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ABSTRACT 

 

School Participation Rate (SPR) is a basic indicator used to measure access to 

education, especially for the school-age population. Riau has fluctuating SPR data for 

senior high school level. In this study, the nonparametric multivariate adaptive 

regression splines (MARS) method was used to model the high school participation rate 

in the Regency/City of Riau Province in 2015-2019. Factors that are thought to affect 

the SPR in Riau Province are human development index, gross regional domestic 

product, poverty level and number of schools. This study shows that the best MARS 

model with a minimum GCV value of 19.83156 and an R-square of 0.745368. The most 

influential variable for SPR in Riau Province in 2015-2019 is the poverty rate with a 

100 percent interest rate. 

Keywords: Nonparametric regression, multivariate adaptive regression splines 

(MARS), school participation rate 

 

ABSTRAK 

 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk 

melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Riau memiliki 

data APS jenjang SMA sederajat yang berfluktuasi. Pada penelitian ini digunakan 

metode nonparametrik multivariate adaptive regression splines (MARS) untuk 

melakukan pemodelan angka partisipasi sekolah jenjang SMA di Kabupaten/Kota 

Provinsi Riau tahun 2015-2019. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi APS di 

Provinsi Riau adalah indeks pembangunan  manusia, produk domestik regional bruto, 

tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa model 

MARS terbaik dengan nilai GCV minimum sebesar 19.83156 dan R-square sebesar 

0.745368. Variabel yang paling berpengaruh terhadap APS di Provinsi Riau tahun 

2015-2019 adalah tingkat kemiskinan dengan tingkat kepentingan sebesar 100 persen.  

Kata Kunci: Regresi nonparametrik, multivariate adaptive regression splines (MARS), 

angka partisipasi sekolah 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam mewujudkan perubahan 

berdasarkan cara manusia berpikir. Hal ini menjadi modal dalam mengantarkan negara 

dan masyarakat berinteraksi pada skala global untuk menghadapi tantangan dunia yang 

semakin kompleks (BPS, 2019). Tingkat pendidikan pada penduduk sangat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan pada suatu bangsa, jika pendidikan 

semakin maju maka akan memberikan banyak pengaruh positif bagi masa depan dari 

segala bidang kehidupan (BPS, 2020). Salah satu indikator yang dapat menyatakan 

bahwa pendidikan pada suatu wilayah di Indonesia berhasil adalah Angka Partisipasi 

Sekolah (APS).  

Terdapat beberapa provinsi yang mempunyai data APS jenjang SMA sederajat 

yang berfluktuasi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Di Kabupaten Kepulauan 

Meranti pada tahun 2019 APS jenjang SMA sederajat mengalami penurunan yaitu 

sebesar 1.22 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2020). Secara keseluruhan, APS 

jenjang SMA sederajat tertinggi ditemukan pada tahun 2016 yaitu berada di Kabupaten 

Kepulauan Meranti sebesar 93.68 persen dan APS terendah ditemukan di Kabupaten 

Indragiri Hilir pada tahun 2018 sebesar 64.41 persen. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa terjadi ketidakmerataan APS jenjang SMA sederajat di Provinsi Riau. Oleh 

karena itu perlu dilakukan suatu pemodelan mengenai APS di Kabupaten/Kota Provinsi 

Riau. 

Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) menjadi salah satu metode 

klasifikasi yang dapat digunakan dalam melakukan pemodelan dan lebih fleksibel. 

Model MARS digunakan dalam mengatasi masalah pada data yang berdimensi tinggi, 

yakni pada data yang mempunyai banyak variabel independen sebesar 3 ≤ 𝑝 ≤ 20 

(Friedman, 1991). Metode MARS ialah gabungan dari pendekatan Recursive Partition 

Regression (RPR) dengan metode spline yang menghasilkan model berbentuk kontinu 

pada knot, dimana model MARS terbaik dapat dilihat dari nilai Generalized Cross 

Validation (GCV) yang paling minimum (Wicaksono, & Wilandari, 2014).  

Penelitian sebelumnya mengenai multivariate adaptive regression splines 

dilakukan oleh Nisa & Nyoman (2012), Zhang & Goh (2013), dan banyak peneliti 

lainnya. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan pemodelan pada angka 

partisipasi sekolah jenjang SMA di Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan 

Multivariate Adaptive Regressin Splines (MARS) dengan mempertimbangkan 

beberapa variabel independen. 

