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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah SMK 

a. SMK Negeri 1 Bantul 

Berdiri pada tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 213/UKK/III/1968 tertanggal 

9 Juni 1968 dengan nama SMEA Negeri VI Bantul yang selanjutnya 

berubah nama menjadi SMEA Negeri 1 Bantul dan sekarang 

menjadi SMK Negeri 1 Bantul. 

Dalam perkembangannya sekolah sangat komit dengan 

perubahan dan peningkatan mutu. Komitmen peningkatan mutu 

diaktualisasikan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

ISO 9001:2008 sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai 29 Mei 2013. 

Kemudian pada awal tahun 2013 SMK Negeri 1 Bantul mengadakan 

resertifikasi  Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Hal 

itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan SMK Negeri 1 Bantul 

telah diakui oleh lembaga sertifiikasi TUV Rheinland Cert GmbH 

dengan certifikat nomor 01.100.065 164.  
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b. SMK Muhammadiyah Wonosari 

SMK Muhammadiyah Wonosari merupakan sekolah alih fungsi 

dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Muhammadiyah Wonosari 

yang berdiri sejak tahun 1968 dengan Bapak Whasid, BA sebagai 

kepala sekolahnya. Dengan harus ditutupnya SPG pada tahun 1989 

karena adanya aturan dari pemerintah, maka sekolah ini beralih 

fungsi menjadi SMEA Muhammadiyah Wonosari yang ditangani 

langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis 

Dikdasmen Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.  

Terdapat 5 kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah 

wonosari yaitu Akuntansi, Jasa Boga, Multimedia, Perbankan 

Syari’ah dan Animasi.Semua kompetensi keahlian tersebut telah 

terakreditasi A. 

c. SMK Muhammadiyah Pakem 

SMK Muhammadiyah Pakem adalah SMK yang beralamat di 

Jln. Pakem Turi Km 05, Pakem Sleman Yogyakarta  

Yogyakarta sebagai kota pelajar berkembang sangat cepat dari 

setiap lini kehidupan masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan 

adalah sekolah yang akan mencetak sumber-sumber daya manusia 

yang siap kerja. SMK Muhammadiyah Pakem sebuah lembaga 

pendidikan yang akan mencetak manusia-manusia siap bersaing di 

duniakerja. SMK Muhammadiyah Pakem Telah membuka beberapa 

paket Keahlian salah satunya adalah perbankan syariah yang sudah 
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dibuka sejak 2014 lalu. 4 keahlian pada SMK Pakem adalah 

Tekhnik Kendaraan Ringa, Tekhnik Sepeda Motor, Gambar dan 

Bangunan dan Perbankan syariah. 

 Visi Misi SMK 

Visi: Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMK yang 

berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.  

Misi:Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang 

kuat,Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang 

meluas, merata, dan berkeadilan,Mewujudkan Pembelajaran yang 

bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan,Mewujudkan Penguatan 

Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan 

Publik. 

2. Jurusan Perbankan Syariah 

Jurusan perbankan syariah adalah jurusan yang dibuka di SMK 

untuk memenuhi kebutuhan SDM syariah. 

Struktur organisasi Jurusan Perbankan Syariah SMK 

a. SMK N 1 Bantul 

Ketua Paket Keahlian : Ririh Damayanti W.G., M.Acc 

Sekretaris    : Sri Endah Suwarni, S.Pd 

Kepala Bengkel   :  Margiyati, S,pd, M.Pd 

b. SMK Muhammadiyah Pakem 

Ketua Paket Keahlian  : Meika Prasdana Ningrum, S.Pd 
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Sekretaris    :Satiman Maskuri, S. EI 

c. SMK Muhammadiyah Wonosari 

Ketua Paket Keahlian : Dwi Astuti Handayani, S.Pd 

Guru Produktif   : Mujiyana SE 

B. Deskripsi Data Responden 

Setiap responden memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu 

peneliti melakukan pengelompokan  dengan karakteristik tertentu. Adapun 

karakteristik data responden ditentukan menurut Jenis Kelamin,Umur, dan 

kelas. Berikut adalah pengelompokan responden berdasarkan kuesioner yang 

disebar. 

