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Abstrak—Pada tahun 2011 UNESCO menilai Indeks Pembangunan Pendididikan 

(Education  for all Development Index/EDI) negara-negara di dunia dan pada tahun 

tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara yang tergolong 

kelompok sedang (medium), peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data di atas maka penting untuk dilakukan kajian ilmiah dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan terutama sekolah menengah berstatus 

swasta.Tulungagung merupakan kabupaten berkembang memiliki 33 sekolah 

menengah swasta yang masih sangat memerlukan peningkatan kualitas.Maka dari itu, 

perlulah dilakukan suatu penelitian terkait evaluasi dengan melakukan kualifikasi dan 

pemetaan (mapping) dari kualitas masing-masing sekolah menengah swasta di 

Tulungagung.Metode statistika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di 

atas yaitu metode Bootstrap AggregatingMultivariate Adaptive Regression 

Spline(Bagging MARS) dan Biplot.Pada pemodelan bagging MARS dari kualitas 

sekolah menengah swasta di Tulungagung bahwa terdapat tujuh faktor dominan yang 

berpengaruh meliputi: 1) penyusun perangkat pembelajaran; 2) prinsip pengembangan 

kurikulum; 3) penerapan metode SCL; 4) prinsip pembelajaran; 5) variabel 

pengembangan sistem penilaian; 6) pengembangan karya ilmiah; dan 7) pemanfaatan 

hasil penilaian. Hasil mapping kualitas sekolah menengah swasta berdasarkan tujuh 

faktor dominan yang berpengaruh menyatakan bahwa dua sekolah menempati 

kuadran I (kategori kualitas sangat rendah), dua sekolah masuk kuadran II (kategori 

kualitas rendah), tiga sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi) 

dan dua sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi). Kesuksesan 

pengembangan algoritma bagging MARS pada kualifikasi kualitas sekolah menengah 

swasta diunggulkan sebagai pilot project kontribusi lokal dalam pengambilan 

keputusan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung dan 

sekolah-sekolah menengah swasta di Kabupaten Tulungagung. 

Kata kunci:bagging MARS, biplot, kualifikasi, kualitas sekolah menengah swasta, 

mapping 

I. PENDAHULUAN 

Laporan Indeks Pembangunan  Pendididikan  (Education  for all Development Index/ EDI) pada tahun 

2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO menjadi perbandingan kualitas pendidikan antar Negara. Pada tahun 

tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara dengan indeks 0,947 yang tergolong 

kelompok dengan indeks EDI sedang (medium).Peringkat  Indonesia tidak lebih baik dari Srilanka 

(peringkat ke-56) dan berada tepat di atas Iran (peringkat ke-58). Kondisi ini menjadikan gambaran 

tantangan dan posisi kualitas pendidikan Indonesia dalam kancah internasional [1].Kondisi ini mendorong 

semangat pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 

Peningkatan kualitas pendidikan meliputi tiga hal pokok, yakni kualitas kurikulum, kompetensi guru 

dan sarana/fasilitas penunjang.Tiga hal penunjang kualitas ini menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) [2]. Tujuan Sisdiknas 

harus bisa diterapkan atau diimplementasikan pada level lingkup pendidikan terkecil, yakni sekolah. 

Sekolah sebagai subyek terbesar dan pemangku tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 

Sekolah mengemban tanggung jawab yang lebih progresif, tidak sekedar sebagai fasilitas publik dalam 

rangka penyelenggara pendidikan/ pengajaran.Sekolah memainkan peranan penting dalam mencetak 
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generasi bangsa yang berkualitas, berkarakter, berbudi, kreatif dan inovatif serta mampu memecahkan 

masalah.Sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, maka dibentuklah Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah (BAN S/M) yang bertugas memberikan penilaian dan arahan terhadap kualitas sekolah. 

Oleh karena itu diharapkan sekolah selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan baik secara sistem 

manajemen, kualitas proses pengajaran, kompetensi tenaga pengajar dan sarana pengajaran.  

Tingkat kualitas pendidikan sekolah juga dapat dilihat dari komposisi pada setiap jenjang pendidikan. 

