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ABSTRAK 
 

PENGARUH KREATIVITAS DAN MOTIVASI BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA  

KELAS VIII SMPN 2 KARTASURA  
TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
Erna Fitri Haryani. A210080182. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII, 2) Untuk 
mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 
VIII, 3) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VIII. 

 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 259 siswa 
dalam mata pelajaran ekonomi tahun ajaran 2012. Sampel diambil sebanyak adalah 
155 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 

 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = -2,295 + 1,023 

X1 + 1,754 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi siswa 
dipengaruhi oleh kreativitas dan motivasi belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
”Ada pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung 
> ttabel, yaitu 3,557 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan 
sumbangan efektif sebesar 25,99%. 2) “ Ada pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 11,805 > 1,976 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan sumbangan efektif sebesar 43,81%. 3) “ Ada 
pengaruh kreativitas dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 
kelas VIII ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda 
(uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 179,308 > 3,06 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,698 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh kreativitas motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas VIII adalah sebesar 69,8%, sedangkan sisanya 30,2% 
dipengaruhi oleh faktor yang lainnya atau yang tidak diteliti. 

. 
Kata Kunci: Kreativitas , Motivasi belajar, Prestasi belajar ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan 

untuk manusia. Oleh sebab itu pendidikan tidak pernah lepas dari unsur manusia. 

Pendidikan merupakan suatu wahana, yang diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Supaya manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 

dan menghasilkan prestasi belajar yang baik.  

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Nanik (2010:14) penilaian hasil belajar 

siswa ditinjau dari tiga bidang yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tindakan).  

Prestasi belajar di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Habsari 
2005:75) : 
1. Faktor internal (kecerdasan) 

a. Intelegent quation (IQ) atau kecerdasan bawaan atau faktor bakat. 
b. Emosional quation (ES) atau kecerdasan emosi yaitu kemampuan 

untuk memanage perasaan dan mengenali secara spontan apa yang 
diinginkan dibutuhkan oleh orang lain. 

c. Spiritual quation (SQ) atau kecerdasan spritual atau tingkat 
keinginan smakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang 
akan semakin besar kemungkinan memiliki prestasi belajar. 

d. Creativity quation (CQ) atau kecerdasan kreativitas yaitu kecerdasan 
seseorang dalam berkreativitas belajar. Misalnya kreativitas dalam 
membaca, merangkum materi pelajaran. Kreativitas merekam 
pelajaran dalam kaset dan kemudian memutarnya kembali dengan 
walkman, kreativitas dalam mempelajari pelajaran eksak 
(matematika, fisika, kimia, biologi) dan hitungan (Akuntansi). 
Kecerdasan kreativitas mendukung prestasi belajar yang tinggi. 

e. Advercity quation (AQ) atau kecerdasan untuk bertahan dalam 
kesulitan dan keluar dari kesulitan dalam keadaan sukses. 

2. Faktor eksternal 
a. Motivasi prestasi atau faktor dorongan semangat berprestasi karena 

nasehat dan hadiah orang tua, nasehat dan arahan wali kelas dan 
guru pembimbing, nasehat dan dorongan dari orang yang dicintai 
dan sebagainya. 

b. Lingkungan belajar yang bersih dan teratur rapi, halaman yang indah 
dan penuh bunga warna-warni, perpustakaan mini dirumah dan 
menunjang pelajaran di sekolah. Kedua orang tua yang selalu 
memberi perhatian pada anaknya yang sedang belajar dan 
sebagainya. 

c. Kedisiplinan dalam memahami peraturan dan tata tertib belajar baik 
di sekolah maupun dirumah. 



 
 

d. Kesehatan jasmani dan rohani sangat berpengaruh pada prestasi 
belajar, sebaliknya bila fisik sakit-sakitan cenderung prestasi belajar 
menjadi rendah, karena sering izin tidak masuk sekolah dan tidak 
dapat berkonsentrasi secara maksimal dalam belajar. 
 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi masalah umum dalam penelitian ini 

adalah “Adakah pengaruh secara serentak antara kreativitas dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012.?”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kreativitas dan motivasi belajar 

secara serentak terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Kartasura Tahun 

ajaran 2011/2012. Penelitian ini bermanfaa sebagai bahan masukan pentingnya 

meningkatkan kualitas mengajar guru sehingga dapat mengarahkan peserta didik 

dalam hal kreativitas belajar serta memotivasi siswa dalam belajar. 