 

2. REGRESI LINIER, REGRESI NONPARAMETRIK, REGRESI SPLINE 

DAN MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS)  

Analisis Regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan dan 

pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen (Gujarati, 2004). 

Model umum regresi linier berganda dengan sampel n dan banyaknya variabel 

independen p adalah sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖
 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑛 ,  (1) 
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dengan 𝑦𝑖 menyatakan nilai penduga variabel dependen, 𝛽0 menyatakan intersep dari 

regresi, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑃  menyatakan koefisien regresi pada variabel 𝑥, dan 𝜀𝑖 menyatakan 

error dengan asumsi 𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎2). 

Penaksir fungsi regresi dapat menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan 

parametrik dan pendekatan nonparametrik. Pendekatan parametrik merupakan suatu 

pendekatan model regresi yang membutuhkan adanya asumsi-asumsi dalam pemodelan 

(Putra et al., 2015). Pada pendekatan regresi nonparametrik tidak membutuhkan adanya 

asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam pemodelan, selain itu regresi nonparametrik 

dilakukan jika bentuk kurva regresinya tidak diketahui, sehingga kurva regresi hanya 

diasumsikan smooth atau mulus (Eubank, 1999). Secara umum persamaan regresi 

nonparametrik dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖,   (2) 

dengan 𝑦𝑖 menyatakan variabel dependen, 𝑓(𝑥𝑖) menyatakan kurva regresi 

nonparametrik, 𝑥𝑖 menyatakan variabel independen, dan 𝜀𝑖 menyatakan kesalahan yang 

berdistribusi normal, independen, dengan mean 0 dan variansi 𝜎2 dari 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

(Eubank, 1999).  

Regresi spline merupakan salah satu pendekatan yang masuk kedalam regresi 

nonparametrik. Regresi spline merupakan regresi yang memuat fungsi pemulusan 

(smoothing) khusus yang menghubungkan beberapa derajat polinomial rendah untuk 

membangun model pada data pengamatan (Konishi, 2014). Spline merupakan potongan 

(piecewise) turunan dari polynomial orde 𝑞 hingga 𝑞 − 1. Model spline ditunjukkan 

sebagai berikut (Friedman, 1991): 

𝑓(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + ⋯+ 𝛽𝑥𝑥
𝑞 + ∑ 𝛾𝑘

𝐾

𝐾=1
(𝑥 − 𝑡𝑘)+

𝑞 ,  (3) 

dimana 𝑞 ≥ 1 dan 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑘 adalah titik knot. Orde polinomial dari fungsi spline  

pada setiap titik ditunjukkan oleh nilai q, sehingga fungsi dari truncated power (𝑥 −
𝑡𝑘)+

𝑞
  adalah sebagai berikut: 

(𝑥 − 𝑡𝑘)+
𝑞 = {

(𝑥 − 𝑡𝑘)
𝑞    ;    𝑥 − 𝑡𝑘 > 0,

0                   ;    𝑥 − 𝑡𝑘 ≤ 0.
   (4) 

MARS merupakan pendekatan untuk regresi nonparametrik multivariat dengan 

bentuk yang lebih kompleks dari regresi spline dan partisi rekursif dalam menghasilkan 

estimasi fungsi regresi yang kontinu. Model MARS digunakan pada data yang memiliki 

dimensi tinggi dan memiliki variabel independen yang banyak serta memiliki ukuran 

sampel yang besar, yaitu pada data yang variabel independennya 3 ≤ 𝑝 ≤ 20 dan 

ukuran sampel yang berukuran 50 ≤ 𝑛 ≤ 1000 (Friedman, 1991). Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam penggunaan model MARS adalah sebagai berikut (Pintowati 

& Otok, 2012): 

1. Knot, merupakan  suatu titik terakhir dari sebuah garis regresi (region) serta titik 

awal dari garis regresi (region) yang lain. Pada tiap titik knot, harus kontinu antara 

basis function satu region dengan region yang lainnya. 

