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Abstrak— Prestasi belajar atau prestasi akademik merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar karena merupakan output dari proses belajar dan bukti 

kemampuan individu dalam melakukan kegiatan belajarnya. Hal itu sesuai dengan 

definisi prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu proses belajar. Prestasi 

akademik mahasiswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi dan tercermin berupa 

Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IP atau IPK mahasiswa 

Tadris Matematika akan dikatakan tidak sesuai harapan jika kurang dari 3 (tiga) dan 
sesuai harapan jika IP atau IPK adalah sama dengan 3 (tiga) atau di atas 3 (tiga). Prestasi 

belajar atau prestasi akademik yang dapat dicapai mahasiswa dipengaruhi oleh faktor 

inteligensi atau kemampuan dan faktor dari luar diantaranya faktor lingkungan sosial. 

Faktor dari luar mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto dapat berupa asal 
sekolah dan kewajiban mondok bagi mahasiswa yang tidak lulus Baca Tulis Alquran 

(BTA) dan Praktek Pengamalan Ibadah (PPI) ketika awal masuk perkuliahan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar faktor asal sekolah dan mondok 

berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa Tadris Matematika IAIN 
Purwokerto. Analisis faktor asal sekolah dan mondok terhadap prestasi akademik 

mahasiswa menggunakan metode kuantitatif yakni dengan alat statistik regresi logistik 

biner. Berdasarkan analisis regresi logistik biner menunjukkan hasil penelitian bahwa 

faktor asal sekolah kategori asal SMA dan MA berpengaruh sebesar 22,4 %, kategori 
SMA dan  SMK sebesar 81,1 %, kategori MA dan SMK sebesar 69,9 % dan faktor 

mondok berpengaruh sebesar 10,7 %. 

 

Kata kunci: Regresi Logistik Biner, Asal Sekolah, Mondok, Prestasi Akademik. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kata prestasi selalu dihubungkan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu prestasi belajar 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, 

sedangkan prestasi belajar merupakan output dari proses belajar. Salah satu definisi prestasi belajar 

dikemukakan oleh Winkel [1] yang menyatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan 

belajar atau kemampuan individu dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang 

dicapainya. Definisi yang lain dinyatakan secara implisit oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain [2] 

yakni bahwa prestasi (hasil) belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu proses belajar. Konten yang sama 

dari definisi prestasi belajar atau prestasi akademik dikemukakan oleh Siti Imaslihkah [3]  adalah bahwa 

prestasi belajar atau prestasi akademik yaitu hasil perubahan pada diri pembelajar yang meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang merupakan bukti suatu usaha yang dapat dicapai dalam belajar. 

Prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi perkuliahan 

setelah mengalami proses belajar. Prestasi akademik mahasiswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi 

dan hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang prestasi akademik mahasiswa sesuai atau tidak dengan 

harapannya. Pencerminan dari prestasi akademik mahasiswa yakni berupa Indeks Prestasi (IP) atau Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut dengan skala 4 (empat). Pada umumnya 

jika IP atau IPK yang dicapai kurang dari 3 (tiga) adalah tidak sesuai harapan mahasiswa, sedangkan jika 

IP atau IPK yang dicapai 3 (tiga) atau di atas 3 (tiga) adalah sesuai harapan mahasiswa.  

Prestasi (hasil) belajar yang dapat dicapai mahasiswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri mahasiswa 

sendiri yang sering disebut dengan faktor internal dan faktor  dari luar yang umumnya disebut faktor 

S-12 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PS-84 

 

eksternal. Faktor dari dalam diri mahasiswa sendiri yakni salah satunya faktor inteligensi atau kemampuan. 

Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar sebagaimana disebutkan oleh 

Hakim dalam Ervin Oktavianingtyas [4] seperti keadaan lingkungan rumah, keadaan sekolah, keadaan 

lingkungan masyarakat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan individu yang belajar.  
Berdasarkan paparan tersebut tampak bahwa di lingkungan Program Studi Tadris Matematika Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dimungkinkan prestasi akademik mahasiswanya dipengaruhi oleh 
faktor asal sekolah dikarenakan secara umum dimungkinkan mahasiswa banyak yang berasal dari Madrasah 
Aliyah dan faktor tinggal di Pondok Pesantren (mondok) terkait adanya kewajiban tinggal di Pondok 
Pesantren bagi mahasiswa IAIN Purwokerto yang tidak lulus Baca Tulis Alquran (BTA) dan Praktek 
Pengamalan Ibadah (PPI). Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan faktor asal sekolah dan 
mondok terhadap prestasi akademik mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Akan tetapi hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor asal sekolah dan mondok tidak signifikan terhadap prestasi 
akademik mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto jika dianalisis dengan 
menggunakan regresi logistik biner.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di IAIN Purwokerto yang terletak di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Lokasi 
ini dipilih secara sangaja sebagai tempat penelitian atas dasar pertimbangan perlunya mendapat gambaran 
empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa Tadris Matematika IAIN 
Purwokerto. Disamping itu penelitian ini belum pernah dilakukan di Program Studi Tadris Matematika IAIN 
Purwokerto. 

B. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto yang aktif pada 
tahun 2017 yakni sebanyak 80 mahasiswa. Sedangkan obyek penelitian terdiri dari faktor asal sekolah dan 
mondok, serta indeks prestasi (IP) mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto. 

C.  Jenis dan Cara Memperoleh Data 

Data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data asal sekolah mahasiswa Tadris 

Matematika yakni dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), data mahasiswa yang mondok dan tidak mondok, dan data IPK mahasiswa yang diperoleh 

dari Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa. Keseluruhan data tersebut dapat diperoleh dari dokumen program 

studi. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel prediktor dan variabel respon. Variabel prediktor yang 

bersifat kategori yakni asal sekolah yakni asal sekolah SMA atau MA, SMA atau SMK, MA atau SMK dan 

variabel  mondok atau tidak mondok. Sedangkan variabel respon adalah biner yakni IPK yang sesuai 

harapan dan tidak sesuai harapan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Studi dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh keterangan/data mahasiswa Tadris Matematika berasal dari sekolah 

menengah sebelumnya dan mondok atau tidak, serta untuk mendapatkan data IP atau IPK mahasiswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Regresi logistik biner digunakan untu menganalisis data dalam penelitian ini. Regresi logistik digunakan 

untuk menganalis pengaruh faktor variabel prediktor terhadap variabel respon yang mana variabel respon 

memiliki dua atau lebih nilai yang mungkin. Oleh karena dalam penelitian ini variabel respon memiliki dua 

nilai yang mungkin yakni prestasi akademik yang sesuai harapan dan yang tidak sesuai harapan maka 

digunakan analisis regresi logistik biner. Selanjutnya untuk mendapatkan model regresi logistik biner dan 

interpretasinya akan dikerjakan menggunakan SPSS versi 20. 

Analisis variabel prediktor  asal sekolah dianalisis dalam 3 (tiga) pasangan asal sekolah yakni asal 

sekolah SMA dan MA dengan variabel “asal sekolah SMA” diberi kode 1 dan “asal sekolah MA” diberi 

kode 2, SMA dan SMK dengan variabel “asal sekolah SMA” diberi kode 1 dan “asal sekolah SMK” diberi 

kode 2 , MA dan SMK dengan variabel “asal sekolah MA” diberi kode 1 dan “asal sekolah SMK” diberi 

kode 2, serta untuk variabel “tidak mondok” diberi kode 0 dan variabel “mondok” diberi kode 1. Adapun 

analisis variabel respon dikategorikan dalam variabel prestasi akademik sesuai harapan (IPK ≥ 3,00) dan 
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tidak sesuai harapan (IPK < 3,00). Dalam hal ini variabel “prestasi akademik tidak sesuai harapan” diberi 

kode 0 dan variabel “prestasi akademik sesuai harapan” diberi kode 1. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Faktor Asal Sekolah terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Tadris Matematika IAIN 

Purwokerto  

Analisis pengaruh faktor asal sekolah dilakukan terhadap asal sekolah mahasiswa sebelum masuk 

program studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto menggunakan regresi logistik biner. Analisis pengaruh 

faktor asal sekolah dilakukan menggunakan regresi logistik biner. Khusus untuk variabel asal sekolah ini 

dianalisis berpasangan tiap 2 (dua) jenis sekolah atau madrasah mengingat variabel prediktor didesain 

dengan 2 kategori. Dalam menganalisis didesain ke dalam 3 (tiga) pasangan sekolah atau madrasah. 

