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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian yang meliputi model 

terbaik dari indeks prestasi kumulatif mahasiswa dan faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap IPK mahasiswa program studi Matematika dengan 

menggunakan Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). Namun sebelum 

mendapatkan model dan faktor-faktornya, terlebih dahulu akan dibahas 

bagaimana mendapatkan sampel dalam penelitian ini. 

 

4.1. Penentuan Ukuran Sampel Penelitian 

Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah teknik Yamane yang disajikan dalam Narinawati dan Munandar (2008). 

Teknik Yamane ini dirumuskan sebagai berikut: 

 , 

dengan n merupakan ukuran sampel untuk populasi yang diketahui, N adalah 

ukuran populasi yang diketahui serta  merupakan tingkat presisi (ketepatan). 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga  pada bulan November 2011 dengan 

responden para mahasiswa program studi Matematika yang jumlahnya berkisar 

374 mahasiswa. Pada penelitian ini ditentukan nilai  (tingkat presisi) sebesar 

0,075 sehingga dihasilkan ukuran sampel sebesar: 
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 orang responden 

  Hasil dari kuesioner yang telah disebarkan pada penelitian ini disajikan 

dalam lampiran 1-1 sampai dengan lampiran 1-4. 

 

4.2. Aplikasi MARS untuk Indeks Prestasi Kumulatif 

Identifikasi awal mengenai pola bentuk data dibutuhkan untuk melihat 

kesesuaian metode yang digunakan. Berdasarkan plot data (Lampiran 2) 

menunjukkan bahwa diagram pencar dari masing-masing pola data variabel 

prediktor terhadap variabel respon tidak menunjukkan pola yang jelas (linier, 

kuadratik, kubik). Keterbatasan informasi bentuk fungsi dan ketidakjelasan pola 

hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon menjadi pertimbangan 

untuk digunakannya pendekatan nonparametrik dengan menggunakan metode 

MARS. 

Pada penelitian kali ini, metode MARS diterapkan untuk memodelkan 

indeks prestasi kumulatif yang berfungsi sebagai standar seleksi lowongan 

pekerjaan serta mendapatkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

besar kecilnya nilai indeks prestasi kumulatif tersebut. Dengan cara trial dan error 

mengkombinasikan jumlah basis fungsi (BF) yang nilainya dua sampai empat kali 

jumlah variabel prediktor, maksimum interaksi  (MI) yang nilainya 1,2, dan 3 

dengan asumsi jika lebih dari tiga akan menghasilkan model yang kompleks dan 
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rumit, dan dengan minimum observasi (MO) dengan nilai 0,1,2, dan 3 sampai 

maksimum jumlah observasi. Penentuan model terbaik didasarkan pada nilai GCV 

yang minimum. Setelah mendapatkan model yang terbaik maka secara langsung 

dapat diketahui pula faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPK mahasiswa 

program studi Matematika. 

 

4.3. Model MARS 

Dalam penelitian ini banyaknya variabel prediktor yang diduga 

berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa sebanyak 13 buah 

variabel, maka banyaknya basis fungsi (BF) yang digunakan dalam pembentukan 

model adalah basis fungsi 26 sampai dengan basis fungsi 52, kemudian 

maksimum interaksi (MI) yang digunakan adalah 1, 2 dan 3, dan untuk minimum 

observasi dibawah knot (MO) digunakan 0,1,2 dan 3. Hasil dari kombinasi basis 

fungsi, maksimum interaksi dan minimum observasi akan disajikan dalam bentuk 

tabel (Lampiran 4). Dari tabel tersebut (Lampiran 4) diperoleh bahwa kombinasi 

Basis Fungsi (BF) = 27, Maksimum Interaksi (MI) = 3 dan Minimum Observasi 

(MO) = 2 adalah model terbaik dengan nilai GCV = 0,131 yang paling minimum 

serta ada delapan buah variabel prediktor yang berpengaruh terhadap indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa. Untuk lebih mempermudah melihat nilai GCV 

yang paling minimum, maka dari tabel kombinasi tersebut dibuat sebuah plot 

antara GCV dengan basis fungsi yang disajikan dalam  lampiran 6. 

Dari kombinasi-kombinasi diatas diperoleh model terbaik sebagai berikut: 
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Pada persamaan (4.1) didapatkan 18 basis fungsi yang diantaranya 

terdapat 5 basis fungsi tanpa interaksi yakni BF1, BF2, BF3, BF4 dan BF20, 

kemudian 7 basis fungsi dengan dua interaksi variabel adalah BF6, BF7, BF8, BF10, 

BF18, BF19 dan BF22 dan 6 basis fungsi dengan tiga interaksi variabel yang masuk 

dalam model ialah BF12, BF14, BF16, BF17, BF24 dan BF25. Interpretasi untuk 

masing-masing basis fungsi akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.  

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari , tetapi 

jika nilai  kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  merupakan intensitas pergi ke perpustakaan 

dalam satu minggu.  

2.  

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai   kurang dari , tetapi jika 

nilai  lebih besar dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  merupakan intensitas pergi ke perpustakaan 

dalam satu minggu.  

3.   

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai   lebih besar dari , tetapi 

jika nilai   kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  merupakan intensitas pergi ke perpustakaan 

dalam satu minggu.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



34 
 

 
 

4.  

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai   kurang dari , tetapi jika 

nilai   lebih besar dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  merupakan intensitas pergi ke perpustakaan 

dalam satu minggu.  

5.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  kurang dari  dan nilai 

 juga kurang dari , tetapi jika nilai  lebih besar dari  dan 

nilai  juga lebih besar dari  maka nilai koefisien tidak akan 

bermakna karena  bernilai 0 dengan  adalah penghasilan orang tua 

selama satu bulan dan  adalah intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu 

minggu.  

