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ABSTRAK 

 

KREATIVITAS BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI 

PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DAN FASILITAS PERPUSTAKAAN 

PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2010 

Budi Bachtiar Firmansyah. A210090148.Progam Studi Pendidikan Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) pengaruh penggunaan media 

internet terhadap kreativitas belajar mahasiswa, 2) pengaruh fasilitas 

perpustakaan terhadap kreativitas belajar mahasiswa, 3) pengaruh penggunaan 

media internet dan fasilitas perpustakaan terhadap kreativitas belajar 

mahasiswa. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 

diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil 

lokasi di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi penelitian 

ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 yang berjumlah 190 mahasiswa 

dengan sampel sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik simple 

random sampling secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 

yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Data yang 

diperlukan diperoleh melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji validitas 

serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 12,618 + 0,417 

(X1) + 0,216 (X2), yang artinya kreativitas belajar mahasiswa dipengaruhi oleh 

kemampuan berfikir kritis dan kedisiplinan belajar. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan Media Internet 

berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas Belajar Mahasiswa. Hal ini terbukti 

dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 4,198 > 1,979 

dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Fasilitas Perpustakaan berpengaruh 

signifikan terhadap Kreativitas Belajar Mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis 

regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 2,494 > 1,979 dengan nilai 

signifikansi 0,014<0,05. (3) Penggunaan Media Internet dan Fasilitas 

Perpustakaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kreativitas 

Belajar Mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai 

hitungF  > tabelF  yaitu 28,331 > 3,071 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) 

Variabel Penggunaan Media Internet memberikan sumbangan efektif sebesar 

20,865%. Variabel Fasilitas Perpustakaan memberikan sumbangan efektif 

sebesar 11,235%, sehingga total sumbangan efektif keduanya sebesar 32,1%, 

sedangkan 67,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kata Kunci : Penggunaan Media Internet, Fasilitas Perpustakaan, 

Kreativitas Belajar. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan tinggi sebagai bagian integral dari kehidupan Bangsa dan 

Negara, memiliki peranan penting dalam mengisi kehidupan Bangsa dan 

Negara dalam berbagai bidang melalui penyediaan tenaga ahli. Mahasiswa 

sebagai pelaku pendidikan tingkat tinggi diharapkan mampu menjadi 

tenaga-tenaga ahli yang bisa diandalkan dalam kegiatan pembangunan 

nasional. Kemampuan seorang mahasiswa biasanya diukur melalui prestasi 

belajarnya, sehingga mahasiswa dituntut dapat bertindak dan memiliki pola 

pikir yang kreatif dalam kegiatan pembelajarannya untuk memperoleh hasil 

yang maksimal. Menurut Suharnan (2005:375), “Kreativitas tidak hanya 

dilakukan oleh orang-orang yang memang pekerjaannya menuntut 

pemikiran kreatif (sebagai suatu profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh 

orang-orang biasa di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi 

masalah”. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelejen, 

karena kreativitas merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. 

Kreativitas akan menimbulkan sikap kritis, yang mana sikap kritis ini hanya 

akan dimiliki oleh individu yang mempunyai kecerdasan tinggi yang pada 

akhirnya akan mendorong untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

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”. Kreativitas belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

anak didik dalam proses pembelajaran atau mengembangkan segala potensi 

yang ada dalam dirinya (kognitif, afektif, dan psikomotorik), faktor-faktor 

yang mempengaruhinya yaitu Faktor Internal berupa Aspek Fisiologis 

(jasmaniah) dan Aspek Psikologis (rohaniah), serta Faktor Eksternal berupa 

Lingkungan Sosial (Guru/Dosen, staff karyawan, teman sekelas, dll) dan 

Faktor Lingkungan Non Sosial (Gedung, letak, jarak, dll) 

(http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/kreativitas-belajar.html). 

Namun faktanya, Indonesia tergolong negara yang belum kreatif. 

Hal itu terbukti bahwa kreatifitas bangsa Indonesia dalam Global Creativity 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/kreativitas-belajar.html
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Index menempati peringkat 81 dari 82 negara. Sedangkan menurut 

Pengukuran Global Creativity Index (GCI), berdasarkan aspek Talent yang 

diukur dua variabel : (1) Human Capital (persentase warga negara yang 

masuk pendidikan tinggi sesuai data UNESCO), dan (2) Creative Class 

population (porsi tenaga kerja beberapa sektor atau profesi yang menuntut 

pemecahan masalah yang relatif tinggi), Indonesia menempati peringkat ke-

80 dari 82 negara yang bisa dihitung nilai Talent Index-nya dimana 

kreativitas bertumpu pada orang-orang yang dianggap berbakat 

(http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju). 