Pada tahun 2013 komposisi jenjang pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendidikan dasar (SD-

SMP) sebesar 70,4%. Jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dengan proporsi 22,4% dan jenjang 

pendidikan tinggi hanya 7,2%. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas pendidikan Indonesia masih rendah 

karena proporsinya masih banyak di jenjang pendidikan dasar. Data ini menjadikan Indonesia harus 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan komposisi pendidikan menengah pada tahap awal 

dan pendidikan tinggi sebagai target finalnya. Peningkatan kualitas pendidikan menengah menjadi sangat 

penting untuk mencapai target tersebut. 

Merujuk dari permasalahan di atas, maka pentinglah dilakukan suatu kajian dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan terutama untuk sekolah menengah.Tulungagung merupakan kabupaten berkembang 

memiliki jumlah sekolah menengah swasta yang cukup banyak, yaitu berjumlah 13 sekolah menengah atas 

swasta dan 20 sekolah menengah kejuruan swasta.Kualitas dari sekolah swasta cenderung dikategorikan 

lebih rendah daripada sekolah negeri, hal ini terjadi di kabupaten Tulungagung, dimana standar kualitas 

sekolah menengah swasta masih belum bisa menyamai standar kualitas sekolah menengah negeri.Padahal 

tidak sedikit jumlah siswa yang masuk ke sekolah menengah swasta dengan standar kualitas yang masih 

sangat perlu ditingkatkan.Maka dari itu, perlulah dilakukan suatu penelitian terkait evaluasi dalam rangka 

peningkatan kualitas sekolah menengah swasta. 

Evaluasi yang bisa dilakukan salah satunya yaitu melakukan kualifikasi dan pemetaan (mapping) dari 

kualitas masing-masing sekolah menengah swasta.Kualifikasi yang dimaksud yaitu melakukan klasifikasi 

standar kualitas sekolah menengah swasta berdasarkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kualitas 

tersebut.Sedangkan pemetaan (mapping) dilakukan untuk mengetahui posisi sekolah terhadap faktor 

dominan tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk prioritas peningkatan faktor-faktor 

tertentu. 

Metode statistika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu metode 

Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) dan Biplot.MARS merupakan salah satu metode 

klasifikasi dengan pendekatan regresi nonparametrik multivariat yang bertujuan mengatasi permasalahan 

data berdimensi tinggi, memiliki variabel banyak dan menghasilkan prediksi variabel respon yang akurat 

(Friedman, 1991). Dalam penelitian ini metode MARS akan dikombinasikan dengan salah satu pendekatan 

nonparametrik bootstrap aggregating (bagging). Bagging digunakan untuk memperbaiki akurasi 

klasifikasi dari metode MARS. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemodelan 

dan fungsi klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta yang lebih baik melalui pengembangan algoritma 

bagging MARS menggunakan software Open Source MARS 2.0. 

Tujuan penelitian ini meliputi: 1) menentukan faktor yang dominan berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah menengah swasta di Kabupaten Tulungagung; 2) menganalisis keakurasian klasifikasi (kualifikasi) 

kualitas sekolah menengah swasta di kabupaten Tulungagung; dan 3) mendeskripsikan posisi kuadran pada 

peta (map) dari kualitas sekolah menengah swasta dengan mempertimbangkan faktor yang dominan 

berpengaruh terhadap kualitas sekolah. 

Hasil penelitian ini dapat membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung untuk 

mengetahui posisi kuadran kualitas dari masing-masing sekolah menengah swasta dan faktor yang 

dominan mempengaruhi kualitas tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan 

perbaikan tata pelaksanaan dalam peningkatan kualitas sekolah menengah swasta, serta penentuan prioritas 

sekolah mana yang harus segera ditingkatkan kualitasnya. Manfaat bagi kelimuan, penelitian ini 

mengembangkan algoritma bagging MARS untuk pemodelan nonparametrik yang lebih fleksibel pada 

kasus data berdimensi tinggi dengan jumlah variabel yang banyak. Klasifikasi yang dihasilkan pada 

metode bagging MARS akan lebih akurat dibandingkan metode klasifikasi sebelumnya.  

A. Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

Pada tahun 1991, Jerome H. Friedman yang selanjutnya ditulis Friedman memperkenalkan metode 

MARS sebagai suatu metode baru yang mengotomatiskan pembangunan model-model prediktif akurat 

untuk variabel-variabel respon yang kontinu dan biner.Model MARS difokuskan untuk mengatasi 

permasalahan dimensi yang tinggi dan diskontiouitas pada data. Selain itu, MARS merupakan pengem-

bangan dari pendekatan Recursive Partition Regression (RPR) yang masih memiliki kelemahan dimana 

model yang dihasilkan tidak kontinu pada knot [3]. 
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 BerdasarkanReferensi [3], model umum persamaan MARS sebagai berikut: 

 

                               
 

   

  

   

 

   

 

(1)  

dengan, 

a0   =  fungsi basis induk 

am   =  koefisien dari fungsi basis ke-m 

M  =  maksimum fungsi basis (nonconstant basis fungsi) 

Km   =  derajat interaksi 

skm    =  nilainya 1 atau -1 jika data berada di sebelah kanan titik knot atau kiri titik knot.  

xv(k,m)    =  variabel prediktor 

     tkm=  nilai knots variabel prediktor xv(k,m) 

 

Penentuan knot pada MARS menggunakan algoritma forward stepwise dan backward stepwise. 

Pemilihan model dengan menggunakan forward stepwise dilakukan untuk mendapatkan jumlah fungsi 

basis dengan kriteria pemilihan fungsi basis adalah meminimumkan Average Sum of Square Residual 

(ASR). Untuk memenuhi konsep parsimoni (model yang sederhana) dilakukan backward stepwise yaitu 

membuang fungsi basis yang memiliki kontribusi kecil terhadap respon dari forward stepwise dengan 

meminimumkan nilai Generalized Cross Validation (GCV)[4]. Pada MARS, pemilihan model terbaik 

berdasarkan nilai GCV yang paling rendah (minimum). Fungsi GCV minimum didefinisikan sebagai: 

        
   

   
     

 
  

 

 

 
        

 
        

 

   
     

 
  

 

(2) 

dengan: 

yi =    variabel respon 

       =   nilai taksiran variabel respon pada M fungsi basis 

n  =    banyaknya pengamatan 

     =            

    =    Trace [B(B
T
B)

-1
B

T
]+1  

       =  nilai ketika setiap fungsi basis mencapai optimasi         

 

Pada prinsipnya, klasifikasi dilakukan untuk melihat seberapa besar ketepatan pengelompokkan 

sekumpulan data untuk digolongkan dengan tepat pada kelompoknya. Metode klasifikasi yang baik akan 

menghasilkan sedikit kesalahan klasifikasi atau akan menghasilkan peluang kesalahan klasifikasi 

(alokasi) yang kecil [5]. 

Untuk menghitung ketepatan klasifikasi digunakan alat ukur apparent error rate (APER). Nilai 

APER menyatakan representasi proporsi sampel yang salah diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi [6]. 

Jika subjek hanya diklasifikasikan menjadi dua kelompok   dan   , maka penentuan kesalahan 

pengklasifikasian dapat diketahui melalui tabel klasifikasi berikut. 
TABEL 1.TABEL KLASIFIKASI 

Hasil observasi 
 Taksiran 

      

           

           

 

        
       

               
   (3) 

dengan: 

    : Jumlah subjek dari    tepat diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    salah diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    salah diklasifikasikan sebagai    

    : Jumlah subjek dari    tepat diklasifikasikan sebagai    
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B. Bootstrap Agregating (Bagging) 

Metode bagging pertama kali digunakan oleh [7] sebagai alat untuk membentuk classifier yang lebih 

stabil.Bagging predictor adalah metode untuk membangkitkan multiple version dari prediktor dan 

menggunakannya untuk aggregate prediktor.Multiple versions dibentuk dengan replikasi bootstrap dari 

sebuah data set. Pada beberapa kasus bagging pada data set real dapat meningkatkan akurasi. Jika 

perubahan dalam data set menyebabkan perubahan yang signifikan maka bagging dapat meningkatkan 

akurasi. Ide dasar dari bagging adalah menggunakan bootstrap resampling untuk membangkitkan 

prediktor dengan banyak versi, dimana ketika dikombinasikan seharusnya hasilnya lebih baik 

dibandingkan dengan prediktor tunggal yang dibangun untuk menyelesaikan masalah yang sama.  

