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ABSTRAK 

 

Ria Afriani : Klasifikasi Penerimaan Beasiswa Umum Berprestasi PEMDA 

Kabupaten Siak Tahun 2017 dengan Menggunakan Analisis 

CHAID 

 

Beasiswa umum berprestasi kabupaten Siak merupakan salah satu beasiswa 

yang diberikan oleh PEMDA Kabupaten Siak kepada mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang terdapat pada Peraturan Bupati 

nomor 20 tahun 2016. Jumlah mahasiswa yang mendaftar beasiswa umum 

berprestasi Kabupaten Siak setiap tahun selalu mengalami peningkatan tetapi 

penerimaan beasiswa umum berprestasi Kabupaten Siak sudah di tetapkan 

berdasarkan APBD Kabupaten Siak, sehingga banyak mahasiswa Kabupaten Siak 

yang tidak menerima beasiswa umum berprestasi Kabupaten Siak. Pemberian 

beasiswa umum berprestasi Kabupaten Siak tidak saja memperhatikan IPK, tetapi 

ada beberapa faktor yaitu IPK, masa studi, jurusan, perguruan tinggi dan 

kelengkapan syarat administrasi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian beasiswa umum berprestasi 

Kabupaten Siak dan pengklasifikasiannya perlu diketahui lebih jelas oleh 

mahasiswa Kabupaten Siak supaya mahasiswa yang mendaftar tahun berikutnya 

memiliki peluang yang besar untuk menerima beasiswa umum berprestasi 

Kabupaten Siak. Analisis CHAID adalah salah satu analisis data kategorik yang 

bertujuan untuk mengetahui klasifikasi/ pengelompokkan dan melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan beasiswa umum berprestasi Kabupaten 

Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat klasifikasi/pengelompokkan 

mahasiswa yang menerima beasiswa umum berprestasi Kabupaten Siak dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan beasiswa umum berprestasi 

Kabupaten Siak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang mendaftar 

untuk meraih beasiswa umum berprestasi Kabupaten Siak program S1 dan D4 

tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2192 mahasiswa dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling  

Hasil dari penelitian dengan menggunakan analisis CHAID menghasilkan 

diagram pohon yang terdiri dari 4 kelompok. Analisis CHAID menunjukkan 

pengklasifikasian mahasiswa yang paling banyak menerima beasiswa umum 

berprestasi program S1 dan D4 adalah mahasiswa yang  memiliki IPK > 3,15, 

memiliki syarat administrasi lengkap dan berasal dari jurusan IPA. Selain 

pengklasifikasian, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

beasiwa umum berprestasi Kabupaten Siak yaitu IPK, kelengkapan syarat 

administrasi dan jurusan. 
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