Hipotesis Tindakan 

Ada pengaruh yang signifikan secara serentak antara kreativitas dan motivasi 

belajar ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Kartasura. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2012 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud 

memperoleh data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan” 

(Sugiyono, 2005:14). Dimana data yang diperoleh dari sampel akan dianalisis sesuai 

dengan metode statistik yang digunakan, kemudian diinterprestasikan datanya. 

Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VIII 

SMPN 2 Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012. 

Teknik Pengumpulan Data 



 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: metode angket dan metode 

dokumentasi. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, yaitu 

angket kreativitas dan motivasi belajar. 

Teknik Analisis Data 

Untuk mencapai hasil analisis yang menuju sasaran, maka dalam menganalisis 

data digunakan serangkaian analisis sebagai berikut : 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Joko Widiyanto (2010:103) Regresi linier berganda berguna 

untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas (predictor) atau untuk 

mencari hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

kriteriumnya. Adapun rumus persamaaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana: 

Y = prestasi belajar 

a = kostanta regresi 

b1, b2 = koefisien regresi 

X1 = variabel kreativitas 

X2 = variabel motivasi belajar 

E = faktor error 

Pengujian analisis regresi linier berganda ini menggunakan alat analisis 

program SPSS V 16. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, yaitu 

angket kreativitas dan motivasi belajar. Sebelumnya angket  di uji cobakan dan diuji 

validitas serta uji reliabilitas. Subyek uji coba instrumen penelitian adalah 20 siswa 

diluar sampel penelitian. 

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar 

 



 
 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor tertinggi = 90, skor terendah = 50, 

mean = 72. Data tersebut diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu Sangat Baik, 

Baik, Cukup Baik dan Kurang. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi 

variabel prestasi belajar siswa dideskripsikan pada tabel IV.9. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata penilaian prestasi belajar siswa adalah baik. 

Tabel IV. 9 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar 

No.  Skor Frekuensi Persentase Kategori  

1 90 – 100 7 4.52% Sangat Baik  

2 70 – 89 102 65.81% Baik  

 60 – 69 36 23.23% Cukup  

3 < 60 10 6.45% Kurang 

Jumlah  155 100%  

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 siswa atau 4,52% 

dari seluruh responden mempunyai hasil prestasi belajar  yang sangat baik, terdapat 

102 siswa atau 65,81% dari seluruh responden mempunyai hasil prestasi belajar 

motivasi yang baik, terdapat 36 siswa atau 23,23% dari seluruh responden 

mempunyai hasil prestasi belajar yang cukup, dan terdapat 10 siswa atau 6,44 dari 

seluruh siswa mempunyai penilaian yang kuarang baik. Sehingga dapat diketahui 

bahwa mayoritas siswa mempunyai penilaian yang sudah baik, hal ini dikarenakan 

terdapat penilain. 

2. Deskripsi Data Kreativitas 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor tertinggi = 60, skor terendah = 41, 

mean = 49,65. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang dan rendah. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi variabel 

kreativitas siswa dideskripsikan pada tabel IV.7. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata penilaian kreativitas siswa adalah sedang. 

Tabel IV. 7 

Distribusi Frekuensi Variabel Kreativitas 

No.  Skor Frekuensi Persentase Kategori  

1 54 - 60  41 26.45% Tinggi  



 
 

2 47 - 53 63 40.65% Sedang 

3 41 - 46 51 32.90% Rendah 

Jumlah  155 100%  

                  Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 41 siswa atau 26,45% 

dari seluruh responden mempunyai kreativitas yang tinggi, terdapat 63 siswa atau 

40,65% dari seluruh responden mempunyai kreativitas yang sedang, dan terdapat 

51 siswa atau 32,90% dari seluruh responden mempunyai kreativitas yang rendah. 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa mayoritas siswa 

mempunyai penilaian kreativitas yang sedang.  

3. Deskripsi Data Motivasi Belajar 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh skor tertinggi = 58, skor terendah = 39, 

mean = 48,77. Data tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang dan rendah. Atas dasar data tersebut maka distribusi frekuensi variabel 

motivasi siswa dideskripsikan pada tabel IV.8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian motivasi siswa adalah sedang. 