Sebuah data set  terdiri dari                    . Dilakukan replikasi bootstrap sehingga 

didapatkan   
     

    
            . Replikasi bootstrap dilakukan sebanyak B kali, sehingga 

didapatkan        dari          adalah resampling dengan pengembalian. 

 Penentuan besarnya jumlah replikasi B sangat variatif, karena besar kecilnya B dapat 

memberikan hasil yang berbeda pada setiap tahapan analisis. Berdasarkan Referensi [8 

merekomendasikan replikasi sebanyak 25 atau lima puluh kali, namun [9] menyatakan bahwa 

peningkatan akurasi akan terjadi jika banyaknya replikasi ditingkatkan dari lima puluh ke seratus kali, 

sedangkan jika banyaknya ditingkatkan hingga lebih dari seratus kali akan menghasilkan akurasi yang 

tidak lebih besar dari akurasi replikasi seratus kali. Sementara itu, Referensi [10] merekomendasikan nilai 

B yang kecil, misalnya 25 kali.  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena proses penelitian 

ini bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga 

dapat dirumuskan ke dalam hipotesis yang akan diuji melalui data lapangan. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif dan asosiatif kausal (sebab-akibat). Sedangkan desain penelitian ini menggunakan 

desain non eksperimen, karena penelitian ini memotret variabel secara apa adanya (tanpa ada perlakuan 

khusus terhadap variabel). 

B. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah menengah swasta di Kabupaten Tulungagung 

dengan jumlah 33 sekolah, yang terdiri dari tiga belas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dua puluh SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan). Sedangkan sampel yang akan diambil sebagai obyek penelitian yaitu tiga 

belas SMA yang berstatus swasta di Kabupaten Tulungagung. Teknik pengambilan sampel (sampling) 

yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan dasar pertimbangan kualitas 

sekolah swasta yang perlu diprioritaskan untuk diteliti. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana 

responden (yang dimaksud, pihak sekolah swasta) akan di-interview oleh tim interviewer yang sebelumnya 

telah ditunjuk oleh peneliti. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah angket (kuesioner), berisi daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak responden. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Respon, dalam penelitian ini adalah kualitas sekolah. Kualitas sekolah yang dimaksud 

yaitu akreditasi masing-masing sekolah.Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M).Sertifikat akreditasi yang dikeluarkan BAN-S/M memuat nilai 

masing-masing komponen (dalam angka) dan peringkat/ status akreditasi sekolah yang dinyatakan 

dengan huruf A (amat baik), B (baik), dan C (cukup).Variabel respon dalam penelitian ini 

merupakan binary respon sehingga tiga status akreditasi diklasifikasikan menjadi dua kategori. 

Status akreditasi A dikategorikan 1, sedangkan status akreditasi B dan C dikategorikan 2. 

2. Variabel Prediktor, dalam penelitian ini terdapat dua puluh variabel yang ditentukan berdasarkan 

delapan komponen standar (kecuali standar pembiayaan) yang dijadikan acuan penilaian 

akreditasi sekolah, meliputi: 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

795 

      

  

a. Standar Isi, terdiri dari empat variabel yaitu muatan kurikulum (X1), pengembangan kurikulum 

(X2), program pengembangan diri (X3) dan perangkat pembelajaran (X4)  

b. Standar Proses, terdiri dari dua variabel yaitu persyaratan proses pembelajaran (X5) dan 

supervisi proses pembelajaran (X6). 

c. Standar Kompetensi Lulusan, terdiri dari dua variabel yaitu rata-rata nilai ketuntasan mapel 

IPTEK (X7) dan pengalaman belajar dalam pembentukan karakter (X8). 

d. Standar Pendidik & Tenaga Pendidikan, terdiri dari empat variabel yaitu prinsip pembelajaran 

(X9), penguasaan materi (X10), penerapan metode SCL (X11), dan pengembangan karya imiah 

(X12).  

e. Standar Sarana & Prasarana, terdiri dari dua variabel yaitu luas lahan sekolah (X13) dan 

kelengkapan prasarana (X14).  

f. Standar Pengelolaan, terdiri dari dua variabel yaitu pedoman pengelolaan (X15) dan program 

pengelolaan pendayagunaan pendidik (X16). 

g. Standar Penilaian, terdiri dari empat variabel yaitu pemanfaatan hasil penilaian (X17), 

kelengkapan instrument dan pedoman penilaian (X18), pengembangan sistem penilaian (X19) 

dan kesesuaian teknik penilaian dengan Kompetensi Dasar (X20). 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan pertama dan kedua maka dilakukan prosedur berikut. 