6.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari  dan 

nilai  juga lebih besar dari , tetapi jika nilai  kurang dari  

dan nilai  kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  adalah penghasilan orang tua selama satu 

bulan dan  adalah intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu minggu. 
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7.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  kurang dari  dan nilai 

 lebih besar dari , tetapi jika nilai  lebih besar dari  dan nilai 

 kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena 

 bernilai 0 dengan  adalah besarnya penghasilan orang tua selama satu 

bulan dan  adalah intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu minggu. 

8.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari  dan 

nilai  lebih besar dari , tetapi jika nilai  kurang dari  dan 

nilai  kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  adalah nilai rata-rata ujian akhir nasional 

SMA dan  adalah intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu minggu. 

9.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika variabel  berada pada kategori 0 

dan nilai  lebih besar dari  serta nilai  lebih besar dari , tetapi 

jika variabel  tidak berada pada kategori 0 dan nilai  kurang dari  

serta nilai  kurang dari maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  adalah jenis kelamin perempuan,   
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adalah nilai rata-rata ujian akhir nasional SMA dan  adalah intensitas pergi 

ke perpustakaan dalam satu minggu. 

10.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika variabel  berada pada kategori 0 

dan nilai  kurang dari  serta nilai  kurang dari , tetapi jika 

variabel  tidak berada pada kategori 0 dan nilai  lebih besar dari  

serta nilai  kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  adalah jenis kelamin perempuan,  

adalah penghasilan orang tua selama satu bulan dan  adalah intensitas pergi 

ke perpustakaan dalam satu minggu. 

11.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari  dan 

nilai  lebih besar dari  serta  lebih besar dari , tetapi jika nilai 

 kurang dari  dan nilai  kurang dari  serta nilai  kurang 

dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena  bernilai 

0 dengan  adalah penghasilan orang tua selama satu bulan,  merupakan 

intensitas browsing internet dan  adalah intensitas pergi ke perpustakaan 

dalam satu minggu. 

12.  
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Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari  dan 

 lebih besar dari  serta nilai  lebih besar dari , tetapi jika nilai 

 kurang dari  dan nilai  kurang dari  serta nilai  kurang 

dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena  bernilai 

0 dengan  adalah penghasilan orang tua selama satu bulan,  adalah 

intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu minggu, dan  merupakan 

intensitas ke ruang baca. 

13.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari  dan 

nilai  lebih besar dari , tetapi jika nilai  kurang dari  dan nilai 

 kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena 

 bernilai 0 dengan   adalah intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu 

minggu dan  adalah intensitas pergi ke ruang baca dalam satu minggu. 

14.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai   lebih besar dari  dan 

nilai  kurang dari , tetapi jika nilai  kurang dari  dan nilai  

lebih besar dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena 

 bernilai 0 dengan  adalah nilai matematika ujian akhir nasional SMA 

dan  merupakan intensitas pergi ke perpustakaan dalam satu minggu. 
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15.  

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  lebih besar dari , tetapi 

jika nilai   kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna 

karena  bernilai 0 dengan  merupakan nilai matematika ujian akhir 

nasional SMA. 

16.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  berada pada kategori 0 dan 

nilai  lebih besar dari , tetapi jika nilai  berada pada kategori yang 

lain dan nilai  kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan 

bermakna karena  bernilai 0 dengan  adalah mahasiswa pada 

kategori tidak bekerja dan  adalah nilai matematika ujian akhir nasional 

SMA. 

17.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  berada pada kategori 0 dan 

nilai  lebih besar dari  serta nilai  lebih besar dari , tetapi jika 

nilai  berada pada kategori yang lain, nilai  kurang dari , dan nilai   

kurang dari  maka nilai koefisien  tidak akan bermakna karena 

 bernilai 0 dengan  adalah pekerjaan,  adalah nilai matematika ujian 

akhir nasional SMA dan  merupakan penghasilan orang tua selama satu 

bulan. 
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18.  

 

Nilai koefisien  akan bermakna jika nilai  berada pada kategori 0, nilai 

 lebih besar dari  serta nilai  kurang dari , tetapi jika nilai  

tidak berada pada kategori 0, dan nilai  kurang dari  serta nilai  lebih 

besar dari  maka koefisien  tidak akan bermakna karena  

bernilai 0 dengan adalah mahasiswa dengan kategori bekerja,  adalah 

nilai matematika ujian akhir nasional SMA dan  merupakan penghasilan 

orang tua selama satu bulan. 

 

4.4. Mendapatkan Faktor-faktor yang Berpengaruh 

Berdasarkan output di lampiran 3 yang diperoleh dari pemilihan model 

yang terbaik dengan nilai GCV minimum dapat diketahui bahwa variabel 

prediktor yang masuk dalam model sebanyak delapan variabel, yakni jenis 

kelamin , pekerjaan , nilai rata-rata ujian akhir nasional SMA , nilai 

matematika ujian akhir nasional SMA , penghasilan orang tua , intensitas 

browsing internet dalam satu minggu , dan intensitas ke perpustakaan dalam satu 

minggu , dan intensitas  ke ruang baca dalam satu minggu  dengan tingkat 

kepentingan variabel yakni intensitas ke perpustakaan dalam satu minggu sebesar 100.00, 

nilai matematika ujian akhir nasional SMA sebesar 96.539, penghasilan orang tua sebesar 

74.071, intensitas ke ruang baca dalam satu minggu sebesar 70.047, pekerjaan sebesar 

54.458, intensitas browsing internet dalam satu minggu sebesar 52.557, nilai rata-rata 

ujian akhir nasional SMA sebesar 39.450, dan jenis kelamin sebesar 37.908.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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