1. Jumlah responden berdasarkan Jenis Kelamin  

Responden dikelompokan berdasarkan jenis kelamin untuk 

mengetahui jumlah siswa. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin 

siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Presentase % 

Laki-Laki 7 8,3% 

Perempaun 77 91,7% 

 Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden 

yang paling banyak adalah dari siswa perempuan yaitu sebanyak 77 

responden atau 91,7%. Selanjutnya jumlah siswa laki-laki adalah 

sebanyak 7 responden atau 8,3%. 
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2. Jumlah Responden berdasarkan Umur 

Dalam penelitian ini responden dikelompokan berdasarkan usia 

yang rata-rata berkisar antara umur 15-18 tahun. Untuk mengetahui lebih 

jelas proporsi usia responden dapat kita lihat pada tabel dibawah. 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Presentase % 

15 Tahun 9 responden 10.7% 

16 Tahun 15 Responden 17.9% 

17 Tahun 37 Responden 44.0% 

18 Tahun 23 Responden 27.4% 

Sumber: Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah 

responden dengan umur 15 tahun adalah sebanyak 9 responden 

(10,7%), umur16 tahun sebanyak 15 responden (17,9%),  umur 17 

tahun sebanyak 37 responden (44 %), dan umur 18 tahun sebanyak 23 

responden (27,4 %). Yang berarti bahwa responden yang dominan 

adalah dari umur 17 tahun. 

3. Jumlah Responden Berdasarkan Kelas 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Kelas 

Kelas Jumlah Presentase % 

X1 24 28.6% 

XII 60 71.4% 

Sumber: Data diolah, 2017 
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah reponden 

kelas XI adalah sebanyak 24 orang siswa dengan jumlah presentase 

sebesar 28,6% dan jumlah responden kelas XII sebanyak 60 siswa 

dengan presentase sebesar 71,4%. Artinya sampel terbanyak diambil 

adalah siswa kelas XII. 

C. Deskripsi Variabel Penelitian  

Deskripsi data yang akan disajikan dalam hasil penelitian ini 

adalahuntuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data 

kuesioner yang diperoleh dilapangan. Data kuesioner diukur menggunakan 

skala likert dengan alternatif pilihan jawaban dan skornya yaitu SS 

(SangatSetuju): 4, S (Setuju): 3, (TS) Tidak Setuju: 2, STS (Sangat Tidak 

Setuju): 1. Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner kepada 84 orang responden sebagaimana hasilnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dimensi Sikap (X1) 

Dari data hasilpenyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas pertama yaitu sikap siswa (X1) dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 6 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 84 

orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Responden Untuk Pernyataan Variabel X1 

Item 

Pernyataan 

∑ 

(STS) 
% 

∑ 

(TS) 
% 

∑ 

(S) 
% 

∑ 

(SS) 
% 

1   2 2,4% 42 50% 40 47,6% 

2   4 4,8% 44 52,4% 36 42,8% 

3   5 6% 50 59,5% 29 34,5% 

4   7 8,3% 30 35,7% 47 56% 

5   14 16,7% 41 48,8% 29 34,5% 

6   11 13,1% 43 51,2% 30 35,7% 

Sumber: Data diolah, 2017 

Tabel diatas menunjukan bahwa untuk variabel sikap siswa (X1) 

pada item pertanyaan ke-1, sebanyak 40 responden menyatakan sangat 

setuju, 42 responden menyatakan setuju, dan 2 responden menyatakan 

tidak setuju. Pertanyaan keduan dengan 36 responden menyatakan SS, 

44 responden menyatakan setuju dan 4 responden menyatakan tidak 

setuju.pertanyaan ke tiga dengan 29 menyatakan sangat setuju, 50 

menyatakan setuju dan 5 responden menyatakan tidak setuju, pertanyaan 

keempat dengan  47 responden menyatakan  sangat setuju 30 setuju, dan 

7 responden menatakan tidak setuju. pertanyaan kelima dengan 29 

responden menyatakan sangat setuju, 41 menyatakan setuju, dan 14 

responden menyatakan tidak setuju.  Pertanyaan keenam dengan  30 

responden menyatakan sangat setuju,  43 setuju, dan  11 responden 

menyatakan tidak setuju, yang berarti bahwa sikap yang mereka tunjukan 

adalah bervariasi. 
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2. Dimensi Norma Subjektif (X2) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas kedua yakni dimensi Norma Subjektif  (X2) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 6 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden 

sebanyak 84 orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Responden Untuk Pernyataan Variabel X2 