2. Basis Function (BF), merupakan fungsi yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. BF yang terpilih pada 

umumnya berbentuk polinomial serta membentuk sebuah turunan yang kontinu di 

setiap titik knot. Banyaknya maksimum BF adalah 2 hingga 4 kali jumlah variabel 
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independen. Maksimum Observasi (MO) atau minimum jarak antara knot yang 

digunakan adalah 0, 1, 2, dan 3. Maksimum Interaksi (MI) yang digunakan adalah 

sebanyak 1, 2, atau 3. Ketika jumlah MI > 3 dapat menyebabkan model semakin 

kompleks sehingga sulit diinterpretasikan (Friedman, 1991).  

Teknik MARS merupakan metode klasifikasi yang inovatif dan fleksibel 

dikarenakan pada metode MARS tidak perlu melakukan asumsi-asumsi terhadap bentuk 

fungsional untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel  independen dengan 

variabel dependen (Arleina & Otok, 2014). Trial and error digunakan untuk 

menentukan pemodelan MARS yang berdasarkan kombinasi BF, MI, dan MO untuk 

memperoleh nilai Generalized Cross Validation (GCV) paling minimum (Nisa & 

Budiantara, 2012).  

MARS merupakan suatu  metode pengembangan dari pendekatan Recursive 

Partioning Regression (Friedman, 1991). Masih terdapat kelemahan pada pendekatan 

Recursive Partioning Regression (RPR) yaitu menghasilkan bentuk model tidak kontinu 

pada knot. Kelemahan RPR dapat diatasi dengan menggunakan model MARS yaitu 

dengan menghasilkan bentuk model yang kontinu pada knot serta bisa mengidentifikasi 

adanya fungsi linear dan aditif. Basis function yang diperoleh pada model MARS adalah 

sebagai berikut: 

𝐵𝑚(𝐱) = ∏[𝑆𝑘𝑚. (𝑥𝑣(𝑘,𝑚)

𝐾𝑚

𝑘=1

− 𝑡𝑘𝑚).  (5) 

Estimator untuk model MARS dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑓(𝐱) = 𝛼0 + ∑ 𝑎𝑚

𝑀

𝑚=1

∏[𝑆𝑘𝑚. (𝑥𝑣(𝑘,𝑚)

𝐾𝑚

𝑘=1

− 𝑡𝑘𝑚)],  (6) 

𝑚 menyatakan basis function maksimum, 𝑘 menyatakan banyaknya interaksi, 𝑎𝑚 

menyatakan koefisien basis function ke-𝑚, 𝐾𝑚 menyatakan banyaknya interaksi pada 

basis function ke-𝑚, 𝑆𝑘𝑚 menyatakan tanda pada titik knot (nilainya ± 1), 𝑡𝑘𝑚 

menyatakan nilai knot dari variabel independen 𝑥𝑣(𝑘,𝑚), 𝛼0 menyatakan konstanta dari 

basis function 𝐵0. 

Dari persamaan (6) dapat dijabarkan sebagai berikut: 

       𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑚[𝑠1𝑚. (𝑥𝑣(1,𝑚) − 𝑡1𝑚)]

𝑀

𝑚=1

+ ∑ 𝑎𝑚[𝑠1𝑚. (𝑥𝑣(1,𝑚) − 𝑡1𝑚)][𝑠2𝑚. (𝑥𝑣(2,𝑚) − 𝑡2𝑚)]

𝑀

𝑚=1

+ ∑ 𝑎𝑚[𝑠1𝑚. (𝑥𝑣(1,𝑚) − 𝑡1𝑚)][𝑠2𝑚. (𝑥𝑣(2,𝑚)

𝑀

𝑚=1

− 𝑡2𝑚)][𝑠3𝑚. (𝑥𝑣(3,𝑚) − 𝑡3𝑚)] + ⋯ 

 

 

 

 

 

 

 (7) 

Persamaan (6) secara umum juga dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 + ∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖) + ∑ 𝑓𝑖𝑗(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) + ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑘(𝑥𝑖, 𝑥𝑗 , 𝑥𝑘) + ⋯

𝐾𝑚=3𝐾𝑚=2𝐾𝑚=1

  (8) 

Model MARS dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut: 
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𝐲 = 𝐁𝐚 +  𝛆,  (9) 

dimana  

𝐲 = (𝐲𝟏, … , 𝐲𝐧)
𝐓, 𝐚 = (𝐚𝟎, … , 𝐚𝐌)𝐓, 𝛆 = (𝛆𝟏, … , 𝛆𝐧)

