
PENGARUH KREATIVITAS BELAJAR DAN KEAKTIFAN MAHASISWA 

DALAM HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

AKUNTANSI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

 SURAKARTA 

 

NASKAH PUBLIKASI  

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Program Studi Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

Disusun oleh: 

NUR WIDAYATI                                                                                                                  

A 210 080 076 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 







1 
 

PENGARUH KREATIVITAS BELAJAR DAN KEAKTIFAN MAHASISWA 

DALAM HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

AKUNTANSI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

 

Oleh: 

Nur Widayati*, Sudarto **, Djalal Fuadi ** 

* Mahasiswa Pendidikan Akuntansi, FKIP, UMS 

**Dosen Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar 

terhadap prestasi akademik mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh keakifan berorganisasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) Untuk 

mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan keakifan berorganisasi terhadap prestasi 

akademik mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengikuti organisai Unit 

kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan. Sampel diambil 

sebanyak 60 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 

Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 

sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 1,375+ 0,017X1 + 

0,012X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi 

oleh  kreativitas belajar dan keakifan berorganisasi. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada 

pengaruh yang signifikan kreativitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa 

pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis 

regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,459 > 2,002 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif sebesar 12,3%; 2) Ada pengaruh 

yang signifikan keakifan berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa pendidikan 

akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu2,948 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,006, dengan sumbangan efektif sebesar 9,3%; 3) Ada pengaruh yang signifikan 

kreativitas belajar dan keakifan berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa 

pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 7,847 > 3,159 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,216 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara kreativitas belajar dan keakifanF 

berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa adalah sebesar 21,6% sedangkan 78,4% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kata Kunci: Kreativitas belajar, Keakifan berorganisasi, Prestasi akademik Mahasiswa 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, dan cara bertingkah laku sesuai dengan 

kebutuhan. Pendidikan bukan hanya media untuk mewariskan kebudayaan kepada 

generasi selanjutnya, tetapi diharapkan juga mampu merubah dan 

mengembangkan pola kehidupan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, bidang 

pendidikan masih harus mendapat prioritas, perhatian, dan pengarahan yang 

serius, baik pemerintah, masyarakat  pada umumnya dan pengelola pada 

khususnya untuk mendapatkan SDM yang lebih baik pada bangsa ini. 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pembangunan 

suatu Negara. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, untuk itu mutlak 

diperlukan sumber daya manusia yang responsive dan kompetitif, memiliki 

mobilitas tinggi dalam berfikir maupun bertindak, sehingga dapat berpartisipasi 

aktif dalam reformasi dan globalisasi. Melalui dunia pendidikan seseorang akan 

mendapatkan berbagai pemahaman pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut UU no 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem pendidikan nasional bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional adalah  mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang memiliki keahlian, mampu bersaing, dan berwawasan maju dalam wadah 

negara Republik Indonesia. Disamping itu pemerintah juga berupaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan agar kelak memperoleh sumber daya manusia 

yang mampu menguasai keahlian dan ketrampilan bekerja secara professional 
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serta dapat menghasilkan karya yang bermutu. Tujuan ini dapat terlaksana jika 

didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, bertaqwa, cinta tanah air, 

sadar hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki produktifitas kerja yang tinggi serta memiliki disiplin yang tinggi. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai subsistem pendidikan 

nasional berupaya menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang 

mempunyai kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang memiliki tanggung 

jawab yang tinggi. Hal itu akan terwujud jika mahasiswa selain mempunyai 

kemampuan dalam bidang akademik juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang 

kemungkinan besar dapat diperoleh dari kegiatan organisasi. 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. Penelitian dari Nur Arifah 

Zuliatun (2010) dengan judul “Pengaruh kemampuan sosialisasi siswa dan 

keaktifan siswa belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2009/2010” 

menyimpulkan bahwa kemampuas sosialisasi dan keaktifan siswa terhadap 

prestasi belajar saling berpengaruh. Erna Widyaningsih (2012) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa aktifitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan minat siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar berpengaruh 

terhadap prestasi akademik.  

Namun, tidak semua mahasiswa mau mengikuti kegiatan organisasi. 

Mahasiswa yang memiliki kreativitas dan keinginan untuk memperoleh 

pengalaman dan mengembangkan minat dan bakatnya saja yang dapat berperan 

aktif dalam organisasi. kreativitas bisa muncul dari dalam maupun dari luar. 

Mahasiswa yang memiliki kreativitas tinggi dalam berorganisasi cenderung akan 

berperan aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. 