Item 

pernyataan  

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1   2 2,3% 35 41,7% 47 56% 

2   12 14,3% 37 44% 35 41,7% 

3   20 23,8% 35 41,7% 29 34,5% 

4   21 25% 36 42,8% 27 32,2% 

5   7 8,3% 44 52,4% 33 39,3% 

6   12 14,3% 43 51,2% 29 34,5% 

Sumber: Data diolah 2017 

Tabel diatas menunjukan bahwa item pertanyaan ke 1 mendapat 

respon SangatSetuju sebanyak 47 responden, 35 setuju dan 2 responden 

menyatakan tidak setuju, penyataan kedua dengan 35 responden sangat 

setuju, 37 setuju dan 12 responden tidak setuju, pertanyaan ketiga 

dengan 29 responden sangat setuju 35 responden setuju dan 20 

responden tidak setuju, pertanyaan keempat dengan 27 responden 

menyatakan sangat setuju,36 responden setuju dan 21 responden tidak 

setuju, pertanyaan kelima dengan responden 33 menyatakan sangat 

setuju,44 menyatakan setuju dan 7 responden tidak setuju, pertanyaan 

keenam dengan 29 responden sangat setuju,43 reponden menyatakan 
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setuju dan 12 responden tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa jawaban 

yang mereka berikan juga bervariasi. 

3. Dimensi Kontrol Perilaku (X3) 

Dari data hasil penyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

bebas ketiga yaitu dimensi Konntrol Perilaku (X3) dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 6 butir pertanyaan dan dengan jumlah responden 

sebanyak 84 orang dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Responden Untuk Pernyataan Variabel X3 

Item 

pertan

yaan 

∑ 

(STS) 

% ∑ 

(TS) 

% ∑ 

(S) 

% ∑ 

(SS) 

% 

1   17 20,2% 31 36,9% 36 42,9% 

2   11 13,1% 33 39,3% 40 47.6% 

3 1 1,2% 22 26,2% 30 35,7% 31 36,9% 

4 1 1,2% 14 16,7% 36 42,8% 33 39,3% 

5   14 16,7% 37 44% 33 39,3% 

6   14 16,7% 41 48,8% 29 34,5% 

Sumber: Data diolah. 2017 

Tabel diatas menunjukan bahwa pada pertanyaan pertama, 36 

responden menyatakan sangat setuju, 31 menyatakan setuju dan 17 

responden menyatakan tidak setuju, pertanyaan kedua 40 responden 

menyatakan sangat setuju,33 menyatakan setuju dan 11 menyatakan 

tidak setuju, pertanyaan ketiga, 31 responden menyatakan sanagat setuju 

,30 menyatakan setuju ,22 menyatakan tidak setuju dan 1 responden 

menyatakan sangat tidak setuju, pertanyaan ke empat 33 reponden 

menyatakan sangat setuju,36 setuju,14 menyatakan tidak setuju dan 1 
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responden menyatakan sangat tidak setuju, pertanyaan kelima dengan 33 

respondne menyatakan sangat setuju,37 setuju dan 24 responden 

menyatakan tidak setuju, dan pertanyaan keenam dengan29 responden 

menyatakan sangat setuju,41 setuju dan 14 responden menyatakan tidak 

setuju. Artinya jawaban pada variabel ini bervariasi dengan dominan 

jawaban adalah setuju. 