𝐓,  

𝐁 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟏 ∏𝒔𝟏𝒎(𝒙𝟏(𝟏,𝒎) − 𝒕𝟏𝒎)

𝑲𝟏

𝒌=𝟏

… ∏𝒔𝒌𝒎(𝒙𝟏(𝒌,𝒎) − 𝒕𝒌𝒎)

𝑲𝑴

𝒌=𝟏

𝟏 ∏𝒔𝟏𝒎(𝒙𝟐(𝟏,𝒎) − 𝒕𝟏𝒎)

𝑲𝟏

𝒌=𝟏

… ∏𝒔𝒌𝒎(𝒙𝟐(𝒌,𝒎) − 𝒕𝒌𝒎)

𝑲𝑴

𝒌=𝟏

⋮
𝟏

⋮

∏𝒔𝟏𝒎(𝒙𝒏(𝟏,𝒎) − 𝒕𝟏𝒎)

𝑲𝟏

𝒌=𝟏

⋮
…

⋮

∏𝒔𝒌𝒎(𝒙𝒏(𝒌,𝒎) − 𝒕𝒌𝒎)

𝑲𝑴

𝒌=𝟏 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 

 

 

 

(10) 

Metode estimasi parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS merupakan salah satu metode estimasi 

parameter model regresi yang dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error 

(Draper & Smith, 1998).  Persamaan (9) dapat dituliskan dengan 𝛆 = 𝐲 − 𝐁𝐚, untuk 

memperoleh estimator 𝐚 dilakukan dengan meminimumkan kuadrat error berdasarkan 

persamaan berikut: 

𝛆𝐓𝛆 = (𝐲 − 𝐁𝐚)𝐓(𝐲 − 𝐁𝐚) , 

                                 𝛆𝐓𝛆 = (𝐲𝐓 − 𝐚𝐓𝐁𝐓) + (𝐲 − 𝐁𝐚) 

                           𝛆𝐓𝛆 = (𝐲𝐓𝐲 − 𝐚𝐓𝐁𝐓𝐲 − 𝐲𝐓𝐁𝐚 + 𝐚𝐓𝐁𝐓𝐁𝐚) , 

                                            𝛆𝐓𝛆 = (𝐲𝐓𝐲 − 𝟐𝐚𝐓𝐁𝐓𝐲 + 𝐚𝐓𝐁𝐓𝐁𝐚) . 

 

 

 

(11) 

Selanjutnya dilakukan penurunan terhadap 𝐚 secara parsial sebagai berikut: 

 

𝛛(𝛆𝐓𝛆)

𝛛𝐚
= 𝟎, 

 −𝟐𝐁𝐓𝐲 + 𝟐𝐁𝐓𝐁𝐚 = 𝟎, 

                                                    −𝐁𝐓𝐲 + 𝐁𝐓𝐁𝐚 = 𝟎, 

                                                                     𝐁𝐓𝐁𝐚 = 𝐁𝐓𝐲, 

(12) 

karena 𝐁 merupakan matriks non singular, sehingga taksiran dari 𝐚 menjadi: 

�̂� = (𝐁T𝐁)−1𝐁T𝐲. (13) 

Dalam metode MARS kriteria yang paling baik untuk menyeleksi model terbaik 

adalah Generalized Cross Validation (GCV), yakni ketika suatu model tersebut 

mempunyai nilai GCV yang paling minimum diatara model lainya (Friedman, 1991). 

Dalam menentukan nilai GCV dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi antara 

nilai basis function (BF), nilai maksimum interaksi (MI), dan minimum observasi (MO) 

(Insany et al., 2019). Nilai GCV dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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𝐺𝐶𝑉(𝑀) =

1
𝑛

∑ [𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)]
2𝑛

𝑖=1  

[1 −
𝐶(𝑀)

𝑛 ]2
 , (14) 

dengan 𝑦𝑖 menyatakan variabel dependen ke- 𝑖, 𝑥𝑖 menyatakan variabel independen ke-

 𝑖, 𝑛 menyatakan banyaknya pengamatan atau jumlah data, 𝑀 menyatakan jumlah basis 

function, 𝑓(𝑥𝑖) menyatakan nilai taksiran variabel dependen pada pengamatan ke- 𝑖, 
𝐶(𝑀) menyatakan Trace [𝐵(𝐵𝑇𝐵)−1𝐵𝑇] + 1 yaitu banyaknya parameter yang di 

estimasi. 