1. Pembentukan model MARS untuk data set awal: (1) menentukan BF; (2) menentukan MI; (3) 

menentukan MO di antara knot. 

2. Mendapatkan model MARS terbaik untuk dataset tunggal berdasarkan nilai GCV terkecil. 

3. Mendapatkan variabel yang signifikan berpengaruh dari model MARS terbaik untuk dataset 

tunggal. 

4. Melakukan bagging dari pasangan variabel respon dan variabel prediktor yang signifikan dari 

model MARS terbaik untuk data set tunggal dengan lima belas, dua puluh, 25, dan tiga puluh 

replikasi bootstrap. 

5. Melakukan pemodelan MARS pada setiap pengambilan sampel B replikasi bootstrap dengan 

jumlah BF, MI dan MO di antara knot sama dengan jumlah BF, MI dan MO di antara knot pada 

model MARS terbaik untuk data set tunggal. 

6. Mendapatkan nilai tingkat misklasifikasi pada setiap pengambilan sampel B replikasi bootstrap. 

7. Mendapatkan nilai tingkat misklasifikasi bagging dari rata-rata misklasifikasi pada setiap 

pengambilan sampel sampai B. 

Model MARS bagging yang didapatkan adalah model MARS terbaik untuk data set tunggal. Hal ini 

dikarenakan nilai knot yang berubah-ubah untuk setiap replikasi sehingga estimasi parameternya tidak bisa 

dirata-rata. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai APER berdasarkan informasi yang didapat dari tabel 

klasifikasi untuk memverifikasi tingkat misklasifikasi dan tingkat ketepatan klasifikasi. 

Untuk mencapai tujuan ketiga maka disusun grafik biplot kualitas sekolah swasta berdasarkan faktor 

dominan yang berpengaruh terhadap kualitas. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara deskriptif, sekolah yang diteliti memiliki variasi yang heterogen berdasarkan status akreditasi 
sekolah. Jumlah sekolah dengan akreditasi A adalah 5 sekolah, akreditasi B sejumlah 4 sekolah dan 
akreditasi C sejumlah 4 sekolah. Sekolah dengan standar akreditasi A dikategorikan 1 dan sekolah dengan 
standar akreditasi B dan C dikategorikan 2. Pengkategorian dilakukan untuk mendapatkan variabel respon 
dengan kategori biner. 

Selanjutnya, penentuan model MARS terbaik didasarkan pada nilai GCV paling minimum yang 
diperoleh dengan caratrial and error dalam mengkombinasikan kriteria nilai BF, MI, dan MO sampai 
mendapatkan model terbaik. Rincian kriteria model MARS yang telah dibentuk tersebut adalah: 1) BF 
dengan nilai dua hingga empat kali jumlah variabel prediktor yaitu 40, 60 dan 80; 2) MI dengan nilai 1, 2, 
dan 3; serta 3) MO yang bernilai 0, 1, 2 dan 3. Cara menentukan model MARS terbaik adalah dengan 
mempertimbangkan nilai GCV paling minimum, bila bernilai sama, pertimbangan selanjutnya adalah 
memilih model dengan nilai R2 terbesar, bila ternyata beberapa model tersebut memiliki R2 yang sama, 
maka pertimbangan beralih kepada ketepatan klasifikasi (total corect) terbesar. Dari keseluruhan model 
MARS yang telah diperoleh dengan berdasarkan pada nilai GCV paling minimum, maka model MARS 
terbaik yang dipilih yaitu model dengan nilai BF = 60, MI = 3, dan MO = 2 serta nilai GCV sebesar 0,023; 
nilai R2 sebesar 91,6%; dan nilai ketepatan klasifikasi (total corect) sebesar 84,615%. 
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Model MARS terbaik pada pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sekolah menengah 
swasta di Tulungagung sebagai berikut. 
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dengan rincian: 
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59 17 11

max 0,  28,00 ;

max 0,  19,00 ;

max 0,  23,00 ;

max 0,  16,00 ;

3 ;

max 0,  21,00 ;

max 0,  25,00 .

