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ABSTRAK
PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN
PEMBERIAN MOTIVASI DARI DOSEN TERHADAP KREATIVITAS
BELAJAR DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 DI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA ANGKATAN 2011
Muhammad Aditya Nur Aprianto A210090045, Program Studi Pendidikan
Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pemanfaatan
media pembelajaran terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah
DAK 2, 2) pengaruh pemberian motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2, 3) pengaruh pemanfaatan media
pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011 berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel
sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik sample random sampling.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diujicobakan
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda
sebagai berikut Y = 13,488 + 0,240X1 + 0,290X2, artinya kreativitas belajar
mahasiswa dipengaruhi oleh pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian
motivasi dari dosen. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa: (1) pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh terhadap kreativitas
belajar mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk
variabel pemanfaatan media pembelajaran sebesar 3,651 sehingga thitung > ttabel
atau 3,651>1.980 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Pemberian motivasi
dari dosen. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel
pemberian motivasi dari dosen sebesar 3,658 sehingga thitung > ttabel atau
3,658>1.980 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) Pemanfaatan media
pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK
2 FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2011. Hal ini terbukti dari
hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 40,771>Ftabel (3,072) dengan nilai
signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.405,
berarti 40,5% kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2 dipengaruhi
oleh variabel pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari
dosen, sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam
penelitian ini.
Kata Kunci: media, motivasi, kreativitas
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PENDAHULUAN
Perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun mengalami
perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. Apalagi Perguruan tinggi
dimana tujuannya adalah mendidik mahasiswa untuk memperoleh ilmu dalam
persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan sulit. Untuk mencapai hal itu
tetunya mahasiswa itu sendiri harus sekreatif mungkin baik dalam belajar maupun
dalam hal hal lainya.
Dalam bahasa keseharian kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang
baru. Sedangkan menurut Conny Setiawan dan Munandar (1984:8), kreativitas
adalah “kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, atau melihat
hubungan-hubungan baru antara unsur data, atau hal-hal yang sudah ada
sebelumnnya”. Dengan belajar kreatif maka bukannya tidak mungkin apa yang
kita pelajari dapat kita pahami dengan baik.
Namun fakta yang terjadi, Indonesia tergolong negara yang belum kreatif.
Kalau toh saat ini Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang relatif
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, itu lebih mengandalkan sumber
daya alam. Eksploitasi sumber daya alam masih relatif dominan dibandingkan
eksploitasi kreativitas dan inovasi sumber daya manusianya. Hal itu terbukti
bahwa kreativitas bangsa Indonesia dalam Global Creativity Index menempati
peringkat 81 dari 82 negara (http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatifsetuju). Hal inilah yang menjadi perhatian dan penanganan khusus dari
pemerintah dan memerlukan kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri dalam
peningkatan sumber daya manusia.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas belajar
mahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal yang meliputi
Kemampuan intelektual, komitmen, penguasaan dan Intuisi serta faktor eksternal
yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan
masyarakat (http://andijosua.blogspot.com). Lingkungan perguruan tinggi menjadi
faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kreativitas belajar mahasiswa
pada mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2. Hal ini dikarenakan banyak sekali
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hal-hal pendukung yang mendudukung dalam perkembangan kreativitas salah
satunya

pemanfaatan

media

pembelajaran,

yang

mampu

memperjelas

penyampaian materi pelajaran. Menurut Arsyad (2007:3) media adalah “Segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurka pesan dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian
siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”.
Selain

Pemanfaatan

media

pembelajaran,

hal

lain

yang

dapat

mempengaruhi kreativitas belajar mahasiswa dalam perguruan tinggi adalah
pemberian motivasi dari dosen. Samuel Soeitoe (1982:57), mendefinisikan
“Motivasi sebagai suatu perubahan energi yang berciri timbulnya suatu perasaan
yang didahului oleh reaksi-reaksi yang ingin mencapai tujuan”. Sebagai tenaga
pendidik yang profesional, seorang dosen haruslah memiliki semangat, hasrat
dalam mengajar dan dalam pemberian penguatan melalui pemberian motivasi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh
pemanfaatan media Pembelajaran terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada
mata kuliah DAK 2, (2) Untuk mengetahui pengaruh pemberian motivasi dari
dosen terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2, (3) Untuk
mengetahui pengaruh pemanfaatan media Pembelajaran dan pemberian motivasi
dari Dosen terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2.
METODE PENELITIAN
Menurut Hadari Nawawi (2005:4), “Metode adalah cara utama yang
digunakan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:3)
“Penelitian adalah suatu usaha untuk membuka, mengembangkan, dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan
metode-metode ilmiah, ilmu yang membicarakan tentang ilmiah untuk
penelitian”. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif,
karena dalam penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang diselidiki
dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat
sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan
pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan data
berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dimana data yang

