
ABSTRAK 

 
Pemetaan Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Ujian Nasional Tingkat SMP Tahun 2016 di 
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Hasil Ujian Nasional merupakan salah satu tolak ukur bagi pemerintah untuk menilai 
pencapaian hasil belajar siswa dan mutu pendidikan di suatu daerah. Di Provinsi Sumatera Barat, 
hasil Ujian Nasional tingkat SMP/MTs tahun 2016 turun dibandingkan Ujian Nasional 
SMP/MTs tahun 2015. Turunnya hasil Ujian Nasional terjadi pada semua Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, rata-rata tertinggi Ujian Nasional tahun 2016 di dominasi 
oleh daerah kota seperti Kota Padang dan Bukittinggi. Sedangkan rata-rata terendah Ujian 
Nasional di dominasi oleh daerah kabupaten seperti Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten 
Pesisir Selatan. Padahal Ujian Nasional merupakan salah satu bahan pertimbangan seleksi masuk 
pendidikan berikutnya. Untuk itu perlu dilakukan pengelompokan dan pemetaan Kabupaten/Kota 
berdasarkan Ujian Nasional agar pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang perlu 
diprioritas dalam perbaikan, pembinaan dan pemberian bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui karakteristik hasil Ujian Nasional dimasing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera 
Barat untuk jenjang SMP/MTs. Analisis yang digunakan adalah analisis biplot. Analisis ini 
merupakan salah satu teknik peubah ganda yang dapat memberikan gambaran tentang objek dan 
peubah dalam satu grafik. Analisis Biplot didasarkan pada penguraian nilai singular (Singular 
Value Decomposition) dari suatu matriks. Dari hasil penguraian nilai singular diperoleh matriks 
pendekatan terbaik yang entri-entrinya adalah titik-titik koordinat objek dan peubah yang akan 
diplot. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat dan peubahnya adalah mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional. 
Tampilan biplot memberikan informasi bahwa hasil Ujian Nasional Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat cukup beragam. Hal ini terbukti dengan terbentuknya 9 kelompok 
Kabupaten/Kota berdasarkan kemiripan hasil Ujian Nasional. mata pelajaran bahasa inggris 
merupakan mata pelajaran yang memiliki keragaman paling besar diantara mata pelajaran 
lainnya. Artinya hasil Ujian Nasional Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk mata pelajaran 
sangat beragam.Selain itu, semua Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional memiliki 
korelasi positif antara satu sama lain. 

 
 

 


