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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Manusia dikaruniai oleh Allah SWT sebuah akal dan pemikiran yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lain. Pemikiran dan ide adalah sederet bentuk dari hasil 

pola akal manusia. Pola akal manusia berkembang lebih baik jika diiringi oleh 

berkembangnya dan pemahaman yang baik dari sisi pendidikan. Untuk mengolah 

serta mengembangkan akal pikirnya diperlukan suatu pola pendidikan yang baik 

melalui suatu proses pembelajaran. Sagala (2010) mendefinisikan pembelajaran 

adalah kegiatan yang dirancang untuk membatu mempelajari suatu kemampuan 

atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis, melalui tahap rancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Ngalim (1992) bependapat bahwa pembelajaran adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menumbuhkembangkan sumber daya 

melalui kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran tersebut dimulai dari jenjang 

Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi 

memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan salah satu disiplin ilmu 

pengetahuan. Pada awalnya Perguruan Tinggi hanya mengkaji satu kajian 

keilmuan saja yang digeluti oleh sekelompok komunitas yang homogen, 

kemudian berkembang mengkaji berbagai macam disiplin ilmu oleh kelompok 

komunitas yang berbeda-beda, yang disatukan dengan satu nama, satu 
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pemerintahan, dan satu tujuan yang saling berhubungan yang disebut dengan 

universitas (Kerr, 1982). 

Universitas Airlangga merupakan salah satu Universitas terkemuka di 

Indonesia, yang merupakan tujuan favorit bagi lulusan siswa/siswi SMA untuk 

melanjutkan studi di Perguruan Tinggi. Fakultas Sains dan Teknologi merupakan 

bagian dari Universitas Airlangga, yang merupakan salah satu Fakultas yang 

diminati oleh lulusan siswa/siswi SMA.  Kondisi calon Mahasiswa Fakultas Sains 

dan Teknologi sangat bervariasi, diharapkan setelah mengalami proses 

pembelajaran di Fakultas Sains dan Teknologi dapat dilihat hasil belajarnya. Hasil 

belajar dalam bentuk yang diperoleh Mahasiswa, dapat dijadikan dasar berbagai 

kebijakan oleh Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi dalam pemberian berbagai 

fasilitas terhadap mahasiswa, misalnya pemberian beasiswa dari lembaga – 

lembaga yang bersangkutan. 

Ukuran keberhasilan mahasiswa dalam  mempelajari berbagai mata kuliah 

itu terjaring dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Standart kelulusan IPK untuk 

Perguruan Tinggi yang di tentukan oleh Pemerintah saat ini adalah Mahasiswa 

dengan IPK ≥ 2,00 yang merupakan nilai yang memuaskan untuk seorang sarjana. 

Indeks Prestasi Kumulatif adalah ukuran yang menunjukkan prestasi mahasiswa 

mulai semester pertama sampai semester terakhir yang telah ditempuh secara 

kumulatif. Menurut penelitian Istiqamah (2008) faktor – faktor yang 

mempengaruhi Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa adalah asal daerah SMA 

dan besar gaji orang tua. Akan tetapi menurut Harahap (2011) beberapa faktor 

yang mempengaruhi prestasi mahasiswa antara lain jalur masuk dan prioritas 
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pilihan program studi merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Dan pada penelitian lain oleh Suroto (2007) faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah tipe belajar yang di golongkan 

menjadi 2 yaitu tipe belajar individu dan tipe belajar berkelompok. Menurut 

Friedman (1991) salah satu analisis untuk mengetahui hubungan antar variabel 

adalah dengan Metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). 

Metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) termasuk dalam  

model regresi nonparametrik, yaitu metode yang tidak mengasumsikan bentuk 

hubungan fungsional antara variabel respon dan prediktor, dan mempunyai bentuk 

fungsional yang fleksible. Metode ini adalah implementasi teknik – teknik untuk 

menyelesaikan masalah regresi, dengan tujuan untuk memprediksi variabel respon 

berdasarkan beberapa variabel prediktor. Pada pembentukan model dengan 

metode MARS dapat digunakan variabel bebas yang banyak jumlahnya dan 

memungkinkan diperoleh model yang melibatkan interaksi antar variabel bebas 

yang digunakan. Oleh karena itu diharapkan nantinya model yang terbentuk akan 

mempunyai ketepatan prediksi yang cukup tinggi. 

Oleh sebab itu, pada skripsi ini dengan menggunakan metode Multivariate 

Adaptive Regression Spline (MARS) diharapkan dapat memperoleh model terbaik 

untuk Indeks Prestasi Kumulatif serta mendapatkan faktor – faktor yang 

berpengaruh pada Indeks Prestasi Kumulatif tersebut. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah 

1. Bagaimana estimasi model dari Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga berdasarkan faktor – 

faktor yang diduga mempengaruhi dengan menggunakan metode 

Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) ? 

2. Bagaimana analisis dan interpretasi model berdasarkan faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa di 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengestimasi model Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga berdasarkan faktor – faktor yang 

diduga mempengaruhi dengan menggunakan metode Multivariate 

Adaptive Regression Spline (MARS) 

2. Menganalisis dan interpretasi model berdasarkan faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa di Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga 
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1.4  Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan model yang dapat memberikan gambaran tentang Indeks 

Prestasi Kumulatif  Mahasiswa  

2. Memberikan masukan untuk Universitas atas faktor prestasi hasil belajar 

Mahasiswa sebagai bahan pengambilan kebijakan sebagai upaya 

meningkatkan prestasi Mahasiswa di lingkup Nasional maupun 

Internasional. 

 

1.5  Batasan Masalah 

 Penelitian Ini dibatasi dengan obyek penelitian mahasiswa Fakultas Sains  

dan Teknologi Universitas Airlangga angkatan tahun 2012/2013. 
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