3

diperoleh dari sampel penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode
statistik yang digunakan lalu dipresentasikan.
Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Studi Pendidikan Akuntansi yang populasinya berjumlah kurang lebih
190 mahasiswa yang menempuh mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2
angkatan 2011. Menurut pendapat Sugiyono (2008:124), dengan taraf signifikansi
5% didapatkan sampel 123 mahasiswa. Teknik sampling dalam penelitian ini
adalah teknik proporsional random sampling cara undian, dan teknik
pengumpulan data menggunakan angket. Variabel penelitian di dalam penelitian
ini ada dua, yang pertama yaitu variabel terikatnya yaitu kreativitas belajar
mahasiswa (Y), sedangkan variabel bebasnya atau yang mempengaruhi adalah
pemanfaatan media pembelajaran (X1) dan pemberian motivasi dari dosen (X2).
Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang
sebelumnya sudah diuji cobakan pada subyek uji coba yang berjumlah 15
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2011 yang mengambil mata kuliah
DAK 2 dengan pertanyaan masing-masing variabel 15 butir. Hasil uji coba
instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dimana
variabel kreativitas belajar mahasiswa dinyatakana valid 12 butir pertanyaan,
variabel pemanfaatan media pembelajaran dinyatakan valid 14 butir pertanyaan
dan variabel pemberian motivasi dari dosen dinyatakan valid 13 butir pertanyaan.
Item-item soal dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai rhitung < rtabel dan nilai
signifikansi > 0,05 yaitu . Dengan demikian soal angket yang valid dapat
digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk angket
yang tidak valid dikeluarkan. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap angket
memperoleh koefisien reliabilitas (r11) 0.896, 0.923 dan 0.908. Harga r11 untuk
semua variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar
0.514 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel (andal).
Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap
pertama yaitu dilakukan uji prasarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan
uji linearitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasarat analisis langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah
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diajukan dan besarnya sumbangan relatif dan efektif variabel X1 dan X2 terhadap
Y. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Perguruan
Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia yang terletak di jalan Ahmad Yani
Tromol Pos I Pabelan Kartasura, Surakarta.Amal usaha bidang pendidikan ini
bertekad mewujudkan kampus sebagai "Wacana Keilmuan dan Keislaman" yakni
mampu menumbuhkan budaya islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan
ketrampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman sesuai manhaj Muhammadiyah.
Progdi Pendidikan Akuntansi mempunyai visi Menjadi program studi
yang unggul dan berdaya saing nasional menghasilkan guru profesional yang
berkepribadian islam berwawasan global dan berjiwa wirausaha.
Data kreativitas belajar mahasiswa, hasil analisis dan perhitungan
diperoleh dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 34,21 dengan standar error
of mean adalah 0,409, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar error of mean
= 34,21  (2 x 0,409) = 33,39 sampai 35,03. Median diperoleh angka 34. Modus
diperoleh angka 36. Nilai Minimum, didapat nilai terendahnya adalah 25. Nilai
maximum, didapat nilai tertinggi 48. Standar deviasi, diperoleh angka standar
deviasi 4,540 yang merupakan akar dari varians yaitu 20,611, sehingga rata-rata
nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 34,21  (2 x 4,540) = 25,13 sampai 43,29.
Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-modus/standar deviasi = 34,2136/4,540 = -0,39. Hasil -0,39 tersebut menandakan data distribusi tersebut miring
ke kiri, karena α < 0.
Data kreativitas pemanfaatan media pembelajaran, hasil analisis dan
perhitungan diperoleh dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 38,93 dengan
standar error of mean adalah 0,592, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar
error of mean = 38,93  (2 x 0,592) = 37,75 sampai 40,11. Median diperoleh
angka 39. Modus diperoleh angka 39. Nilai Minimum, didapat nilai terendahnya
adalah 26. Nilai maximum, didapat nilai tertinggi 56. Standar deviasi, diperoleh
angka standar deviasi 6,569 yang merupakan akar dari varians yaitu 43,150,
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sehingga rata-rata nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 38,93  (2 x 6,569) =