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

BF X BF

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretasi model MARS pada “(1)” yaitu berkurang atau bertambahnya nilai    (x) akibat bermaknanya 
kontribusi setiap BF terhadap model MARS (ditunjukkan oleh tanda negatif atau positif dari setiap 
koefisien BF) dapat diartikan pula sebagai berkurang atau bertambahnya kecenderungan sebuah sekolah 
untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok sekolah dengan standar akreditasi A, B atau C. Model MARS 
terbaik pada “Persamaan (4)” dibentuk oleh tujuh variabel yang secara signifikan memberikan kontribusi 
pada model. Tingkat kepentingan dari tiap variabel tersebut terhadap model ditampilkan pada Tabel 2. 

TABEL 2.KEPENTINGAN VARIABEL PREDIKTOR 
 

Variabel Tingkat Kepentingan -GCV 

X4 100,000% 0,019 

X2 96,520% 0,017 

X11 88,495% 0,016 

X9 82,464% 0,016 

X19 78,648% 0,011 

X12 69,564% 0,008 

X17 55,835% 0,007 
 

Tabel 2 menunjukkan tingkat kepentingan variabel prediktor pada fungsi pengelompokan, yang ditaksir 

oleh kenaikan nilai GCV karena berpindahnya variabel-variabel yang dipertimbangkan tersebut dari model. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel penyusun perangkat pembelajaran (X4) adalah variabel 

terpenting pada model dengan tingkat kepentingannya 100%, kemudian diikuti oleh variabel prinsip 

pengembangan kurikulum (X2) dengan tingkat kepentingan 96,520%. Urutan ketiga yaitu variabel 

penerapan metode SCL (X11) dengan tingkat kepentingan 88,495%, urutan keempat yaitu prinsip 
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pembelajaran (X9) dengan tingkat kepentingan 82,464%, urutan kelima yaitu variabel pengembangan 

sistem penilaian (X19) dengan tingkat kepentingan 78,648%, urutan keenam yaitu variabel pengembangan 

karya ilmiah (X12) dengan tingkat kepentingan 69,564% dan yang terakhir variabel pemanfaatan hasil 

penilaian (X17) dengan tingkat kepentingan 55,835%. Tiga belas variabel lainnya tidak memiliki tingkat 

kepentingan (0,000%) karena sudah terwakili oleh tujuh variabel sebelumnya. 

Dengan diketahuinya kontribusi variabel-variabel pada model MARS yang merupakan fungsi 

klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta, maka dapat didefinisikan faktor-faktor yang dominan 

mempengaruhi kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung.Selanjutnya Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tulungagung maupun pihak sekolah swasta dapat menggunakan model MARS ini 

untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas sekolah 

menengah swasta. 

Model MARS merupakan sebuah fungsi klasifikasi sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi 

pengklasifikasian terhadap model MARS yang telah terbentuk. Evaluasi pengklasifikasian kualitas sekolah 

menengah swasta dengan cara menghitung nilai APER yang diperoleh melalui tabel klasifikasi berikut. 

TABEL 3.KLASIFIKASI KUALITAS SEKOLAH MENENGAH SWASTA  

Kelas aktual Kelas prediksi Total 

aktual 
1 (A) 2 (B dan C) 

1 (A) 4 1 5 

2 (B dan C) 1 7 8 

total prediksi 5 8 13 
 

Dari 5 sekolah menengah swasta dengan akreditasi A (kategori 1) diketahui 4 sekolah diantaranya tepat 
diklasifikasikan ke dalam kategori 1, sedangkan 1 sekolah lainnya salah diklasifikasikan ke dalam kategori 
2. Begitu juga dari 8 sekolah menengah swasta dengan akreditasi B dan C (kategori 2) diketahui 7 
diantaranya tepat diklasifikasikan ke dalam kategori 2, namun 1 sekolah lainnya salah diklasifikasikan ke 
dalam kategori 1. 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dihitung ketepatan klasifikasi dan nilai APER sebagai berikut: 

4 7 11
Ketepatan klasifikasi  0,84615

13 13

1 1 2
0,15385

13 13
APER


  


  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ketepatan klasifikasi model MARS sebesar 

84,615% dengan tingkat kesalahan klasifikasi (APER) sebesar 15,385%. 