Hal inilah yang menjadi perhatian dan penanganan khusus 

pemerintah serta memerlukan kesadaran masyarakat Indonesia dalam 

peningkatan SDM, di mana pihak yang dimaksud adalah mahasiswa sebagai 

agent of change, sehingga peningkatan dari segi kreativitas belajar 

mahasiswa menjadi titik fokus awal. Peningkatan kreativitas belajar akan 

meningkatkan input mahasiswa, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan 

negara-negara lainnya baik dalam bidang pertumbuhan ekonomi maupun 

dalam bidang kualitas SDM. Adapun untuk meningkatkan kreativitas belajar 

ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, antara lain seperti 

penggunaan media internet dan fasilitas perpustakaan. 

Penelitian ini dilakukan di area kampus 1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, di mana subyek penelitiannya adalah Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2010. Alasan adalah peneliti 

ingin mengungkap bagaimana pengaruh penggunaan media internet dan 

fasilitas perpustakaan terhadap kreativitas belajar mahasiswa. Apakah 

berpengaruh positif atau negatif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan 

penelitian berjudul ”KREATIVITAS BELAJAR MAHASISWA 

DITINJAU DARI PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DAN 

FASILITAS PERPUSTAKAAN PADA MAHASISWA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2010”. 

http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju
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METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan 

dengan alasan peneliti menganalisa masalah Penggunaan Media Internet dan 

fasilitas Perpustakaan terhadap Kreativitas Belajar Mahasiswa pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. Pendekatan kuantitatif 

digunakan karena data penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka 

dan analisisnya menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2008:10) 

“Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dimaksud 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan Populasi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 yang 

berjumlah 190 Mahasiswa. Menurut Sugiyono (2011:87) “Penentuan jumlah 

sampel yang diambil dari jumlah populasi bisa diketahui berdasarkan tabel 

jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan 

Michael”. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 123 

mahasiswa dari 190 mahasiswa dengan teknik simple random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk 

angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 15 orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. Hasil uji coba 

instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Selanjutnya uji prasyarat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

uji normalitas dan uji linearitas. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknil analisis 

regresi linear berganda.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil uji prasarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-wilk dengan 

bantuan progam. SPSS for Windows versi 15.0. Untuk menerima atau 

menolak asumsi normalitas adalah dengan cara membandingkan nilai sig 

(positif) dengan nilai probabilitas 0,05 dengan ukuran sampel N = 123, 

maka data berdistribusi normal. Dari hasil uji Kolmogrov-Smirnov 

diperoleh hasil untuk Penggunaan Media Internet adalah 0,200* sedangkan 

Fasilitas Perpustakaan adalah 0,200* dan Kreativitas Belajar adalah 0,200* 

dengan nilai probabilitas diatas 0,05 dinyatakan berdistribusi normal pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan menurut uji Shapiro-Wilk diperoleh 

hasil untuk Penggunaan Media Internet adalah 0,089 sedangkan Fasilitas 

Perpustakaan diperoleh nilai 0,140 dan Kreativitas Belajar diperoleh nilai 

0,378 dimana ketiga hasil uji diatas > 0,05 dan dinyatakan berdistribusi 

normal dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil uji prasarat analisis kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji 

linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara satu 

variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun ringkasan hasil uji 

linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan menggunakan alat 

bantu program SPSS 15.0 for windows. Dari hasil uji linearitias Penggunaan 

Media Intenet (X1) terhadap Kreativitas Belajar (Y) diperoleh harga hitungF
 

sebesar 1,125. Kemudian untuk mencari tabelF  digunakan rumus Microsoft 

Excel dengan db (27;94) maka perhitungannya adalah =FINV(0.05,27,94)  

sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,604. Hasilnya adalah hitungF  < tabelF  = 

1,125 < 1,604, maka regresi antara Penggunaan Media Internet dengan 

Kreativitas Belajar merupakan regresi linear atau hubungan garis lurus. 

Artinya semakin besar Penggunaan Internet Mahasiswa akan diikuti dengan 

peningkatan Kreativitas Belajar mahasiswa tersebut. Sedangkan dari hasil 
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uji linearitias Fasilitas Perpustakaan (X2) terhadap Kreativitas belajar (Y) 

diperoleh harga hitungF  sebesar 1,159. Kemudian untuk mencari tabelF  

digunakan rumus Microsoft Excel dengan db (31;90) maka perhitungannya 

adalah = FINV(0.05,31,90)  sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,578. 

Hasilnya adalah hitungF  < tabelF  = 1,159 < 1,578, maka regresi antara 

Fasilitas Perpustakaan dengan Kreativitas Belajar merupakan regresi linear 

atau hubungan garis lurus. Artinya semakin baik Fasilitas Perpustakaan 

akan diikuti dengan peningkatan Kreativitas Belajar. 