25,79 sampai 52,07. Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-modus/standar
deviasi = 38,93-39/6,569 = -0,01. Hasil -0,01 tersebut menandakan data distribusi
tersebut miring ke kiri, karena α < 0.
Data kreativitas pemberian motivasi dari dosen, hasil analisis dan
perhitungan diperoleh dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 39,23 dengan
standar error of mean adalah 0,491, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar
error of mean = 39,23  (2 x 0,491) = 38,25 sampai 40,21. Median diperoleh
angka 39. Modus diperoleh angka 38. Nilai Minimum, didapat nilai terendahnya
adalah 29. Nilai maximum, didapat nilai tertinggi 51. Standar deviasi, diperoleh
angka standar deviasi 5,450 yang merupakan akar dari varians yaitu 29,702,
sehingga rata-rata nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 39,23  (2 x 5,450) =
28,33 sampai 50,13. Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-modus/standar
deviasi = 39,23-38/5,450 = 0,23. Hasil 0,23 tersebut menandakan data distribusi
tersebut miring ke kanan, karena α > 0.
Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas
yang digunakan untuk mengetahui apakah data data berasal dari populasi yang
memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini
menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov dalam program
SPSS 15.0. Untuk menolak atau menerima hipotesis dengan cara membandingkan
nilai probabilitas dengan taraf signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05
maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil
uji normalitas menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu kreativitas belajar
mahasiswa, pemanfaatan media pembelajaran, dan pemberian motivasi dari dosen
kesemuanya berdistribusi normal. Dengan nilai signifikansi untuk variabel
kreativitas belajar mahasiswa yaitu 0,060 > 0,05. Variabel pemanfaatan media
pembelajaran dengan nilai signifikansi yaitu 0,089 > 0,05. Variabel pemberian
motivasi dari dosen dengan nilai signifikansi yaitu 0,071 > 0,05.
Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji
Linieritas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara satu
variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun ringkasan hasil uji Linieritas
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dan keberartian regresi Linier yang dilakukan menggunakan alat bantu program
SPSS 15.0 for windows adalah variabel pemanfaatan media pembelajaran terhadap
kreativitas belajar mahasiswa memberikan hasil yang linier. Dengan Fhitung < Ftabel
yaitu 0,827 < 1,62 dan nilai signifikansi 0,699 > 0.05. Sedangkan untuk variabel
pemberian motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar mahasiswa juga
memberikan hasil yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,195 < 1,66 dan nilai
signifikansi 0,272 > 0.05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran
dan pemberian motivasi dari dosen mempunyai pengaruh terhadap kreativitas
belajar mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai
berikut Y = 13,488 + 0,240X1 + 0,290X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat
bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif,
artinya pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa.
Hasil uji hipotesis pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan
pemanfaatan media pembelajaran terhadap kreativitas belajar mahasiswa”.
Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi memperoleh thitung variabel
pemanfaatan media pembelajaran (X1) sebesar 3,651 lebih besar dari ttabel (1,980)
dengan signifikansi 0,000<0,05. Dengan hasil perhitungsn sumbangan efektif dan
sumbangan relatif, variabel pemanfaatan media pembelajaran memberiakan
sumbangan relatif sebesar 49,9% dan sumbangan efektif sebesar 20,2%.
Penelitian yang dilakukan Dwi Julian Koko dengan judul Pengaruh
Penggunaan Internet Pada Kreativitas Siswa Kelas X SMA Negeri IV Malang
memberikan hasil dari pengaruh penggunaan media internet terhadap kreativitas
belajar siswa berdasarkan analisis regresi linier diperoleh F regresi = 218,126
dengan p = 0,000 yang artinya penggunaan internet (X) mempunyai pengaruh
yang sangat signifikan tehadap kreativitas (Y) siswa kelas X di SMA Negeri IV
Malang. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “ Ada pengaruh penggunaan
internet terhadap kreativitas siswa kelas X di SMA Negeri IV Malang ” diterima..
Dengan koefisien determinan (R2) diperoleh hasil 0,790 yang artinya kreativitas
siswa 79 % dipengaruhi oleh penggunaan internet. Terkait dengan penelitian yang
