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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai 

nilai Indeks Prestasi Kumulatif semester genap tahun ajaran 2010/2011 yang 

diambil dari bagian akademik Fakultas Sains dan Teknologi serta data primer 

mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif 

mahasiswa melalui kuesioner sebanyak 121 responden dari mahasiswa angkatan 

2007 sampai mahasiswa angkatan 2009. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Variabel respon (Y) adalah indeks prestasi kumulatif mahasiswa matematika 

pada semester genap tahun ajaran 2010/2011  

2) Variabel prediktor (X), terdiri dari variabel-variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap variabel respon. Variabel prediktor ditentukan berdasarkan 

karakteristik mahasiswa yang berpengaruh terhadap baik dan kurang baiknya 

indeks prestasi kumulatif. 

a. Asal Daerah (X1) 

Menurut penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Istiqamah 

(2008) mengungkapkan bahwa asal daerah berpengaruh terhadap indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa. Asal daerah adalah daerah dimana seorang 
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mahasiswa tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan bukan penduduk 

musiman. Variabel asal daerah ini dikategorikan menjadi dua yakni 

berdomisili di Surabaya dan luar Surabaya. Untuk mahasiswa yang 

berdomisili di Surabaya akan dikategorikan 1 dan mahasiswa yang berasal 

dari daerah luar kota Surabaya dikategorikan 0. 

b. Jenis Kelamin (X2) 

Banyak orang meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat 

perbedaan dalam hal prestasi. Banyak pula penelitian yang membuktikan 

tidak adanya perbedaan yang signifikan antara prestasi laki-laki dan 

perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka variabel ini digunakan untuk 

mengetahui apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa Universitas Airlangga. Jenis kelamin ini dikategorikan menjadi 

dua, untuk perempuan diberi kode nol dan laki-laki diberi kode satu. 

c. Pekerjaan (X3) 

Tugas utama seseorang yang menuntut ilmu adalah belajar. Namun, bagi 

sebagian orang yang kehidupan ekonominya kurang mampu, mereka akan 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Terkadang seorang 

yang belajar dan bekerja akan kehilangan dan mengganggu waktu 

belajarnya. Tetapi, hal itu juga belum tentu terjadi. Oleh karena itu 

pekerjaan menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi indeks 

prestasi mahasiswa. Dalam penelitian ini pekerjaan dikategorikan menjadi 

dua yakni bekerja dan tidak. Untuk bekerja akan dikategorikan 1 dan tidak 

bekerja dikategorikan 0. 
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d. Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional SMA (X4) 

Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 

nilai yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di SMA selama tiga tahun yang diselenggrakan secara nasional. 

Menurut Sutarsih (2007) rata-rata UAN SMP berpengaruh terhadap nilai 

UAN di SMK. Pada penelitian kali ini akan diketahui apakah nilai rata-

rata nilai UAN juga berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa. Rata-rata nilai UAN SMA adalah jumlah UAN SMA dibagi 

dengan banyaknya mata pelajaran yang diujikan. 

e. Nilai Matematika Ujian Akhir Nasional SMA (X5) 

Nilai ujian akhir nasional matematika SMA adalah nilai khusus mata 

pelajaran matematika yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di SMA selama tiga tahun yang diselenggarakan secara 

nasional. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah nilai matematika 

ujian akhir nasional berpengaruh terhadap IPK mahasiswa yang 

mengambil jurusan matematika. 

f. Pilihan Jalur Masuk Matematika (X6) 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang terkadang menjadi 

momok bagi sebagian orang atau dapat dikatakan kurang diminati bagi 

mereka yang tidak gemar berhitung. Namun bagi mereka yang menyukai 

mata pelajaran ini akan serius menekuninya. Oleh karenanya, pilihan jalur 

matematika akan dijadikan salah satu faktor yang diduga berpengaruh 

terhadap Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa jurusan Matematika  
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Universitas Airlangga. Pilihan jalur masuk ini dikategorikan menjadi dua 

yakni pilihan pertama dan kedua. Pilihan pertama diberi kode 1 dan 

pilihan kedua diberi kode 0 

g. Status Pekerjaan Ayah (X7)  