Tabel IV. 8 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi  

No.  Skor Frekuensi Persentase Kategori  

1 52 - 58  35 22.58% Tinggi  

2 45 - 51 61 39.35% Sedang 

3 39 - 44 59 38.06% Rendah 

Jumlah  155 100%  

               Sumber : Data Primer diolah 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 35 siswa atau 

22,58% dari seluruh responden mempunyai motivasi yang tinggi, terdapat 

61 siswa atau 39,35% dari seluruh responden mempunyai motivasi yang 

sedang, dan terdapat 59 siswa atau 38,06% dari seluruh responden 

mempunyai motivasi yang rendah. Berdasarkan data tersebut maka dapat 

diketahui bahwa mayoritas siswa mempunyai penilaian motivasi yang 

sedang.  

 



 
 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier sebagai berikut Y = -2,295 + 1,023 X1 + 1,754 X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing 

variabel independen bernilai positif, artinya variabel kreativitas dan motivasi belajar 

secara serentak berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kreativitas (b1) adalah sebesar 1,023 atau positif yang berarti bahwa kreativitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel kreativitas 

(b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,557 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,001 dengan sumbangan efektif 25,99%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi kreativitas siswa akan semakin baik prestasi belajar 

pada mata pelajaran ekonomi siswa.  

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat  Habsari (2005) yang 

menjelaskan bahwa: 

kecerdasan kreativitas yaitu kecerdasan seseorang dalam berkreativitas 
belajar. Misalnya kreativitas dalam membaca, merangkum materi 
pelajaran. Kreativitas merekam pelajaran dalam kaset dan kemudian 
memutarnya kembali dengan walkman, kreativitas dalam mempelajari 
pelajaran eksak (matematika, fisika, kimia, biologi) dan hitungan 
(Akuntansi). Kecerdasan kreativitas mendukung prestasi belajar yang 
tinggi. 
 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

motivasi belajar (b2) adalah sebesar 1,754 atau positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variable motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada 

mata pelajaran ekonomi. Berdasarkan uji t untuk variabel motivasi belajar (b2) 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 11,805 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 

dengan sumbangan efektif 43,81%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi motivasi belajar semakin tinggi prestasi belajar siswa. 



 
 

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat Habsari (2005) yang 

mengemukakan bahwa: 

Motivasi prestasi atau faktor dorongan semangat berprestasi karena 
nasehat dan hadiah orang tua, nasehat dan arahan wali kelas dan guru 
pembimbing, nasehat dan dorongan dari orang yang dicintai dan 
sebagainya. 

 
Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 179,308 > 3,06 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal 

ini berarti kreativitas dan motivasi belajar secara serentak berpengaruh positif dan 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi.  

Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,698, arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel kreativitas dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi adalah sebesar 69,8% sedangkan 

30,2% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kreativitas memberikan 

sumbangan relatif sebesar 37,24% dan sumbangan efektif 25,99%. Variabel motivasi 

belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 62,76% dan sumbangan efektif 

43,81%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa 

variabel motivasi belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda dapat diketahui bahwa kreativitas dan motivasi belajar 

siswa mempunyai pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Kartasura tahun 2012. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi pengaruh variabel kreativitas dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa 



 
 

kelas VIII SMPN 2 Kartasura tahun 2012 yang masing-masing menunjukkan 

hasil yang positif. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara individu dengan uji t dalam penelitian 

ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung pengaruh kreativitas terhadap prestasi 

belajar siswa menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,557 > 

1,976) dengan nilaia signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05  yaitu (0,001 < 

0,05) artinya kreativitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 

Kartasura tahun 2012.  

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara individu dengan uji t dalam penelitian 

ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

(11,805 > 1,976) dengan nilai signifikansi (p-value) lebih kecil dari 0,05  yaitu 

(0,000 < 0,05) artinya motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 

2 Kartasura tahun 2012.  

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara serentak dengan uji F dapat diketahui 

bahwa nilai F hitung > F tabel (179,308 > 3,06) dengan signifikansi (p-value) 

lebih kecil dari  0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

kreativitas dan motivasi belajar secara serempak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMPN 2 Kartasura 

tahun 2012. 
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