Kreativitas dan keaktifan dalam berorganisasi sering menimbulkan 

masalah baru bagi mahasiswa. Karena mahasiswa dituntun untuk memiliki 
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kemampuan dalam mengatur waktu antara kegiatan organisasi dan kegiatan 

belajar agar mendapat pretasi belajar yang optimal. Tidak sedikit mahasiswa yang 

gagal dalam mengatur waktu belajar sehingga menyebabkan kurang optimalnya 

prestasi akademik. Namun, tidak sedikit pula mahasiswa yang berhasil mencapai 

prestasi akademik dengan segala aktivitas mereka dalam kegiatan organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya pengaturan waktu yang tepat 

antara waktu belajar dan waktu untuk berorganisasi, karena prestasi belajar setiap 

mahasiswa bisa dipengarui oleh bebarapa faktor dari dalam ataupun dari luar 

setiap mahasiswa, salah satunya yang bisa mempengarui prestasi mahasiswa 

tersebut adalah kegiatan atau kesibukan yang mereka jalani.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil 

judul “PENGARUH KREATIVITAS BELAJAR DAN KEAKTIFAN 

MAHASISWA DALAM HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI TERHADAP PRESTASI AKADEMIK 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis penenlitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan 

juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat 

yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara 

peneliti dan informan. 

2. Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan 

akuntansi UMS yang mengikuti organisasi HMP Pendidikan Akuntansi. Sampel 

diambil sebanyak 60 mahasiswa. Teknik  pengumpulan data merupakan suatu 
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usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis 

dengan prosedur yang standar . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode angket dan metode dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi 

angket sebelum diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 

uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif.  

a. Analisis Regresi Linier Ganda 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar dan keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi akademik. Adapun rumusnya :  

cbXbXaY  21  

b. Uji t 

Digunakan untuk mengetahui signifikasi ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, sehingga 

sudah bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau 

ditolak.  

c.  Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel kreativitas 

belajar (X1) dan keaktifan berorganisasi (X2) secara bersama-sama terhadap 

prestasi akademik (Y). 

d.  Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) X1 dan X2 terhadap Y 

1) Sumbangan relatif adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

masing-masing  prediktor terhadap kriteriumY dengan rumus : 

Untuk 
 

%100
1

1 X
regJK

YX
X





 

Untuk 
 

%100
2

2 X
regJK

YX
X
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2) Sumbangan efektif adalah sumbangan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan yang diberikan masing-masing prediktor terhadap kriterium 

terlebih dahulu dicari efektif garis regresi dengan rumus :  

R
2
 = SE = 

𝐽𝐾  𝑟𝑒𝑔  

𝐽𝐾  𝑇 
X 100% 

Mencari hubungan efektif X1 terhadap Y 

SE%X1 =SR%.X1 x R
2
 

Mencari hubungan efektif X2 terhadap Y 

SE%X2 =SR%.X2 x R
2
Dimana R

2
 = efektif garis regresi  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu konsistensi 

masing-masing item dengan item keseluruhan dari variabel interaksi belajar, yaitu 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing item dengan item keseluruhan 

menggunakan korelasi product moment. Kriteria uji validitas adalah, item dikatakan 

valid jika harga rhitung > rtabel. atau nilai signifikansi < 0,05 dan item dikatakan tidak 

valid jika harga rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun hasil uji validitas 

dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Hasil tersebut sebagai berikut: 

Tabel. IV.1 

Ringkasan Uji Validitas Angket Kreativitas Belajar 

No item rxy r(0,05;15) Sig. Kesimpulan 

1.  0,822 0,514 0,000 Valid 

2.  0,690 0,514 0,004 Valid 

3.  0,815 0,514 0,000 Valid 

4.  0,786 0,514 0,001 Valid 

5.  0,785 0,514 0,001 Valid 

6.  0,550 0,514 0,002 Valid 

7.  0,747 0,514 0,001 Valid 

8.  0,690 0,514 0,004 Valid 

9.  0,893 0,514 0,000 Valid 
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10.  0,786 0,514 0,001 Valid 

11.  0,520 0,514 0,012 Valid 

12.  0,833 0,514 0,000 Valid 

13.  0,781 0,514 0,001 Valid 

14.  0,893 0,514 0,000 Valid 

15.  0,645 0,514 0,009 Valid 

Sumber: Ringkasan Lampiran 3 

Tabel. IV.1 

Ringkasan Uji Validitas Angket Keaktifan berorganisasi 

No item rxy r(0,05;15) Sig. Kesimpulan 

1.  0,613 0,514 0,015 Valid 

2.  0,522 0,514 0,027 Valid 

3.  0,719 0,514 0,003 Valid 

4.  0,685 0,514 0,005 Valid 

5.  0,602 0,514 0,018 Valid 

6.  0,616 0,514 0,014 Valid 

7.  0,607 0,514 0,016 Valid 

8.  0,653 0,514 0,008 Valid 

9.  0,520 0,514 0,022 Valid 

10.  0,588 0,514 0,021 Valid 

11.  0,842 0,514 0,000 Valid 

12.  0,687 0,514 0,005 Valid 

13.  0,900 0,514 0,000 Valid 

14.  0,600 0,514 0,018 Valid 

15.  0,662 0,514 0,007 Valid 

Sumber: Ringkasan Lampiran 6 

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa semua item dinyatakan valid dengan 

memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Hasilnya dapat disimpulkan 

bahwa seluruh item soal dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas soal angket kreativitas belajar sebesar 

