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A.

TUJUAN
mahasiswa dapat mengkonstruksikan model matematika yang merupakan hubungan
fungsional antara variabel–variabel prediktor dengan variabel respon menggunakan teknikteknik analisis regresi linier.

B.

DESKRIPSI
Matakuliah ini membahas tentang regresi linier sederhana dan regresi linear berganda
disertai dengan inferensi model regresi linear yang didapatkan. Kemudian melakukan
pendeteksian residual lebih rinci melalui pengujian asumsi klasik serta uji Multikolinearitas
pada regresi linier berganda dan penerapan regresi linier dengan variabel dummy.

C.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI (PROGRAM LEARNING OUTCOME)
1. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis/berpikir secara terstruktur
terhadap permasalahan matematis dari suatu sistem/masalah, mengkaji keakuratan dan
mengintepretasikannya (CP-KK1)
2. Mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika dan mampu menyajikan
serta mengkomunikasikannya dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara tertulis
maupun lisan (CP-KK2)
3. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskret,
aljabar, analisis dan geometri, statistika, matematika komputasi, dan aktuaria (CP-PP 1)

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (COURSES LEARNING OUTCOME)
1. Mampu menjelaskan arti, kegunaan dan menyusun langkah-langkah pembentukan
model regresi secara umum dan menggunakan model regresi linier sederhana.
2. Mampu menginterpretasikan model regresi linier sederhana yang sudah didapatkan
serta melakukan inferensia melalui pengujian simultan dan parsial.
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3.

Mampu menerapkan teknik analisis regresi berganda untuk menyusun model
matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara beberapa variabel prediktor
dengan satu variable respon.
4. Mampu menginterpretasikan model regresi linier berganda yang sudah didapatkan
serta melakukan inferensia melalui pengujian simultan dan parsial.
5. Mampu menjelaskan dan melakukan penaksiran parameter regresi dengan pendekatan
matriks beserta uji inferensinya.
6. Mampu menjelaskan makna uji asumsi klasik, manfaat/ kegunaan uji asumsi klasik serta
mampu menjelaskan cara menangani problem dalam uji asumsi klasik.
7. Mampu menjelaskan makna uji normalitas dan dampaknya terhadap model saat asumsi
tidak terpenuhi, serta cara mendeteksi dan cara menggulanginya.
8. Mampu menjelaskan makna uji heteroskedastisitas dan dampaknya terhadap model
saat asumsi tidak terpenuhi, serta cara mendeteksi dan cara menggulanginya.
9. Mampu menjelaskan makna uji autokorelasi dan dampaknya terhadap model saat
asumsi tidak terpenuhi, serta cara mendeteksi dan cara menggulanginya.
10. Mampu menjelaskan makna uji multikolinieritas dan dampaknya terhadap model saat
asumsi tidak terpenuhi, serta cara mendeteksi dan cara menggulanginya.
11. dapat menerapkan teknik analisis regresi linier untuk menyusun model regresi yang
melibatkan variable bebas dummy atau variable terikat dummy.
E.

BAHAN/SUBSTANSI KAJIAN
1. Regresi Linier Sederhana
2. Inferensia Regresi Linier Sederhana
3. Regresi Linier Berganda
4. Inferensia Regresi Linier Berganda
5. Penaksiran Regresi Linier dengan Pendekatan Matriks
6. Pengujian Residual : Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi
7. Pengujian Multikolinieritas pada Regresi Linier Berganda
8. Regresi Linier dengan Variabel Dummy