4. Niat (Y) 

Dari data hasilpenyebaran kuesioner penelitian mengenai variabel 

terikat yaitu Niat siswa (Y) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 butir 

pertanyaan dan dengan jumlah responden sebanyak 84 orang dapat 

ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Responden Untuk Pernyataan Variabel Y 

Item 

pertanyaa

n 

∑ 

(STS) 
% 

∑ 

(TS) 
% 

∑ 

(S) 
% 

∑ 

(SS) 
% 

1     27 31,1% 57 67,9% 

2   6 7,1% 42 50% 36 42,9% 

3   12 14,3% 47 60% 25 29,7% 

4   14 16,7% 45 53,8% 25 29,7% 

Sumber: Data dioalah. 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, untuk pertanyaan kesatu 

dengan 57 responden menytakan sangat setuju dan 27 menyatakan 

setuju, pertanyaan kedua dengan 36 responden menyatakan sangat 

setuju,42 setuju dan 6 responden tidak setuju, pertanyaan ketiga dengan 

25 responden sangat setuju,47 setuju dan 12 respon menyatakan tidak 

setuju, pertanyaan keempat dengan 25 responden menyatakan sangat 
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setuju,45 setuju dan 14 menyatakan tidak setuju. Artinya bahwa untuk 

variabel niat, jawabannya juga bervariasi dengan dominan jawaban 

adalah setuju. 

D. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

penelitian sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Berikut ini hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Tekhnik uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode korelasi person, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item 

dengan skor totalnya dengan cara menjumlahkan seluruh item pada satu 

variabel. Kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria 

menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Ika 

nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika 

r hitung, < dari r tabel maka item dinyatakan tidak valid. (Priyanto, 

2014:51) 

Tabel 4.8 Uji Validitas Kuesioner Variabel Sikap X1 

Variabel  Item     Person 

correlation 

      Keterangan  

SIKAP  SK1 0,767 VALID 

 SK2 0,766 VALID 

 SK3 0,797 VALID 

 SK4 0,766 VALID 

 SK5 0,841 VALID 

 SK6 0,820 VALID 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 hasil output SPSS  
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r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan 

N=84(df=N-2) df=84-2=82 maka r tabelnya adalah 0,217 (liat pada 

lampiran r tabel). 

Tabel diatas menunjukan bahwa semua butir pertanyaan pada 

variabel dimensi sikap (X1) dinyatakan Valid karena nilai Person 

Correlation lebih dari angka r tabel=0,217. 

Tabel 4.9  Uji Validitas Kuesioner Variabel Norma Subjektif (X2) 

Variabel  Item Person 

Correlation  

 

Keterangan  

Norma 

Subjektif 

NM1 0,688 VALID 

 NM2 0,874 VALID 

 NM3 0,894 VALID 

 NM4 0,850 VALID 

 NM5 0,859 VALID 

 NM6 0,878 VALID 

Sumber: Data kuesioner diolah. 2017 hasil output SPSS 

Tabel diatas menunjukan bahwa semua butir pernyataan variabel 

X2 dinyatakan Valid karena nilai r hitung  person correlation lebih dari r 

tabel =0,217. 

Tabel 4.10 Uji Validitas Kuesioner Variabel Kontrol Perilaku (X3) 

 Variabel  Item Pearson 

correlatinon 

Keterangan 

Kontrol Perilaku KP1 0,812 VALID 

 KP2 0,792 VALID 

 KP3 0,780 VALID 

 KP4 0,789 VALID 

 KP5 0,856 VALID 

 KP6 0,869 VALID 

Sumber: Data kuesioner diolah.2017 hasil output SPSS 
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Tabel diatas menunjukan bahwa semua butir pernyataan variabel 

X3 dinyatakan Valid karena nilai r hitung  person correlation lebih dari r 

tabel =0,217. 