Dalam menentukan model terbaik MARS dapat dilakukan dengan melihat nilai 

GCV paling minimum, jika ditemukan nilai GCV minimum yang sama dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan nilai MSE minimum, dan jika masih ditemukan nilai MSE 

yang sama, dapat dilihat dengan mempertimbangkan nilai 𝑅2 terbesar (Yanthi & 

Budiantara, 2016). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang didapatkan dari publikasi Badan 

Pusat Statistik Provinsi Riau. Data ini terdiri dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

jenjang SMA, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan (TK), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Sekolah (JS) tingkat SMA tahun 2015-

2019. Adapun jumlah unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 

Kabupaten/Kota Provinsi Riau. 

Tahapan-tahapan pembentukan model pada artikel ini dilakukan menggunakan 

software R dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis deskriptif pada variabel dependen (Y) dan variabel independen 

(X) yang digunakan. 

2. Membuat scatterplot untuk mengetahui pola hubungan antara variabel dependen 

terhadap masing-masing variabel independen yang digunakan. 

3. Menetapkan banyaknya Basis Function (BF), nilai BF yang diperbolehkan untuk 

digunakan adalah sebanyak 2 sampai 4 kali jumlah variabel independen, 

dikarenakan dalam penelitian ini jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel, 

maka digunakan nilai BF sebanyak 8,12 dan 16. 

4. Menetapkan nilai Minimum Observasi (MO), nilai MO yang digunakan yaitu 0, 1, 

2, dan 3. 

5. Menetapkan nilai Maksimum Interaksi (MI), nilai MI yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1, 2 dan 3, dengan asumsi jika MI lebih besar dari 3 dapat 

menimbukan model yang semakin  kompleks. 

6. Menetapkan nilai GCV yang paling minimum sebagai model terbaik. 

7. Menginterpretasikan model MARS terbaik beserta tingkat kepentingan dari masing-

masing variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 
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4. MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES (MARS) PADA 

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH JENJANG SMA DI PROVINSI RIAU 

TAHUN 2015-2019 

 

Menurut Amaliah (2015) terdapat dua variabel tingkat partisipasi pendidikan, yaitu 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Suatu indikator 

yang dapat digunakan untuk melihat pemanfaatan fasilitas pendidikan untuk mengakses 

penduduk usia sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan 

perbandingan antara penduduk kelompok umur  pada jenjang pendidikan tertentu yang 

masih bersekolah dengan penduduk pada kelompok umur tersebut. 

 Penentukan model MARS berdasarkan pada nilai GCV minimum yang 

didapatkan dengan cara trial and error dengan mengkombinasikan jumlah Basis 

Function (BF) yang nilainya 2 sampai 4 kali jumlah variabel independen, minimum 

observasi (MO) sebesar 0, 1, 2, dan 3 serta maksimum interaksi (MI) sebesar 1, 2, dan 

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat variabel 

yaitu Indeks Pembangunan Manusia (𝑥1), Produk Domestik Regional Bruto (𝑥2), 

Tingkat Kemiskinan (𝑥3), dan Jumlah Sekolah jenjang SMA (𝑥4), dengan demikian 

jumlah BF yang digunakan adalah sebanyak 8, 12, dan 16, sehingga dapat menghasilkan 

trial and error pembentukan model MARS yang diberikan pada Tabel 4.1 sebagai 

berikut:  

Tabel 4.1. Trial and Error Estimasi Model MARS 

BF MI MO GCV Rsq 

8 1 0 25.16901 0.620732 

8 1 1 28.93272 0.620732 

8 1 2 32.19422 0.533349 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

12 1 0 20.08632 0.742097 

12 1 1 25.62153 0.742097 

12 1 2 32.19422 0.533349 

12 2 0 20.63806 0.735013 

12 2 1 25.56876 0.622082 

12 2 2 28.24437 0.622082 

12 3 0 19.83156 0.745368 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

16 1 0 19.93751 0.754563 

16 1 1 25.62153 0.742097 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

16 3 2 28.24437 0.622082 

Setelah mengkombinasikan BF, MI, dan MO secara trial and error, didapatkan 

model MARS terbaik berdasarkan hasil dari pengkombinasian BF = 12, MI = 3 dan  

MO = 0 dengan nilai GCV minimum yang didapatkan adalah sebesar 19.831 dan         

R-square sebesar 0.745 yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. Model MARS terbaik pada 
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angka partisipasi sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019 adalah 

sebagai berikut: 