F. STRATEGI (KEGIATAN PEMBELAJARAN)
Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning. Dosen akan
mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan berbagai
konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi tersebut, ada 3 kegiatan utama yang
akan dilaksanakan dalam perkuliahan:
1. Presentasi (penyajian) materi oleh dosen. Dosen mempresentasikan materi-materi dasar
dari regresi linier. Materi yang dipresentasikan adalah kontrak kuliah, garis besar
keseluruhan konsep/materi yang akan dipelajari dalam satu semester. Pembagian tugas
(individu dan kelompok) juga diinformasikan dan disepakati pada pertemuan pertama
sampai dengan terakhir. Pada setiap diskusi kelas dosen juga mempunyai kewajiban
untuk menyajikan paparan sebagai klarifikasi dan sekaligus penguatan terhadap
konsep/materi yang dibahas dalam diskusi kelas.
2. Penugasan. Mencakup penugasan membuat paper kelompok, membuat resume
perkuliahan dan tugas studi kasus.
3. Diskusi kelas. Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk presentasi paper kelompok
dalam diskusi kelas. Pada setiap akhir diskusi kelas, dosen harus memberikan presentasi
untuk mengklarifikasi materi yang dibahas dalam diskusi.
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G.

TAGIHAN
Ada 3 tugas (sebagai tagihan) yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh mahasiswa, selama
mengikuti perkuliahan, yaitu:
1. Tugas Mingguan. Setiap mahasiswa ditugaskan untuk mengerjakan soal untuk setiap
materi yang sudah selesai dibahas.
2. Membuat paper kelompok. Kelas dibagi ke dalam 8 kelompok. Setiap kelompok
ditugaskan untuk membuat paper tentang topik tertentu. Topik diambil dari daftar
substansi kajian yang telah ditetapkan. Paper disajikan dalam diskusi kelas.
3. Quiz. Tagihan quis dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada pertemuan ke 4 sebelum UTS
dan pertemuan ke 12 sebelum UAS.

H. PENILAIAN
Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan adalah:
1. Formatif (Absensi, tugas, quiz)
: 40%
2. Ujian Tengah Semester
: 30%
3. Ujian Akhir Semester
: 30%
I.

PERATURAN (TATA TERTIB)
1. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan
ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan.
2. Dosen dan Mahasiswa tiba di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang
ditetapkan/disepakati.
3. Berpakaian rapih dan sopan serta memakai sepatu.
4. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka.
5. Selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off atau silent.
6. Meminta izin (dengan cara mengangkat tangan) jika ingin berbicara, bertanya, menjawab,
meninggalkan kelas atau keperluan lain.
7. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan/gangguan/kerusakan dalam kelas.
8. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya.

J.

SUMBER (REFERENSI)
1. Neter, J., Wasserman, W., and Kutner, M.H., 1990. Applied Linear Statistical Models,Third
Edition, Richard D, Irwin, Inc, Homewood, Illinois.
2. Gujarati,. 2004. Basic Econometrica. Mc graw Hill camponie.
3. Draper, N.R. and H. Smith,. 1981. Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons Inc, New
York .
4. Sembiring, RK. 2003. Analisis Regresi. ITB. Bandung.

K. SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(Lihat di halaman berikut)
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN
Pert.ke
(tgl.)
1
Tgl......

Capaian
Pembelajaran
Mahasiswa memiliki
pemahaman tentang
tujuan, ruang
lingkup materi,
strategi dan evaluasi
perkuliahan
(memahami dan
menyepakati
kontrak kuliah).

Substansi Kajian
(materi)
Kontrak dan orientasi
perkuliahan:
membahas tujuan, materi,
strategi, sumber dan
evaluasi, tugas dan tagihan
dalam perkuliahan.

2
Tgl......

Mampu menjelaskan
arti, kegunaan dan
menyusun langkahlangkah
pembentukan model
regresi secara umum
dan menggunakan
model regresi linier
sederhana.

Analisis Regresi Linier :
1. Konsep Dasar Analisis
Regresi
2. Regresi Populasi dan
regresi sampel
3. Penaksiran model regresi
linier sederhana

3
Tgl......

Mampu
menginterpretasikan
model regresi linier
sederhana yang
sudah didapatkan
serta melakukan
inferensia melalui

Inferensi pada regresi
linier sederhana:
1. Pengujian Simultan
dengan uji F
2. Pengujian Parsial dengan
uji t
3. Interval kepercayaan
4. Koefisien Determinasi

Kegiatan
(Strategi/metode)
Dosen menyajikan dan
mendiskusikan kontrak
kuliah (RPS) bersama
mahasiswa.

