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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Belajar 

Menurut Dalyono (2007), ada beberapa definisi belajar dari para ahli, 

antara lain, yaitu: 

a) Witherington, dalam buku educational psychology mengemukakan: “belajar 

adalah suatu perubahan dari dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, 

atau suatu pengertian.” 

b) Menurut Charles E. Skinner: “Learning is a process of progressive behavior 

adaption”, bahwa belajar adalah proses penyesuaian tingkah laku kearah yang 

lebih maju. 

c) Mc. Gooch mengatakan: “Learning is a change in performance as a result of 

practice”, bahwa belajar adalah perubahan dalam kinerja sebagai akibat dari 

latihan. 

 

2.2. Prestasi Belajar 

Beberapa pendapat ahli pendidikan dalam Dalyono (2007) tentang prestasi 

belajar, antara lain: 

a) Menurut Arifin, kata prestasi berasal dari bahasa belanda yaitu prestatie, 

kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang mempunyai 

makna “hasil usaha”. Lebih lanjut Arifin mengungkapkan bahwa prestasi 
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belajar dapat digunakan sebagai indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik. Dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran yang telah diberikan dalam kurikulum. 

b) Menurut Purwodarminto, definisi prestasi adalah hasil belajar yang telah 

dicapai. 

 

2.3. Teori Belajar 

Menurut Dalyono (2007) berkembangnya psikologi dalam pendidikan 

bersamaan dengan bermunculan pula berbagai teori tentang belajar. Dalam setiap 

perkembangan aliran psikologi bermunculan teori-teori tentang belajar yaitu teori 

belajar dari psikologi behavioristik, teori belajar dari psikologi kognitif dan teori 

belajar dari psikologi humanistik. 

a. Teori belajar psikologi behavioristik 

Teori belajar psikologi behavioristik dikemukakan para psikologi 

behavioristik. Mereka berpendapat, bahwa tingkah laku manusia ini dikendalikan 

oleh ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari lingkungan. Para 

penganut teori ini berpendapat, bahwa tingkah laku individu merupakan reaksi 

terhadap lingkungan mereka pada masa lalu dan masa sekarang dan bahwa 

segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. 

b. Teori belajar psikologi kognitif 

Penganut paham teori belajar berpendapat, bahwa tingkah laku seseorang 

tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement tetapi juga tindakan 

mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi 
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belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh pemahaman 

untuk memecahkan masalah. 

c. Teori belajar psikologi humanistik 

Teori ini menekankan pada masalah bagaimana setiap individu 

dipengaruhi dan dibimbing oleh pribadi yang mereka hubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Tujuan para pendidik dalam teori ini 

adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, membantu masing-masing 

individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan 

membantunya dalam mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. 

 

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang 

yang belajar dan adapula dari luar dirinya. Menurut Dalyono (2007) faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

2.4.1. Faktor Internal (berasal dari dalam diri) 

a. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar, bila seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, demam, pilek, 

batuk dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, misalnya 

mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa dapat mengganggu atau 

mengurangi semangat belajar. 
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b. Intelegensi 

Banyak orang yang sudah meyakini, bahwa antara pria dan wanita tidak 

terdapat perbedaan dalam hal intelegensi. Banyak pula penelitian yang 

membuktikan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara intelegensi pria 

dengan intelegensi wanita. 

c. Motivasi 

Menurut Winkel dalam situs episentrum.com mengatakan bahwa motivasi 

merupakan daya penggerak yang menjadi aktif pada saat-saat tertentu dimana ada 

kebutuhan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Gage dan Berliner dalam situs yang 

sama menjelaskan bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan individu 

dari perasaan bosan menjadi berminat untuk melakukan sesuatu. 

2.4.2. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri) 

Ada dua hal yang tercakup dalam faktor eksternal ini, meliputi: 

1. Lingkungan rumah 

Lingkungan rumah terutama orang tua, memegang peranan penting serta 

menjadi guru bagi anak dalam mengenal dunianya. Orang tua adalah 

pengasuh, pendidik dan membantu proses sosialisasi anak. Utami Munandar 

mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka 

semakin baik prestasi anak. Termasuk juga sejauh mana keluarga mampu 

menyediakan fasilitas tertentu untuk anak (internet, buku bacaan, dsb.) 