𝑦 = 78.145 + 25.0106 ∗ max(0, 68.66 − 𝑥1) 

              +2.6324 ∗ max(0, 𝑥2 − 62.87) 

              +16.2179 ∗ max(0, 8.18 − 𝑥3) 

              +3.6493 ∗ max(0, 𝑥3 − 8.18) 

             −0.3233 ∗ max(0, 68 − 𝑥4) 

             −0,007 ∗ 𝑥1 ∗ max(0,62.87 − 𝑥2) 

             − 2.2703 ∗ max(0, 68.66− 𝑥1) ∗  𝑥3  

             − 0.3702 ∗ max(0,68.66 − 𝑥1) ∗ 𝑥4 

             − 0.2529 ∗ 𝑥2 ∗ max(0,8.18 − 𝑥3) 

             −0.3372 ∗ max(0, 𝑥2 −  62.87) ∗  𝑥3 

             + 0.0355 ∗ max(0,68.66 − 𝑥1) ∗  𝑥3 ∗  𝑥4.   

Dari model terbaik yang diperoleh, dapat dilihat bahwa semua variabel 

independen yang diduga mempengaruhi angka partisipasi sekolah masuk ke dalam 

model terbaik yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

model MARS yang berdasarkan dengan nilai GCV minimum angka partisipasi sekolah 

jenjang SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015 sampai 2019 dipengaruhi 

oleh variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (𝑥1), Produk Domestik 

Regional Bruto (𝑥2), Tingkat Kemiskinan (𝑥3), dan Jumlah Sekolah jenjang SMA (𝑥4). 

Tidak terdapat variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap angka partisipasi 

sekolah. 

Berdasarkan model yang sudah didapatkan menggunakan metode MARS, maka 

terdapat empat variabel independen yang mempunyai tingkat kepentingan yang 

berbeda-beda. Hasil tingkat kepentingan variabel yang diperoleh dari model angka 

partisipasi sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019 ditunjukkan pada 

Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat kepentingan variabel 

Variabel Nsubsets 
Variable Importance 

GCV 

Variabel Importance 

RSS 

𝑥3 10 100.0 100.0 

𝑥2 9 86.3 86.4 

𝑥1 9 77.8 79.1 

𝑥4 9 77.8 79.1 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, ditunjukkan bahwa terdapat empat variabel 

independen yang memiliki tingkat kepentingan. Tingkatan variabel dapat dilihat 

menurut angka kepentingan variabel tertinggi, yaitu meliputi tingkat kemiskinan (𝑥3) 

dengan tingkat kepentingan sebesar 100%. Selanjutnya diikuti oleh variabel produk 

domestik regional bruto (𝑥2) dengan tingkat kepentingan sebesar 86.3%, kemudian 
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variabel indeks pembangunan manusia (𝑥1) dan jumlah sekolah (𝑥4) dengan tingkat 

kepentingan  sebesar 77.8%. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah 

tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2016 yaitu sebesar 

93.68% sedangkan angka partisipasi sekolah terendah dimiliki oleh Kabupaten 

Pelalawan pada Tahun 2015 sebesar 58.89%. Diperoleh model terbaik dari pemodelan 

angka partisipasi sekolah dengan nilai GCV minimum yang didapatkan adalah 19.83156 

dan R-square sebesar 0.745368 yang merupakan hasil dari kombinasi BF = 12, MI = 3, 

dan MO = 0 secara trial and error, serta variabel independen yang masuk kedalam 

model terdiri dari empat variabel  yaitu tingkat kemiskinan (𝑥3) dengan tingkat 

kepentingan sebesar 100%, produk domestik regional (𝑥2) dengan tingkat kepentingan 

sebesar 86.3%, serta indek pembangunan manusia (𝑥1) dan jumlah sekolah (𝑥4) dengan 

tingkat kepentingan sebesar 77.8%. 
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