Indikator

Alokasi
waktu
150’

Sumber dan
Media
● RPS.
● Laptop, LCD
● Literatur
yang akan
digunakan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

Tagihan/
Penilaian

RPS dishare kepada
mahasiswa.
Membagi dan
menyepakati tugas.
Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan
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a. Memahami
konsep dasar
analisis regresi.
b. Dapat
membedakan
model regresi
populasi dan
model regresi
contoh.
c. Dapat menaksir
model regresi
linear sederhana.
a. Mampu
menginterpretas
ikan model
regresi linear
sederhana.
b. Memahami
tahapan –
tahapan dan

● Tugas
Mingguan

pengujian simultan
dan parsial.

4
Tgl......

Mampu menerapkan
teknik analisis
regresi berganda
untuk menyusun
model matematika
yang menyatakan
hubungan fungsional
antara beberapa
variabel prediktor
dengan satu variable
respon.

Analisis Regresi Linier
Berganda :
1. Model umum regresi
linier berganda
2. Penaksiran parameter
regresi linier berganda.

5
Tgl......

Mampu
Inferensi pada regresi
menginterpretasikan linier berganda:

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
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mampu
menganalisis /
pengujian model
regresi secara
simultan.
c. Mampu
melakukan
infrensia melalui
pengujian
parsial, interval
kepercayaan dan
menentukan
seberapa baik
model regresi
dengan
menggunakan
koefisien
determinasi.
a. Mampu
membedakan
antara model
regresi linear
sederhana dan
berganda
b. Mampu
melakukan
penaksiran
parameter dalam
pembentukan
model regresi
linear berganda.
a. Mampu
melakukan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT

● Tugas
Mingguan

6
Tgl......

7
Tgl......

model regresi linier
berganda yang
sudah didapatkan
serta melakukan
inferensia melalui
pengujian simultan
dan parsial.

1. Pengujian Simultan

deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan, quiz

Mampu menjelaskan
dan melakukan
penaksiran
parameter regresi
dengan pendekatan
matriks beserta uji
inferensinya.
Mampu menjelaskan
dan melakukan
penaksiran
parameter regresi
dengan pendekatan
matriks beserta uji
inferensinya.

Analisis regresi linier
dengan pendekatan
matriks :
1. Penaksiran parameter
regresi linier sederhana
2. Penaksiran parameter
regresi linier berganda
Inferensi regresi linier
dengan pendekatan
matriks :
1. Pengujian Simultan
dengan uji F
2. Pengujian Parsial dengan
uji t
3. Interval kepercayaan
4. Koefisien Determinasi

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

dengan uji F
2. Pengujian Parsial dengan
uji t
3. Interval kepercayaan
4. Koefisien Determinasi

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan
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inferensia baik
uji simultan
maupun uji
parsial pada
model regresi
linear berganda.
b. Mampu
menghitung dan
menjelaskan
tentang interval
kepercayaan,
koefisien
determinasi
pada model
regresi linear
berganda yang
didapatkan.
Dapat melakukan
penaksiran
parameter regresi
linear sederhana
dan berganda
dengan pendekatan
matriks
Memahami
langkah-langkah
infrensia regresi
linear dengan
pendekatan
matriks

● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Quiz

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

8
Tgl.....

Ujian Tengah
Semester

9
Tgl......

Mampu menjelaskan
makna uji asumsi
klasik, manfaat/
kegunaan uji asumsi
klasik serta mampu
menjelaskan cara
menangani problem
dalam uji asumsi
klasik.

Penjelasan Asumsi klasik
secara umum :
1. Uji Normalitas
2. Uji Heteroskedastisitas
3. Uji Autokorelasi

10
Tgl......

Mampu menjelaskan
makna uji
normalitas dan
dampaknya
terhadap model saat
asumsi tidak
terpenuhi, serta cara
mendeteksi dan cara
menggulanginya.