Selanjutnya dilakukan pendekatan bagging untuk mengetahui akurasi klasifikasi dari model 

MARS.Bagging dengan tiga puluh replikasi terbukti dapat menunjukkan akurasi klasifikasi model MARS 

dengan dataset tunggal, perbandingan hasil klasifikasi untuk setiap        dengan hasil klasifikasi model 

MARSdataset tunggal beserta penurunan tingkat kesalahan klasifikasinya ditampilkan pada Tabel 4. 

TABEL 4.PERBANDINGAN TINGKAT KESALAHAN KLASIFIKASI ANTARA 

HASIL BAGGING DAN MODEL MARS DATASET TUNGGAL 

       Rata-rata 

misclassificationB 

Rata-rata misclassification rate 

model MARSdataset tunggal 

        0.16021 0.15385 

        0.15886 0.15385 

       * 0. 15385 0.15385 

        0.16003 0.15385 

*) replikasi terbaik 

Tabel 4 menunjukkan bahwa         ,        dan         belum berhasil memberikan akurasi klasifikasi 

yang lebih baik daripada klasifikasi model MARS dengan dataset tunggal. Sedangkan         dapat 

memberikan akurasi klasifikasi, dengan memberikan tingkat kesalahan klasifikasi yang konvergen. 

Berdasarkan hasil penerapan algortitma bagging dapat disimpulkan bahwa bagging dengan 35 replikasi 

dataset berhasil menunjukkan akurasi klasifikasi yang sama dengan model MARS dengan dataset tunggal. 

Hasil mapping kualitas sekolah menengah swasta berdasarkan tujuh faktor dominan yang berpengaruh 

menyatakan bahwa dua sekolah menempati kuadran I (kategori kualitas sangat rendah), dua sekolah masuk 

kuadran II (kategori kualitas rendah), tiga sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi) dan 

dua sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi).Berikut peta (map) kualifikasi kualitas 

sekolah menengah berdasarkan faktor dominan yang berpengaruh disajikan pada Gambar 1. 
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GAMBAR 1.GRAFIK BIPLOT KUALIFIKASI KUALITAS SEKOLAH MENENGAH SWASTA  

DI TULUNGAGUNG 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada pemodelan MARS dari kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung yang dihasilkan 
terdapat tujuh variabel prediktor yang memberikan kontribusi dalam pengklasifikasian kualitas sekolah 
menengah swasta meliputi: 1) penyusun perangkat pembelajaran (X4) dengan tingkat kepentingannya 
100%; 2) prinsip pengembangan kurikulum (X2) dengan tingkat kepentingan 96,520%; 3) penerapan 
metode SCL (X11) dengan tingkat kepentingan 88,495%; 4) prinsip pembelajaran (X9) dengan tingkat 
kepentingan 82,464%; 5) variabel pengembangan sistem penilaian (X19) dengan tingkat kepentingan 
78,648%; 6) pengembangan karya ilmiah (X12) dengan tingkat kepentingan 69,564%; dan 7) pemanfaatan 
hasil penilaian (X17) dengan tingkat kepentingan 55,835%. 

Klasifikasi kualitas sekolah menengah swasta di Tulungagung dengan pendekatan bagging MARS 
dengan 35 replikasi dataset terbukti dapat menunjukkan akurasi klasifikasi dari model MARS dengan 
dataset tunggal. Pendekatan MARS tersebut memberikan nilai kesalahan klasifikasi yang konvergen, yaitu 
15,385%, dengan tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 84,615%. 

Hasil mapping kualitas sekolah menengah swasta berdasarkan tujuh faktor dominan yang berpengaruh 
menyatakan bahwa dua sekolah menempati kuadran I (kategori kualitas sangat rendah), dua sekolah masuk 
kuadran II (kategori kualitas rendah), tiga sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi) dan 
dua sekolah masuk kategori kuadran III (kategori kualitas tinggi). 
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