Analisis menggunakan paket  SPSS versi 20 untuk pengaruh faktor asal sekolah diinterpretasikan dari hasil 

output pada kolom signifikansi. 

 
TABEL 1. HASIL ANALISIS FAKTOR ASAL SEKOLAH TERHADAP PRESTASI 

 

Asal Sekolah 
Hasil Output 

Constant Coefficient  Significance 

SMA_MA 2,263 -0,215 0,776 

 

SMA_SMK 
 

3,084 -1,036 0,189 

MA_SMK 2,654 -0,821 0,301 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari variabel asal sekolah untuk pasangan SMA dan MA 

menggunakan regresi logistik biner didapatkan bahwa variabel asal sekolah mahasiswa berasal dari SMA 

dan MA ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa 

Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan SPSS yang 

menghasilkan taraf signifikansi  0,776. Model regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh asal 

sekolah SMA_MA ini adalah 

 

                                                    ln (
𝑝

1−𝑝
) = 2,263 − 0,215 𝑆𝑀𝐴_𝑀𝐴                                               (1) 

 

dengan  

                                                                𝑝 =  
𝑒2,263−0,215 𝑆𝑀𝐴_𝑀𝐴

1+ 𝑒2,263−0,215 𝑆𝑀𝐴_𝑀𝐴                                                           (2)  

 

Pasangan asal sekolah untuk dianalisis menggunakan regresi logistik biner berikutnya adalah pasangan 

SMA dan SMK.  Hasil analisis menggunakan SPSS versi 20 digunakan mengetahui dan 

menginterpretasikan ada tidaknya pengaruh asal sekolah SMA dan SMK terhadap prestasi akademik 

mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 

variabel asal sekolah untuk pasangan SMA dan SMK  menggunakan regresi logistik biner didapatkan 

bahwa variabel asal sekolah mahasiswa berasal dari SMA dan SMK ini menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN 

Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan SPSS versi 20 yang menghasilkan taraf 

signifikansi sebesar 0,189. Selanjutnya model regresi logistik biner terkait dengan hal ini, yakni 

 

                                                   ln (
𝑝

1−𝑝
) = 3,084 − 1,036 𝑆𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾                                               (3) 

  

dengan  

                                                                𝑝 =  
𝑒3,084−1,036 𝑆𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾

1+ 𝑒3,084−1,036 𝑆𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾                                                           (4)  

 

 

Hasil analisis terhadap kesignifikanan antara pasangan asal sekolah SMA dan MA dan pasangan asal 

sekolah SMA dan SMK diperoleh bahwa taraf signifikansi pasangan asal sekolah SMA dan SMK lebih 

kecil daripada pasangan asal sekolah SMA dan MA. Ini berarti bahwa mahasiswa Tadris Matematika IAIN 
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Purwokerto yang berasal dari SMA dan SMK prestasi akademiknya akan lebih baik dibandingkan dengan 

mahasiswa yang berasal dari SMA dan MA.  

 Pasangan terakhir untuk asal sekolah yang dianalisis menggunakan regresi logistik biner yakni 

pasangan MA dan SMK. Sebagaimana dua pasangan sekolah yang lain, analisis dikerjakan dengan 

menggunakan SPSS versi 20 dan menghasilkan output yang juga digunakan untuk mengetahui dan 

menginterpretasikan ada tidaknya pengaruh asal sekolah MA dan SMK terhadap prestasi akademik 

mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Model regresi logistik untuk pasangan 

sekolah ini disajikan sebagai berikut 

 

                                                 ln (
𝑝

1−𝑝
) = 2,654 − 0,821 𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾                                               (5) 

  

dengan  

                                                                𝑝 =  
𝑒2,654−0,821 𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾

1+ 𝑒2,654−0,821 𝑀𝐴_𝑆𝑀𝐾                                                           (6)  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari variabel asal sekolah untuk pasangan MA dan SMK 

menggunakan regresi logistik biner didapatkan bahwa variabel asal sekolah mahasiswa dari MA dan SMK 

ini juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa 

Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan SPSS 

versi 20 yang menghasilkan taraf signifikansi 0,301.  