Tabel 4.11. Uji Validitas Variabel Y 

Variabel Item Pearson 

correlation 

Keterangan 

Niat 1 0,585 VALID 

 2 0,845 VALID 

 3 0,889 VALID 

 4 0,873 VALID 

Sumber: Data kuesioner diolah, 2017 Hail output SPSS 

Tabel diatas menunjukan bahwa semua butir pernyataan variabel 

X3 dinyatakan Valid karena nilai r hitung  person correlation lebih dari r 

tabel =0,217. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, untuk seluruh butir 

pernyatan pada variabel sikap siswa, norma subyektif siswa, Kontrol 

perilaku siswa dan variabel niat siswa adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliable kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 daoat 

diterima dan diatas 0,8 adalah baik sekaran 1992 dalam (Priyanto, 

2014:66). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat nilai cronbach alpha> 0,7 (kategori baik dan dapat diterima). 

Jika koefisien cronbach alpha< 0,7 maka instrumen tersebut dinyatakan 

tidak reliable. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas insstrumen 

penelitian: 
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Tabel. 4.12 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Koefisien cronbac’s 

alpha 

Ket 

Sikap  0,881 RELIABEL 

Norma Subjektif 0,917 RELIABEL 

Kontrol Perilaku 0,898 RELIABEL 

Niat 0,822 RELIABEL 

Sumber: Data Primer diolah. 2017  

Dari data diatas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas dalam 

tabel 4.12 dapat diuraikan bahwa koefesien Cronbach’s Alpha untuk 

masing-masing variabel yaitu sikap = 0,881, Norma Subjektif = 0,917, 

Kontrol Perilaku =0,898 dan Niat= 0,822. Karena semua variabel 

memiliki angka koefesien cronbach’s Alpha lebih dari 0,7 maka semua 

variabel dinyatakan reliabel. 

E. Uji  Analaisis Data 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi pengganggu memiliki distribusi normal ataukah tidak (Ghazali, 

2011:160). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan statistic one-

sample Kolmogrov. Dikatakan normal apabila tingkat signifikan > 0,05. 

Hasil uji normalitas ditunjukan oleh tabel:  
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Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  

 Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1.20861733 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .718 

Asymp. Sig. (2-tailed) .681 

Sumber: data diolah, 2017 ouput SPSS 

Hasil uji dengan Kolmogrov-Smirnov test diatas maka diperoleh 

Kolmogrov-Smirnov Test sebesar 0,718 dan signifikansi (Asymp.sig.) 

sebesar 0,681 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi. Jika nilai 

VIF yang didapat tidak lebih dari 10 dan lebih dari 0,1 maka dapat 

disimpulkan bahwa model terbebas dari multikol (Ghazali, 2011: 

108) berikut hasil uji Multikolinearitas. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Multikoinearitas Data 

Variabel   Tolerance VIF Ket 

X1 0,522 1,916 Tidak terjadi Multikolinearitas 

X2 0,697 1,434 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

X3 0,585 1,709 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Data kuesioner diolah. 2017 output SPSS 

Hasil output Spss menunjukan bahwa nilai tolerance tiap 

variabel > 0,1 dan nilai VIF nya lebih kecil dari 10. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pada penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan 

metode Glesjer dengan pengambilan keputusan dengan cara melihat 

nilai signifikan pada variabel bebas. Jika sig. >0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2011:143). Dibawah ini hasil uji 

heteoskedastisitas 
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Tabel 4.15. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig t Keterangan 

X1 0,664 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

X2 0,191 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

X3 0,780 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: data kuesioner diolah, 2017 output SPSS 

Hasil uji Glesjer menunjukan semua variabel bebas tidak 

mengalami heteroskedastisitas karena nilai probalitas signifikan 

semua vaiabel diatas tingkat kepercayaan 5% atau >0,05.  

F. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan 

satu variabel dependen. 

1. Uji R² (Kooefesien Determinan) 

Tabel. 4.16 uji R² 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .787
a
 .619 .605 1.231 

a. Predictors: (Constant), Kontrol Perilaku Siswa, 

Norma Subyektif Siswa, Sikap Siswa 

R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 

sampai 1. Jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. (Priyanto, 
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2014:155). Angka R yang didapat adalah 0.787 artinya  hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara variabel sikap (x1), norma subjektif (x2), dan kontrol 

perilaku secara bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat dengan 

variabel dependen niat (Y), karena nilai R mendekati 1. 

