ABSTRAK INDONESIA
Ilmu statistika merupakan bagian dari mata pelajaran matematika di Sekolah Menengah Atas (SMA). Ruang
lingkup statistika yang didapatkan di SMA hanya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Namun
pemilihan jurusan statistika oleh siswa/i SMA pada saat tes masuk perguruan tinggi cukup ramai diminati.
Umumnya pemilihan jurusan ini didukung oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Di perguruan tinggi, ilmu statistika mempelajari tentang cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan
data ke bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat dijadikan informasi untuk banyak orang. Penelitian ini
dilakukan untuk melihat minat siswa/i SMA Negeri di Kota Banda Aceh terhadap Jurusan Statistika Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Jurusan Statistika oleh calon mahasiswa.
Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis korespondensi berganda. Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor yang memiliki kedekatan dengan minat siswa/i
SMA Negeri di Kota Banda Aceh dalam memilih Jurusan Statistika FMIPA Unsyiah berdasarkan plot
korespondensi berganda dan melihat korelasi antara rencana menjadi mahasiswa statistika dan kemampuan
calon mahasiswa statistika terhadap ketertarikannya pada statistika. Hasil pengujian Chi-square dengan
menggunakan ? sebesar 0,1 didapatkan bahwa kelompok sekolah, pendidikan ayah, pendidikan ibu, serta
penghasilan ayah merupakan variabel yang memiliki hubungan dengan variabel ketertarikan pada Statistika.
Variabel yang memiliki hubungan tersebut digambarkan kedekatannya dalam plot korespondensi berganda.
Plot korespondensi berganda menemukan bahwa kategori kelompok sekolah (unggul, menengah dan biasa),
pendidikan ayah dan ibu (SMA, Diploma, dan S1), serta penghasilan ayah (tinggi dan sedang) cenderung
memiliki kedekatan dengan kategori minat terhadap Jurusan Statistika FMIPA Unsyiah sedangkan kategori
pendidikan ayah SD dan pendidikan ibu SD memiliki kedekatan dengan kategori tidak minat terhadap Jurusan
Statistika FMIPA Unsyiah. Kedekatan hubungan antar variabel tersebut hanya mampu dijelaskan dalam plot
korespondensi berganda sebesar 23,84%. Korelasi partial kendall dengan menggunakan ? sebesar 0,1
didapatkan bahwa ada hubungan antara variabel rencana menjadi mahasiswa statistika dengan variabel
kemampuan calon mahasiswa statistika ketika variabel ketertarikan dianggap konstan.