Pekerjaan setiap mahasiswa Universitas Airlangga bermacam-macam, 

namun dalam penelitian kali ini pekerjaan ayah dikategorikan menjadi dua 

macam, hanya melihat status pekerjaannya yaitu PNS dan nonPNS. Ayah 

yang status pekerjaannya PNS akan dikategorikan 1 dan ayah yang status 

pekerjaannya nonPNS dikategorikan 0.  

h. Status Pekerjaan Ibu (X8) 

Ahli pendidikan Dalyono mengatakan bahwa pengaruh antara ibu yang 

bekerja diluar rumah terhadap prestasi belajar anak belum ada kata 

sepakat. Dari berbagai penelitian ada kecenderungan bahwa prestasi 

belajar anak yang ibunya bekerja, lebih tinggi daripada prestasi belajar 

anak yang ibunya tidak bekerja, tetapi pada beberapa penelitian juga 

menghasilkan bahwa prestasi belajar anak yang ibunya tidak bekerja lebih 

tinggi daripada anak yang ibunya bekerja. Karena adanya perbedaan 

tersebut, maka status pekerjaan ibu digunakan sebagai salah satu faktor 

yang diduga berpengaruh. Status pekerjaan ibu dikategorikan menjadi dua 

yakni PNS dan nonPNS. Untuk ibu yang status pekerjaannya sebagai PNS 

dikategorikan 1 dan ibu yang status pekerjaannya nonPNS dikategorikan 

0.  
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i. Penghasilan Orang Tua (X9) 

Penghasilan yang didapatkan oleh orang tua mahasiswa dalam setiap 

bulannya. Variabel ini digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya 

bahwa penghasilan orang tua berpengaruh terhadap indeks prestasi. 

j. Jumlah Saudara kandung (X10) 

Banyaknya saudara kandung adalah banyaknya saudara yang dilahirkan 

oleh  ibu mahasiswa tersebut. Variabel ini diduga berpengaruh pada 

variabel pekerjaan. Semakin banyak saudara kandung yang dipunya maka 

semakin besar kemungkinan mahasiswa tersebut untuk mencari uang saku 

tambahan demi kelangsungan pendidikannya. 

k. Intensitas Browsing Internet (X11) 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang internet  

bisa memudahkan semua orang untuk mengakses yang sulit terjangkau 

sekalipun. Oleh karena itu intensitas browsing lewat internet dijadikan 

salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap indeks prestasi 

mahasiswa. 

l. Intensitas ke Perpustakaan (X12) 

Perpustakaan merupakan sarana yang disediakan oleh banyak lembaga 

pendidikan untuk menambah pengetahuan orang. Termasuk Universitas 

Airlangga yang memberikan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswanya. 

Banyak buku yang tersedia didalam perpustakaan yang bisa kapan saja 

dipinjam oleh mahasiswa. Oleh karenanya, akan diketahui apakah 
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intensitas pergi ke perpustakaan berpengaruh terhadap indeks prestasi 

kumulatif. 

m. Intensitas ke Ruang Baca (X13) 

Membaca adalah jendela dunia. Sesuai dengan moto tersebut bahwa setiap 

orang yang gemar membaca diyakini bahwa orang tersebut 

berpengetahuan luas. Fasilitas ruang baca yang telah diberikan oleh 

Fakultas Sains dan Teknologi merupakan fasilitas positif yang diberikan 

kepada mahasiswa. Maka dari itu intensitas ruang baca digunakan sebagai 

faktor yang diduga berpengaruh terhadap IPK. 

 

3.3. Langkah-langkah Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam bab 1 maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan ukuran sampel 

2. Menginputkan data dalam program SPSS 

3. Mengolah data dengan program MARS dengan cara: 

a) Menentukan fungsi basis (BF), yaitu 2 sampai 4 kali jumlah prediktor 

yang akan digunakan. 

b) Menentukan jumlah maksimum interaksi (Max-I), yaitu 1,2 dan 3, dengan 

asumsi bahwa jika MI > 3 akan menghasilkan model yang semakin 

kompleks. 

c) Menentukan minimal jumlah pengamatan setiap knots (Min-O), yaitu 0, 

1,2 dan 3. 
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4. Menetapkan model terbaik dengan nilai GCV yang minimum.  

5. Mendapatkan koefisien model dari indeks prestasi kumulatif. 

6. Mendapatkan faktor yang mempengaruhi indeks prestasi kumulatif.. 
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