Adjusted R square adalah menunjukan koefisien determinasi. Angka 

ini akan diubah dalam bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R 

square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi 

menggunakan lebih dari dua variabel independen (Priyanto, 2014:156). 

Nilai Adjusted r square pada penelitian ini menunjukan sebesar 0.605 atau 

60,5%% artinya variabel variabel independen seperti sikap (x1), norma 

subjektif (x2) dan kontrol perilaku (x3) memiliki kemampuan sebesar 

60,5% untuk mengukur variasi variabel dependen yaitu niat siswa 

melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

Sedangkan sisanya 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model ini. 

2. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat apakah akan ditolak atau diterima. 

a) Uji t-test (Uji secara individu) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku) secara 
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individual terhadap variabel dependen (niat siswa untuk melanjutkan 

studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama). 

Tabel 4.17 Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.324 .990  2.346 .021 

Sikap 

Siswa 

.281 .064 .422 4.419 .000 

Norma 

Subyektif 

Siswa 

.111 .047 .196 2.376 .020 

Kontrol 

Perilaku 

Siswa 

.167 .049 .309 3.428 .001 

a. Dependent Variable: Niat Siswa 

 

1) Pengaruh Dimensi Sikap terhadap Niat siswa Melanjutkan studi 

dengan jurusan yang sama 

Ha : Dimensi sikap berpengaruh signifikan terhadap niat 

siswa melanjutkan studi dengan jurusan yang sama 

Ho : Dimensi sikap tidak berpengaruh positif terhadap niat 

siswa untuk melanjutkan studi dengan jurusan yang 

sama 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung sebesar 4,419 

lebih besar dari t tabel= 1,990 dan signifikansi kurang dari 0,05 

(0,000 < 0,05). Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

kesimpulannya adalah dimensi sikap memiliki pengaruh 
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signifikan terhadap niat siswa melanjutkan studi keperguruan 

tinggi dengan jurusan yang sama. 

2) Pengaruh Dimensi Norma subjektif terhadap Niat siswa 

Melanjutkan studi dengan jurusan yang sama 

Ha : Dimensi norma subjektif berpengaruh signifikan 

terhadap niat siswa melanjutkan studi dengan jurusan 

yang sama 

Ho : Dimensi norma subjektif tidak berpengaruh positif 

terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi dengan 

jurusan yang sama 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,376 lebih besar dari t tabel = 1,990 dan nalai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,020<0,05) Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya dapat kita simpulkan bahwa dimensi norma subjektif 

berpengaruh signifikan terhadap niat siswa perbankan syari’ah 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan 

yang sama. 

3) Pengaruh Dimensi kontol perilaku terhadap Niat siswa 

Melanjutkan studi dengan jurusan yang sama 

Ha : Dimensi kontrol perilaku berpengaruh signifikan 

terhadap niat siswa melanjutkan studi dengan jurusan 

yang sama 
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Ho : Dimensi kontrol perilaku tidak berpengaruh positif 

terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi dengan 

jurusan yang sama 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,428 lebih besar dari t tabel= 1,990 dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,001<0,05), Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya bahwa dimensi konrtol perilaku memiliki pengaruh 

signifikan pada niat siswa perbankan syari’ah untuk 

melanjutkan studi dengan jurusan yang sama. 

b) Uji F (Simultan) 

Tabel 4.18 Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 197.079 3 65.693 43.346 .000
b
 

Residual 121.243 80 1.516   

Total 318.321 83    

a. Dependent Variable: Niat Siswa 

b. Predictors: (Constant), Kontrol Perilaku Siswa, Norma 

Subyektif Siswa, Sikap Siswa 

Ha :Dimensi sikap, dimensi norma subjektif,dan dimensi kontrol 

perilaku secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat 

siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan 

yang sama. 

Ho : Dimensi sikap, dimensi norma subjektif, dan dimensi kontrol 

perilaku secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi 

dengan jurusan yang sama. 
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Berdasarkan data (ANOVA ), diperoleh nilai F hitung > F 

tabel (43,346>3,112) dan signifikansi < 0,05 (0,000 <0,05), maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga kesimpulan yang diperoleh 

adalah ketiga variabel dependen sikap,  norma subjektif dan 

kontrol perilaku secara simultan berpengaruh terhadap niat siswa 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang 

sama. 