 (http://episentrum.com)  
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2. Lingkungan tempat menuntut ilmu 

Menurut Ormrod lingkungan menuntut ilmu yang baik adalah lingkungan 

yang nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar dan berprestasi. 

Karakteristik lingkungan yang nyaman sebagai tempat belajar adalah 

lingkungan yang mempunyai komitmen untuk medukung semua usaha siswa 

agar sukses dalam bidang maupun social, kemudian lingkungan yang ada 

perhatian dan kepercayaan siswa kepada orang tua terhadap sekolah, adanya 

kebijakan dan peraturan sekolah yang jelas, dsb. (http://episentrum.com).  

  

2.5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Pada tingkat perguruan tinggi, kualitas pendidikan seorang mahasiswa 

dapat dilihat dari indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi Kumulatif 

mahasiswa merupakan indikator keberhasilan selama pendidikan. Indeks prestasi 

kumulatif merupakan nilai akhir evaluasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa 

selama jenjang perguruan tinggi baik tingkat diploma, sarjana maupun doktoral. 

Nilai indeks prestasi kumulatif  ini berkisar antara nol sampai empat. Indeks 

prestasi kumulatif ini biasa digunakan sebagai standar dalam pengambilan 

keputusan dalam seleksi administrasi perusahaan bagi mereka yang akan melamar 

pekerjaan. Dalam buku pedoman pendidikan dan informasi mahasiswa 

Universitas Airlangga mengatakan bahwa besarnya nilai indeks prestasi dapat 

dihitung dengan rumus: 

 (2.1) 
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Dengan IP adalah indeks prestasi dan  merupakan bobot sks mata kuliah serta  

adalah nilai mata kuliah dan  merupakan semester ke- . 

Adapun variabel yang signifikan berperngaruh terhadap besarnya indeks 

prestasi kumulatif dari penelitian sebelumnya diantaranya jenis kelamin, 

penghasilan orang tua, dan asal daerah (Istiqamah,2008). Namun menurut 

Dalyono (2007) berhasil tidaknya seorang yang mengalami proses belajar 

disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang yang terdiri dari 

faktor kesehatan, intelegensi dan motivasi sedangkan faktor eksternal ialah faktor 

yang datang dari luar diri seseorang yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat.  

 

2.6. Analisis Regresi 

 Analisis regresi adalah salah satu metode statistik yang berguna untuk 

memodelkan fungsi hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. 

Variabel respon atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel 

lainnya, pada umumnya dilambangkan dengan notasi . Variabel prediktor 

dinotasikan dengan  adalah variabel penjelas bagi  yang biasa disebut variabel 

bebas. 

 

2.7.  Regresi Linier Sederhana 

 Analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat.  
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Model regresi linear sederhana : 

 (2.2) 

dengan  adalah variabel tak bebas dan  adalah variabel bebas serta  adalah 

konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan 

sumbu ordinat Y pada koordinat kartesius  adalah koefisien arah. 

(Rencher, 2008) 

 

2.8.  Regresi Linier Berganda 

Jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut regresi linear berganda 

dengan model :  

 , (2.3) 

dengan βo adalah konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis 

regresi dengan sumbu ordinat Y pada koordinat kartesius.  adalah 

koefisien arah serta εi merupakan besarnya simpangan persamaan garis penduga.  

Semakin kecil nilai εi  maka persamaan regresi yang diperoleh akan semakin baik. 

         (Ruppert, et. al, 2003) 

Apabila persamaan (2.2) dijabarkan, maka akan diperoleh persamaan : 

 (2.4) 
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Persamaan regresi tersebut dapat ditulis dalam bentuk matrik, yaitu: 

   (2.5) 

Dapat dituliskan dalam notasi vektor menjadi : 

        (2.6) 

dengan :    = vektor variabel tak bebas berukuran n x 1 

  = matriks variabel bebas berukuran n x (k+1) 

  = vektor parameter regresi berukuran (k+1) x 1 

   = vektor kesalahan pengamatan berukuran n x 1 

 n = banyak pengamatan 

 k = banyak variabel bebas 

 

2.9.  Regresi Nonparametrik  

Secara khusus, mari kita anggap pengamatan diambil dari variabel random 

kontinu Y pada nilai n yang telah ditentukan dari variabel bebas kontinu t. 