Setelah uji prasarat analisis terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis 

regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for windows 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan nilai-nilai a, b1, 

b2, (2) uji t, (3) uji F, (4) mencari koefisien determinasi dan, (4) mencari 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 12,618 + 0,417(X1) + 0,216(X2). Persamaan tersebut menunjukkan 

angka 0,417 atau positif untuk variabel Penggunaan Media Internet (X1) 

sehingga dapat disimpulkan Penggunaan Media Internet berpengaruh positif 

terhadap Kreativitas Belajar. Sedangkan untuk variabel Fasilitas 

Perpustakaan (X2) diperoleh angka persamaan 0,216 atau positif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Fasilitas Perpustakaan berpengaruh positif 

terhadap Kreativitas Belajar. Kreativitas Belajar mahasiswa sebesar 12,618 

apabila tidak ada variabel yang mempengaruhi, atau bisa dikatakan apabila 

variabel Penggunaan Media Internet dan Fasilitas Perpustakaan tidak ada. 

Selanjutnya Kreativitas Belajar akan meningkat 0,417 apabila variabel 

kemampuan Penggunaan Media Internet meningkat satu poin, dan 

Kreativitas Belajar akan meningkat 0,216 jika variabel Fasilitas 

Perpustakaan meningkat satu poin. 

Selanjutnya hasil hipotesis pertama dengan uji t memperoleh nilai 

hitungt  sebesar 4,198 lebih besar dari nilai tabelt  pada taraf signifikasi 5% 

yang hasilnya dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 1,979. 
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Sehingga Ho ditolak maka artinya Penggunaan Media Internet berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kreativitas Belajar mahasiswa dengan 

sumbangan efektif sebesar 20,865%. 

Hasil hipotesis kedua dengan uji t memperoleh nilai hitungt  sebesar 

2,494 lebih besar dari nilai tabelt  pada taraf signifikasi 5% yang hasilnya 

dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 1,979. Sehingga Ho ditolak 

maka artinya Fasilitas Perpustakaan berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap Kreativitas Belajar mahasiswa dengan sumbangan efektif sebesar 

11,235%. 

Hasil hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai hitungF  sebesar 

28,331 lebih besar dari nilai tabelF  pada taraf signifikansi 5% yang hasilnya 

dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 3,071. Sehingga Ho ditolak 

maka artinya Penggunaan Media Internet dan Fasilitas Perpustakaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kreativitas Belajar mahasiswa. 

Sehingga semakin tinggi Penggunaan Media Internet mahasiswa dan 

semakin baik Fasilitas Perpustakaan, maka akan semakin baik Kreativitas 

Belajar mahasiswa tersebut. Sebaliknya semakin rendah Penggunaan Media 

Internet mahasiswa dan semakin buruk Fasilitas Perpustakaan, maka 

semakin buruk pula Kreativitas Belajar mahasiswa tersebut. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,321 

menunjukan bahwa besarnya pengaruh Penggunaan Media Internet dan 

Fasilitas Perpustakaan terhadap Kreativitas Belajar Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2010 adalah 32,1% sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Penggunaan Media Internet berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Kreativitas Belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. Hasil analisis 

regresi diperoleh nilai thitung sebesar 4,198 yang lebih besar dari ttabel yaitu 

sebesar 1,979 pada taraf signifikan 5% yang menunjukkan adanya 

pengaruh antara Penggunaan Media Internet terhadap Kreativitas Belajar 

mahasiswa. Selanjutnya hasil positif ditunjukkan dengan nilai b1 X1 

sebesar +0,417 dengan sumbangan efektif sebesar 20,865%. 

2. Fasilitas Perpustakaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Kreativitas Belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. Hasil analisis 

regresi diperoleh nilai thitung sebesar 2,494 yang lebih besar dari ttabel yaitu 

sebesar 1,979 pada taraf signifikan 5% yang menunjukkan adanya 

pengaruh antara Fasilitas Perpustakaan terhadap Kreativitas Belajar 

Mahasiswa. Selanjutnya hasil positif ditunjukkan dengan nilai b2 X2 

sebesar +0,216 dengan sumbangan efektif sebesar 11,235%. 

3. Penggunaan Media Internet dan Fasilitas Perpustakaan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Kreativitas Belajar mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2010. Hal ini dibuktikan dengan analisis regresi linear 

berganda atau uji F yang memperoloh nilai Fhitung sebesar 10,484 lebih 

besar dari nilai Ftabel sebesar 3,171 pada taraf signifikan 5%. Hasil uji 

koefisien determinan (R
2
) diperoleh sebesar 0,321 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh Penggunaan Media Internet dan Fasilitas 

Perpustakaan terhadap Kreativitas Belajar Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2010 adalah 32,1% sedangkan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 
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