G. Pembahasan 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS Versi 21.0 maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh dimensi sikap teradap niat siswa untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi sikap berpengaruh 

positif  dan signifikan terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. Berdasarkan hasil 

pengujian yang diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 4,419 > 1,990 t 

tabel, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi sikap siswa berpengaruh 

signifikan terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi keperguruan 

tinggi dengan jurusan yang sama. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan responden wawancara yang 

mengatakan bahwa keinginan mengambil jurusan perbankan syariah atau 

ekonomi islam untuk studi lanjut ke perguruan tinggi adalah karena 
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sejalan dengan apa yang dipelajari ketika SMK, karena suka dengan 

pelajarannya, karena persaingan dunia kerja, karena kebutuhan SDM 

syariah semakin banyak, dan karena ingin memiliki kehidupan yang 

layak untuk masa depan nanti. Berikut kutipan salah satu narasumber, 

Ella Maerizki siswa kelas XII SMKN 1 Bantul pada tanggal 30 maret 

2017 pukul 09:55 

“kalau saya alasann mengambil jurusan perbankan syariah karena 

sejalur sama jurusan yang sekarang, saya juga suka sama pelajarannya, 

dan kalau hanya lulusan SMK saja mencari pekerjaan itu susah.  

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suharti dan Sirrine (2011)   

yang menyatakan bahwa faktor  sikap pada individu memiliki pengaruh 

positif terhadap keinginan untuk berwirausaha pada mahasiswa 

universitas kristen satya wacana salatiga. penelitian Joseph (2013) yang 

mengungkapkan bahwa sikap (keinginan untuk berprestasi) dapat 

mengidentifikasi intensi studi keperguruan tinggi. Dan penelitian 

Suhirno (2011) mengungkapkan bahwa nilai instrinsik pada diri siswa 

dapat mempengaruhi minat masuk perguruan tinggi. 

2. Pengaruh dimensi Norma Subjektif terhadap niat siswa untuk 

melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kedua yaitu dimensi 

norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan pada niat siswa untuk 

melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

Berdasarkan hasil uji SPSS yang diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 
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2,379>1,990 t tabel, dengan signifikansi sebesar 0,020 yang artinya lebih 

kecil dari 0, 05.  

Hasil ini juga diperkuat dengan pernyataan responden yang 

mengatakan bahwa pendapat orang penting seperti keluarga, guru dan 

teman sangat di perlukan untuk mendukung suatu rencana yang sudah 

disiapkan sehingga kita bisa mengambil tindakan dan tidak gegabah, 

sebagaimana penuturan salah satu reponden, Tessa Mayasari, siswi kelas 

XII SMK Muhammadiyah Wonosari, tanggal 6 April 2017 pukul 09:59 

yang mengatakan bahwa: 

“guru juga memberi saran. Ya beliau memberi saran kepada kami 

untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi karena itu penting agar bisa 

lebih memperdalam ilmu, jadi ketika guru memberi saran kami akan 

mempertimbangkan untuk melakukannya. Karena saran baik dari guru 

akan berdampak baik untuk diri saya. 

Kalau orang tua tidak menyarankan untuk mengambil jurusan 

perbankan syariah dikeperguruan tinggi saya tidak akan bisa lanjut. 

soalnyakan yang biayai orang tua, jadi menurut saya saran orang tua itu 

penting, karena meskipun saya sudah berencana tapi orang tua nggak 

setuju atau orang tua tidak memberikan saran saya tidak bisa untuk 

melanjurkan keperguruan tinggi. 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulakan bahwa adanya pengaruh 

positif dan signifikan dari dimensi norma subjektif adalah karena 

menurut siswa, saran yang diberikan orang tua, guru dan teman mereka 

itu bisa mempengaruhi rencana mereka dalam berperilaku. 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Agung etal, (2014) yang menunjukan bahwa norma subjektif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa MM FE UNJ. Dan penelitian yang dilakukan oleh pribadi 
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(2010) mengungkapkan bahwa lingkungan keluarga dan teman sebaya 

mempengaruhi minat melanjutkan keperguruan tinggi pada siswa SMK 1 

Sedayu tahun 2009/2010. 