0,942, dan angket keaktifan berorganisasi sebesar 0,908. Berdasarkan nilai koefisien 

reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa angket kreativitas belajar dan keaktifan 

berorganisasi memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
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Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari sampel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam program SPSS disebut juga 

dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dari uji normalitas adalah, bahwa data 

berdistribusi normal jika nilai Lhitung < Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun 

ringkasan uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.3. Ringkasan Uji Normalitas 

Variabel N 
Harga L0 

sig. Kesimpulan 
Lhitung L0,05,60 

Motivasi Organisasi 

Keaktifan berorganisasi 

Prestasi Belajar Mahasiswa 

60 

60 

60 

0,062 

0,095 

0,090 

0,1143 

0,1143 

0,1143 

0,200 

0,200 

0,200 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber: Ringkasan Lampiran 10 

Dari tabel diketahui harga Lhitung < Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS versi 16.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.4. Ringkasan Uji Linearitas 

Variabel 

yang 

diukur 

Harga F 

sig. Kesimpulan Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,155 

0,582 

F0,05;23,36 = 1,834 

F0,05;22,37 = 1,837 

0,343 

0,908 

Linear 

Linear 
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Dari tabel diketahui bahwa hasil uji linearitas diperoleh harga Fhitung < Ftabel 

dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linear. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu dilakukan 

analisis regresi linear berganda. Adapun ringkasan analisis regresi linear berganda 

yang dilakukan dengan alat bantu program SPSS 16.0 adalah: 

Tabel IV.5. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi t Sig 

Konstanta 1,375 3,992 0,000 

Kreativitas 

Belajar 

0,017 2,459 0,017 

Keaktifan 

berorganisasi 

0,012 2,948 0,006 

F hitung = 7,847 

R
2        

 = 0,216 

Sumber : Ringkasan Lampiran 13 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas belajar dan keaktifan 

berorganisasi berpengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 1,375 + 0,017X1 + 

0,012X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel kreativitas 

belajar dan keaktifan berorganisasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

prestasi akademik mahasiswa. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel tingkat pendidikan (b1) adalah sebesar 0,017 atau positif, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa kreativitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi akademik 

mahasiswa. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear berganda untuk 

variabel tingkat pendidikan (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,459 > 2,002 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,017, dengan sumbangan efektif 12,3%.  

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

keaktifan berorganisasi (b2) adalah sebesar 0,012 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel keaktifan berorganisasi berpengaruh positif terhadap 

prestasi akademik mahasiswa. Berdasarkan uji t untuk variabel keaktifan 

berorganisasi (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,948 > 2,002 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,006, dengan sumbangan efektif 9,3%.  

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 7,847 > 3,159 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. Hal 

ini berarti kreativitas belajar dan keaktifan berorganisasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa. Sedangkan koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 0,216, arti dari koefisien ini adalah bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel kreativitas belajar dan keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa adalah sebesar 21,6% 

sedangkan 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kreativitas belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 57% dan sumbangan efektif 12,3%. Variabel 

keaktifan berorganisasi memberikan sumbangan relatif sebesar 43% dan sumbangan 
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efektif 9,3%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak 

bahwa variabel kreativitas belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap 

prestasi akademik dibandingkan variabel keaktifan berorganisasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh kreativitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa 

pendidikan akuntansi yang mengikuti organisasi HMP pendidikan akuntansi” 

dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,459 > 2,002 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan efektif sebesar 12,3%. 

2. “ Ada pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa pendidikan akuntansi yang mengikuti organisasi HMP pendidikan 

akuntansi” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,948 > 2,002 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,006  dengan sumbangan efektif sebesar 9,3%. 

3. “ Ada pengaruh kreativitas belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap 

prestasi akademik mahasiswa pendidikan akuntansi yang mengikuti organisasi 

HMP pendidikan akuntansi” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 7,847 

> 3,159 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,216 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh kreativitas belajar dan keaktifan berorganisasi secara 

bersama-sama terhadap prestasi akademik adalah sebesar 21,6%, sedangkan 

78,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa hendaknya lebih meningkatkan keaktifan berorganisasi sebaik 

mungkin untuk meningkatkan prestasi belajar memperhatikan dosen 

ketika menyampaikan materi dan lebih meningkatkan aktivitas belajar 

sesering mungkin dengan menggunakan cara belajar yang efektif  yaitu 

dengan belajar secara kontinyu serta melalukan persiapan sebelum 

mengikuti mata kuliah. 

b. Mahasiswa yang aktif berorganisasi sebaiknya jangan melupakan kuliah 

karena banyaknya aktifitas mereka dalam berorganisasi akan menurunkan 

prestasi mereka. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Karena pada 

dasarnya terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

mahasiswa, misalnya dapat dipengarui dari faktor di luar organisasi mengenai 

tentang  ketertarikan mahasiswa dengan belajar, kreativitas akan 

pembelajaran, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar dan lain-lain. 
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