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terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu
mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap
kreativitas belajar. Namun, variabel yang diteliti oleh peneliti terdahulu lebih
khusus yaitu terbatas pada pemanfaatan media internet saja, sedangkan variabel
yang saya teliti lebih general dan luas yaitu pada pemanfaatan media
pembelajaran, dimana penggunaan media internet ada didalamnya.
Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”ada pengaruh yang signifikan pemberian
motivasi dari dosen terhadap kreativitas belajar mahasiswa”. Berdasarkan hasil
perhitungan uji t regresi memperoleh thitung variabel motivasi dari dosen (X2)
sebesar 3,658 lebih besar dari ttabel (1,980) dengan nilai signifikansi 0,000<0,05.
Dengan hasil perhitungsn sumbangan efektif dan sumbangan relatif, variabel
pemberian motivasi dari dosen memberiakan sumbangan relatif sebesar 50,1%
dan sumbangan efektif sebesar 20,3%.
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar Nasution pada tahun 2008
dengan judul Pemberian Motivasi dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Kerja
Karyawan Pusat Penelitian Karet Sungai Putih Kabupaten Deli Serdang,
memberikan hasil dari pengaruh variabel pemberian motivasi terhadap prestasi
kerja karyawan, dimana salah satu aspek penilaian prestasi kerja adalah kreativitas
karyawan. Berdasarkanan alisisis regresi linier (uji t) diketahui bahwa thitung>ttabel,
yaitu 6,375>2,3289. Dengan demikian berarti Ho ditolak, yang berarti ada
pengaruh pemberian motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. Koefisien
determinasi menunjukan 3,61%, yang artinya prestasi kerja karyawan dipengaruhi
pemberian motivasi sebesar 3,61%. Terkait penelitian terdahulu terdapat
perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, yang mana variabel dependen
yaitu kreativitas pada penelitian saya hanya terbatas pada kreativitas saja,
sedangkan pada penelitian terdahulu lebih luas yaitu pada prestasi kerja dimana
kreativitas adalah salah satu aspek penilaiannya. Walaupun demikian, Esensi
kreativitas penelitian saya dan penelitian yang terdahulu pada dasarnya untuk
mengoptimalkan produktivitas kerja. Yang mana dalam penelitian terdahulu
terkait pada produktivitas dan income, sedangkan pada penelitian saya terkait
pada hasil belajar mahasiswa.
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Pengujian hipotesis ketiga yaitu ”ada pengaruh yang signifikan
pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen terhadap
kreativitas belajar mahasiswa”. Berdasarkan perhitungan uji F memperoleh nilai
Fhitung > Ftabel (40,771> 3,072) dengan nilai signifikansi 0,000<0,05, maka
pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen secara
bersama-sama berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa.
Dengan total sumbangan efektif 2 variabel independen sebesar 40,5%. Sedangkan
sisanya 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitisn dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: (1) Hasil analisis regresi linier
ganda memperoleh persamaan Y = 13,488 + 0,240X1 + 0,290X2 yang artinya
kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2 dipengaruhi oleh
pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen. (2)
Pemanfaatan Media Pembelajaran berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang
memperoleh thitung variabel pemanfaatan media pembelajaran (X1) sebesar 3,651 >
ttabel (1,980) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (3) Pemberian motivasi dari dosen
bepengaruh pada kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2. Hal ini
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung variabel pemberian motivasi dari
dosen (X2) sebesar 3,658 > ttabel (1,980) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (4)
Pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen secara
bersama-sama berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada
mata kuliah DAK 2. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung
> Ftabel (40,771 > 3,072) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (5) Hasil perhitungan
sumbangan

efektif

menunjukkan

bahwa

kontribusi

pemanfaatan

media

pembelajaran terhadap kreativitas belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 2
adalah sebesar 20,2% dan variabel pemberian motivasi dari dosen memberikan
kontribusi terhadap kreativitas belajar mahasiswa sebesar 20,3%% sehingga total
sumbangan pemanfaatan media pembelajaran dan pemberian motivasi dari dosen
dalam meningkatkan kreativitas belajar mahasiswa adalah sebesar 40,5%.
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