Misalkan , i = 1,2,…,n adalah nilai dari t dan Y yang berasal dari skema 

pengambilan sampel dan menganggap bahwa  dan  terkait dengan model 

regresi 

                                                        (2.7) 
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dengan  memiliki mean nol, tidak berkorelasi, variabel random dengan varians 

 dan  adalah nilai dari beberapa fungsi  yang tidak diketahui atau biasa 

disebut kurva regresi  atau fungsi regresi. 

Menurut Eubank (1988) jika bentuk dari  tidak diketahui dengan 

jelas, maka pendekatan yang dilakukan untuk menduga bentuk dari  adalah 

dengan regresi nonparametrik. Dalam regresi nonparametrik  hanya 

diasumsikan termuat dalam ruang fungsi tertentu. Ada banyak cara yang dapat 

digunakan untuk menduga  salah satunya dengan spline. 

 

2.10. Regresi Spline 

Diberikan n data berpasangan  mengikuti 

model regresi sebagai berikut : 

 , (2.8) 

dengan f adalah fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya dan  adalah error 

variabel random dengan mean 0 dan varians . 

Estimator spline dengan orde ke k dan titik knots  adalah suatu 

fungsi f  yang dinyatakan sebagai berikut : 

 (2.9) 

dengan  menunjukkan koefisien vektor dan 

 merupakan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut : 

, 
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dengan k adalah orde polynomial, K adalah banyaknya knot dan 

 

Oleh karena itu, spline merupakan potongan – potongan polinomial 

dengan segmen – segmen polinomial berbeda digabungkan bersama knot 

 dengan suatu cara yang menjamin sifat continuity tertentu. 

Fungsi spline untuk n pengamatan dapat diitulis sebagai berikut : 

 

Dalam bentuk matriks fungsi spline dapat pula dituliskan sebagai berikut : 

=  

(Eubank,1988) 

 

2.11. Multivariate Adaptive Regression Spline(MARS) 

Multivariate Regression Spline (MARS) merupakan suatu metode dalam 

bidang statistika yang diperkenalkan oleh Friedman pada tahun 1991. Kelebihan 

metode ini adalah tidak perlunya diasumsikan suatu variabel karena metode ini 

lebih fleksibel serta dapat digunakan pada banyak variabel prediktor. Pada 

umumnya suatu masalah mempunyai keterbatasan dalam mengolah data yang 

berdimensi tinggi. Namun, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

membangun model MARS yaitu : 
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a. Knot, yaitu akhir dari sebuah region dan awal dari sebuah region yang lain. Di 

setiap titik knot, diharapkan adanya kontinuitas dari fungsi basis antar satu 

region dengan region lainnya. 

b. Basis Function, yaitu kumpulan dari fungsi yang digunakan untuk mewakili 

informasi dari satu atau beberapa variabel. Fungsi basis ini merupakan fungsi 

parametrik yang didefinisikan pada tiap region. Jumlah maksimum fungsi 

basis (BF) adalah 2 sampai dengan 4 kali jumlah variabel prediktornya. 

c. Maksimum interaksi (MI) adalah 1, 2 dan 3 dengan pertimbangan jika lebih 

dari 3 akan menghasilkan bentuk model yang semakin kompleks. 

d. Minimum jarak antar knots atau minimum observasi antar knots sebesar 0, 1, 

2, 3, ... sampai maksimum jumlah observasi. 

 (Salford System,2000) 

 

Dalam Friedman (1991) model MARS merupakan kombinasi dari spline dan 

partisi rekursif. Pemodelan regresi spline diimplementasikan dengan membentuk 

kumpulan fungsi basis yang dapat mencapai pendekatan spline orde ke-q dan 

mengestimasi koefisien fungsi-fungsi basis tersebut menggunakan least-squares 

(kuadrat terkecil). 