3. Pengaruh dimensi Kontrol Perilaku terhadap niat siswa untuk 

melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dimensi kontrol perilaku 

berpengaruh positif dan signifian terhadap niat siswa untuk melanjutkan 

studi keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. Berdasarkan hasil 

uji SPSS, diperoleh nilai t hitung sebesar 3,428>1,990 t tabel, dengan 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dari data tersebut dapat diartikan 

bahwa dimensi kontrol perilaku secara parsial memiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Farida dan Mahmud (2015) 

mengungkapkan bahwa variabel kontrol perilaku berpengaruh signifikan 

terhadap intensi matakuliah entrepreneur yang berdampak pada intensi 

mahasiswa berwirausaha. penelitian Leonal, Wayansari dan Kerti (2015) 

yang menyatakan bahwa dimensi kontrol perilaku berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat seseoarang dalam melakukan perilaku. juga 

penelitian hakim dan ramdhani yang menyebutkan bahwa kontrol 

perilaku berpengaruh positif terhadap intensi seseorang. 

 



86 
 

Hasil ini juga diperkuat dengan pernyataan salah satu responden, 

Ririn siswi SMK Muhammadiyah Wonosari kelas XII, tanggal 6 April 

2017 pukul 12:10: 

“Menurut saya, hambatannya adalah pada biaya, saya rasa 

teman-teman yang lain juga hambatannya disitu, tapi saya berencana 

untuk bekerja sambil kuliah agar mengurangi beban orang tua. Awalnya 

saya belum punya rencana untuk lanjut, tapi karena orang tua 

memberikan saran jadi saya mencoba.kalau orang tua tidak membiayai 

pasti saya tidak akan bisa kuliah” 

 

4. Pengaruh dimensi sikap, norma subjektif kontrol perilaku terhadap 

niat siswa untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi dengan 

jurusan yang sama.  

Berdasarkan data (ANOVA ), diperoleh nilai F hitung > F tabel 

(43,346>3,112) dan signifikansi < 0,05 (0,000 <0,05), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah ketiga 

variabel dependen sikap,  norma subjektif dan kontrol perilaku secara 

simultan berpengaruh terhadap niat siswa untuk melanjutkan studi 

keperguruan tinggi dengan jurusan yang sama. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Islamylia dan Mutia (2016) bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol 

perilaku persepsian secara bersama-sama mempengaruhi minat mahasiswa 

akuntansi dalam memilih jurusan akuntansi syariah di universitas Syiah 

Kuala,  

Semakin baik sikap siswa terhadap jurusan perbankan syariah 

maka akan semakin baik pula tanggapan yang ia berikan sehingga dapat 
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meningkatkan niat dalam melakukan tindakan, kemudian adanya acuan 

dan dukungan keluarga, teman dan guru juga dapat menjadi penguat 

keputusan berperilaku siswa. semakin siswa percaya akan acuan dan 

dukungan yang diberikan maka semakin kuat pula niat berperilaku siswa. 

Dan yang terakhir adalah persepsi siswa tentang mampu atau tidaknya dia 

melakukan perilaku tertentu, dan bagaimana dia mengatasi segala resiko 

yang dapat saja terjadi bisakah dia mengahandel sesuatu yang 

mengahalangi tindakan yang ingin dilakukannya ataukah tidak, usaha apa 

yang dilakukannya untuk dapat mewujudkan keinginan berperilakunya 

tersebut. Dan seberapa kuat kepercayaan dia terhadap apa yang akan dia 

lakukan nanti. Semakin siswa merasa mampu untuk melakukan perilaku 

dan menghandel  penghambatnya maka akan semakin mudah ia untuk 

melakukan tindakan atau perilaku. 

 

 


