Lingkungan Sekolah 0,832 

3 Minat Melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi 

0,853 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, seluruh quesioner dalam penelitian 

berada dalam koefisien alpha di atas artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

seluruh quesioner penelitian dinyatakan reliabel dengan interpretasi nilai koefisien 

reliabilitas berada pada kategori tinggi. hasil perhitungan uji reliabilitas 

menggunakan sofware program statistics program for sosial sains (SPPS) 

Statistics 23 
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3.7.2 Analisis Data 

3.7.2.1 Uji Persyaratan Analisis 

Pengujian persyaratan analisis digunakan sebagai persyaratan dalam 

penggunaan model analisis regresi linier berganda. Suatu model regresi harus 

dipenuhi syarat-syarat bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Jika tidak ditemukan permasalahan maka 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan analisis regresi. Dalam regresi 

linier, untuk memastikan agar model tersebut BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) dilakukan pengujian sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali dalam Siswanto dan Suyanto (2018: 196) Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual mempunyai distrubusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistik  menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

2. Uji Linieritas 

Menurut Ghozali dalam Siswanto dan Suyanto (2018: 196) uji linieritas 

bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model digunakan sudah benar atau 

tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan yang linier antara variabel 

dependen. Penilaian uji linieritas yaitu dapat dilihat dengan membandingkan antara 

thitung > ttabel apabila thitung > ttabel maka variabel tersebut linier 

3. Uji Multikolinieritas 
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Menurut Ghozali dalam siswanto dan suyanto (2018: 193) uji 

multikolinieritas data bertujuan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel indenpenden. Jika antara variabel independen terjadi multikolineritas 

sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai 

standar error menjadi tidak tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel X 

tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi 

memiliki standard erorr yang tinggi yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat 

diestimasi dengan tepat. 

Adanya multikolinearitas dapat dilihat antara lain dari: (1) nilai tolerance 

dan lawannya; (2) variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas dapat juga 

dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 

< 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Menurut Ghozali dalam siswanto dan suyanto (2018:194) ada 

dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan 

metode uji statistik. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode uji 

statistik teknik uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua 

variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel 

bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model 

tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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3.7.2.2 Uji Liniear Berganda 

Menurut Siswanto dan Suyanto (2018:187) regresi berganda digunakan 

untuk mempredikasi variabel tergantung (Y) berdasarkan variabel bebas (X) lebih 

dari satu. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel brand image 

perguruan tinggi dan lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y  = minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

a  = konstanta 

b1 = koefisien regresi dari brand image perguruan tinggi 

b2 = koefisien regresi dari lingkungan sekolah 

X1 = strategi brand image 

X2 = lingkungan sekolah 

 = error 

Uji regresi linier berganda untuk analisis data pada penelitian ini 

menggunakan IBM SPSS Statistik 23 

3.7.2.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali, Imam (2012: 97) koefisien determinasi (R
2
) merupakan 

alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya 

jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +  
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KD = r
2 
x 100% 

Keterangan: 

KD  = Koefisien Determinasi yang dicari 

r
2  

= Koefisien Korelasi 

2. Uji t (persial) 

Menurut Ghozali, Imam (2012: 98) uji beda t-test digunakan untuk menguji  

seberapa jauh pengaruh variabel indenpenden yang digunakan dalam penelitian ini 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara persial 

Pengujian hepotesis parsial menggunakan uji t dengan rumus sebagai 

berikut: 

t = 
 √   

√    
 

thitung selanjutnya dibandingkan dengan ttabel sesuai dengan α yang telah 

ditetapkan. Adapun cara mencari ttabel  dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

ttabel = n-k-1 

keriteria pengambilan keputusan  

jika thitung > ttabel atau Sig < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha1 diterima 

jika thitung < ttabel atau Sig >0.05, maka Ho diterima dan Ha1 ditolak 

Artinya apabila thitung > ttabel maka koefisien korelasi parsial tersebut 

signifikan dan menunjukan adanya pengaruh secara parsial antara variabel 

independen dengan variabel indipenden, atau sebaliknya jika thitung < ttabel maka 

koefisien korelasi parsial tersebut tidak signifikan dan menunjukan tidak ada 

pengaruh secara parsial antara variabel indipenden dan variabel dependen. 

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian ini 

dapat ditulis sebagai berikut: 
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(1) Ho : μ1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh brand image perguruan tingggi 

terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Ha : μ1  ≠  0, artinya terdapat pengaruh brand image perguruan tinggi terhadap 

minat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

(2) Ho : μ1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Ha : μ1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat 

melanjutkan ke perguruan tinggi 

3. Uji F ( simultan) 

Menurut Ghozali, Imam (2012: 98) uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel indipenden atau variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau vaiabel terikat. 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Untuk pengujian ini hasil Fhitung  

selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel sesuai dengan α yang telah ditetapkan. 

Adapun cara mencari Ftabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ftabel = 
 

     
 

Kriteria pengambilan keputusan: 

(1) Jika Fhitung > Ftabel atau Sig < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

(2) Jika Fhitung <Ftabel atau Sig < 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya apabila Fhitung <Ftabel  maka koefisien korelasi ganda yang diuji 

adalah tidak signifikan, tetapi sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka keofisien kolerasi 

ganda yang diuji adalah signifikan dan dapat dijadikan sebagai dasar prediksi serta 
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menunjukan adanya pengaruuh secara simultan, dan ini dapat diberlakukan untuk 

seluruh populasi. 

Keriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian ini 

dapat ditulis sebagai berikut: 

(1) Ho : μ = 0, artinya tidak terdapat pengaruh brand image perguruan tinggi dan 

lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

(2) Ha : μ ≠ 0, artinya terdapat pengaruh brand image perguruan tinggi dan 

lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi 

4. Waktu dan Tempat Penelitian 

i. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di SMK Negeri 1 

Karangpucung yang beralamat di Jl. Raya Ciporos – Karangpucung, Ciporos, 

Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 

 
Gambar 3.2 SMK Negeri 1 Karangpucung 

 

ii. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 6 bulan, mulai dari 

januari 2019 sampai dengan bulan juli 2019 dan secara terincinya dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No 

Jadwal 

Kegiatan 

Waktu Penelitian (Bulan/Tahun) 

Januari 

2019 

Februari 

2019 

Maret 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 

Juni 

2019 

Juli 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 Tahap 

Persiapan 

                           

1 a. Melakukan 

penelitian 

pendahuluan 

                           

 b. Penyusunan 

proposal 

                           

 c. Menyusun 

instrumen 

penelitian 

                           

 Tahap 

pelaksanaan 

                           

2 a. Melakukan 

penelitian ke 

objek yang 

diteliti 

                           

 b. Mengolah 

data dan 

menganalisis 

hasil 

penelitian 

                           

 Tahap 

pelaporan 

                           

3 a. Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

                           

 b. Memfungsika

n hasil 

penelitian 

                           

 

 

 