Sebagai contoh, untuk kasus univariat (v=1),salah satu bentuk fungsi basis 

adalah : 

 ,  (2.10) 

dengan  adalah titik knots. Fungsi basis ini biasa disebut truncated power 

basis function. Di setiap titik knots, diharapkan adanya kontinuitas dari fungsi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-Fakor nag Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif.... Mayangsari, Rizma Vinda



18 
 

 
 

fungsi basis antar satu region dengan region lainnya. Oleh karena itu pada 

umumnya fungsi basis yang dipilih adalah berbentuk polinomial dengan turunan 

yang kontinu pada setiap titik knots.  

Alternatif untuk menyelesaikan kasus dimensi tinggi atau multivariat adalah 

menggunakan  pendekatan komputasi (Adaptive Computation). Di dalam 

statistika, algoritma adaptive computation diterapkan untuk pendekatan suatu 

fungsi yang didasarkan pada dua paradigma, yaitu projection pursuit regression 

(PPR) dan recursive partitioning regression (RPR) . RPR juga merupakan 

pendekatan dari fungsi  f  yang tidak diketahui dengan : 

      (2.11) 

serta bentuk fungsi basis: 

     (2.12) 

dan  

dengan: 

  basis fungsi 

 am = koefisien dari basis fungsi ke-m 

M = maksimum basis fungsi (nonconstant basis function) 

Km = jumlah interaksi 

skm = nilainya ±1 

          xv(k,m)= variabel prediktor/independen 

tkm  = nilai knots dari variabel prediktor/independen 
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  = fungsi basis pada langkah ke-  

Bentuk persamaan (2.12) tidak kontinu antar subregion (Friedman, 1991). Oleh 

sebab itu model MARS digunakan untuk mengatasi kelemahan RPR yaitu untuk 

menghasilkan model yang kontinu pada knot. Perbaikan yang dilakukan untuk 

mengatasi keterbatasan RPR, antara lain menghasilkan fungsi basis MARS 

sebagai berikut: 

                                  (2.13) 

Setelah dilakukan modifikasi model RPR, diperoleh estimator model MARS 

sebagai berikut : 

                          (2.14) 

dengan : 

  basis fungsi 

 a0 = konstanta 

 am = koefisien dari basis fungsi ke-m 

M = maksimum basis fungsi (nonconstant basis function) 

Km = derajat interaksi 

skm = nilainya ±1 

xv(k,m)= variabel prediktor/independen 

tkm = nilai knots dari variabel prediktor/independen xv(k,m) 
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Penjabaran dari persamaan (2.14) dapat disajikan sebagai berikut: 

 

                       (2.15) 

       Pada pemodelan MARS, selain penentuan knots yang dilakukan secara 

otomatis dari data dan menghasilkan model yang kontinu pada knots, pemilihan 

model pada MARS juga menggunakan metode stepwise (forward dan backward). 

Forward stepwise dilakukan untuk mendapatkan fungsi dengan jumlah fungsi 

basis maksimum. Kriteria pemilihan fungsi basis pada forward stepwise adalah 

dengan meminimumkan  Mean Squared Error (MSE). Untuk memenuhi konsep 

parsemoni (model yang sederhana) dilakukan backward stepwise, yaitu memilih 

fungsi basis yang dihasilkan dari forward stepwise dengan meminimumkan nilai 

Generalized Cross-Validation/GCV (Friedman, 1991). Pada MARS, beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model yang paling optimum (terbaik) 

adalah jika nilai GCV dari model tersebut mempunyai nilai yang paling rendah 

(minimum) diantara model-model yang lain. 

Fungsi GCV minimum didefinisikan sebagai berikut: 

                           (2.16) 

dengan : 

xi = variabel independen/prediktor 

yi = variabel dependen/respon 

 n = banyaknya pengamatan 
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 =  

 = Trace  

 = nilai ketika setiap fungsi basis mencapai optimum  

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor-Fakor nag Mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif.... Mayangsari, Rizma Vinda