Pengujian asumsi
normalitas :
1. Makna dan dampak
2. Cara Mendeteksi
3. Cara Menggulangi

11
Tgl......

Mampu menjelaskan
makna uji
heteroskedastisitas
dan dampaknya
terhadap model saat
asumsi tidak
terpenuhi, serta cara

Pengujian asumsi
heteroskedastisitas :
1. Makna dan dampak
2. Cara Mendeteksi
3. Cara Menggulangi

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

a. Dapat
menjelaskan
asumsi-asumsi
klasik dan
kegunaannya
dalam regresi
linear.
b. Mampu
melakukan
pendeteksian
pelanggaran
asumsi klasik
Presentasi, Ekspositori,
Memahami
Tanya jawab, kombinasi
makna , dampak,
deduktif dan induktif,
dan cara
dan pemberian tugas
mendeteksi
mingguan
pelanggaran
asumsi, serta
dapat
menanggulangi
pelanggaran
asumsi yang
terjadi pada
data.
Presentasi, Ekspositori,
Memahami makna ,
Tanya jawab, kombinasi dampak, dan cara
deduktif dan induktif,
mendeteksi
dan pemberian tugas
pelanggaran
mingguan
asumsi, serta dapat
menanggulangi
pelanggaran
9

150’
150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Makalah
● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Makalah
● Tugas
Mingguan

12
Tgl......

13
Tgl......

14
Tgl......

15
Tgl......

mendeteksi dan cara
menggulanginya.
Mampu menjelaskan
makna uji
autokorelasi dan
dampaknya
terhadap model saat
asumsi tidak
terpenuhi, serta cara
mendeteksi dan cara
menggulanginya.
Mampu menjelaskan
makna uji
multikolinieritas dan
dampaknya
terhadap model saat
asumsi tidak
terpenuhi, serta cara
mendeteksi dan cara
menggulanginya.
dapat menerapkan
teknik analisis
regresi linier untuk
menyusun model
regresi yang
melibatkan variable
bebas dummy atau
variable terikat
dummy.
dapat menerapkan
teknik analisis
regresi linier untuk
menyusun model

Pengujian asumsi
autokorelasi :
1. Makna dan dampak
2. Cara Mendeteksi
3. Cara Menggulangi

Presentasi, Ekspositori,
Tanya jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

Pengujian
multikolinieritas :
1. Makna dan dampak
2. Cara Mendeteksi
3. Cara Menggulangi

Presentasi, Ekspositori,
Tanya jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan, quiz

Regresi dengan variabel
dummy :
1. Pengertian variabel
dummy
2. Penentuan jumlah
variabel dummy
3. Estimasi model regresi
yang memuat variabel
dummy

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
dan pemberian tugas
mingguan

Regresi dengan variabel
dummy :

Ekspositori, Tanya
jawab, kombinasi
deduktif dan induktif,
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asumsi yang terjadi
pada data.
Memahami makna ,
dampak, dan cara
mendeteksi
pelanggaran
asumsi, serta dapat
menanggulangi
pelanggaran
asumsi yang terjadi
pada data.
Memahami makna ,
dampak, dan cara
mendeteksi
pelanggaran
asumsi, serta dapat
menanggulangi
pelanggaran
asumsi yang terjadi
pada data.
Mampu
menjelaskan
tahapan-tahapan
pembentukan
variable dummy
dan penduga
parameter model
regresi yang
memuat variable
dummy
Mampu melakukan
pengujian terhadap
regresi dengan
variable dummy

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Makalah
● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Makalah
● Tugas
Mingguan
● Quiz

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

150’

● Laptop, LCD,
PPT
● Literatur 1, 2,
3 dan 4

● Tugas
Mingguan

regresi yang
melibatkan variable
bebas dummy atau
variable terikat
dummy.
16
Tgl......

1. Inferensi pada regresi
yang memuat variabel
dummy

dan pemberian tugas
mingguan

2. Studi kasus regresi
dengan variabel dummy
Ujian Akhir Semester
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150’