 

B. Pengaruh Faktor Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Tadris 

Matematika IAIN Purwokerto 

Analisis data penelitian untuk variabel mahasiswa mondok atau tidak  juga dilakukan menggunakan 

SPSS versi 20. Hasil analisis berupa output dari SPSS versi 20 kemudian digunakan untuk mengetahui dan 

menginterpretasikan ada tidaknya pengaruh mahasiswa yang mondok atau yang tidak mondok terhadap 

prestasi akademik mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto. 

 
TABEL 2. HASIL ANALISIS FAKTOR MONDOK TERHADAP PRESTASI 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari variabel mahasiswa mondok atau tidak  menggunakan regresi 

logistik biner didapatkan bahwa variabel ini tidak signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik 

mahasiswa Tadris Matematika IAIN Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan SPSS yang 

menghasilkan taraf signifikansi sebesar 0,893, dan model regresi logistik binernya disajikan sebagai berikut: 

 

                                                  ln (
𝑝

1−𝑝
) = 1,792 − 0,097 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑜𝑘                                               (7) 

  

dengan  

                                                                𝑝 =  
𝑒1,792−0,097 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑜𝑘 

1+ 𝑒1,792−0,097 𝑀𝑜𝑛𝑑𝑜𝑘                                                            (8)  

 

Menurut Alex Sobur [5] bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa salah satunya 

adalah faktor lingkungan. Faktor ini merupakan kategori faktor pengaruh dari luar diri mahasiswa yang 

sering disebut sebagai faktor eksogen. Logika dari dimasukkannya variabel mahasiswa mondok atau tidak 

ke dalam penelitian ini adalah bahwa mahasiswa mondok atau tidak sangat berpengaruh terhadap 

berkurangnya waktu belajar mahasiswa Program Studi Tadris Matematika IAIN Purwokerto untuk mata 

kuliah keprodiannya dan berkurangnya waktu untuk belajar mata kuliah keprodian. 

Secara keseluruhan dari hasil analisis data di atas menjelaskan bahwa 2 (dua) variabel prediktor dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa Program Studi Tadris Matematika 

jika dianalisis dengan menggunakan regresi logistik biner. Hal ini ditunjukkan dari hasil output 

menggunakan SPSS versi 20 bahwa untuk kedua variabel menghasilkan taraf signifikansi adalah semuanya 

lebih besar 0,05. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada pengaruh sama sekali, dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh tetapi kecil pengaruhnya. Pengaruh tersebut jika dianalisis besar kecilnya berturut-turut 

Faktor 
Hasil Output 

Constant Coefficient  Significance 

Mondok 1,792 -0,097 0,893 
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pengaruhnya dari besar ke kecil adalah pengaruh asal sekolah SMA dan SMK, pengaruh asal sekolah MA 

dan SMK, pengaruh asal sekolah SMA dan MA, dan terakhir adalah pengaruh mondok.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa simpulan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan:  

1. Faktor asal sekolah berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa Tadris Matematika IAIN 

Purwokerto jika dianalisis menggunakan regresi logistik biner diperoleh tingkat pengaruhnya 

adalah: 

a. Sebesar 22,4 % untuk asal sekolah SMA dan MA. 

b. Sebesar 81,1 % untuk asal sekolah SMA dan SMK. 

c. Sebesar 69,9 % untuk asal sekolah MA dan SMK. 

2. Faktor mondok berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa Tadris Matematika IAIN 

Purwokerto jika dianalisis menggunakan regresi logistik biner diperoleh tingkat pengaruhnya 

adalah hanya 10,7 %.  

 

B. Saran 

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini yakni: 

1. Penerimaan mahasiswa baru sebaiknya disyaratkan untuk lulusan SMA dan SMK, sedangkan yang 

dari lulusan MA disyaratkan untuk nilai dengan batas minimal tertentu. 

2. Program bagi mahasiswa supaya tinggal di Pondok Pesantren untuk mahasiswa Program Studi 

Tadris Matematika IAIN Purwokerto dapat tetap berjalan. 
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