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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang 

dengan pesat, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh sebab itu 

kompetensi dan kemampuan untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi mutlak dibutuhkan untuk dapat bersaing menghadapi tantangan di 

era globalisasi ini. Di mana salah satu upaya untuk meningkatkannya adalah 

dengan melalui Pendidikan. 

Pendidikan merupakan usaha dalam membantu peserta didik untuk 

mengembangkan dan menitikberatkan kepada kemampuan pengetahuan, 

kecerdasan, nilai atau pola tingkah laku yang berguna. Hal tersebut sesuai 

dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : 

Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. 

 

Suatu Negara dikatakan maju apabila sistem pendidikannya 

berlangsung dengan baik dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya 

di Indonesia, terlebih di era reformasi saat ini di mana pembangunan yang 

dilakukan di Indonesia dilakukan secara menyeluruh baik fisik maupun mental 
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membutuhkan SDM yang terdidik sehingga berbagai upaya pun ditempuh 

demi memantapkan pembentukan kepribadian bangsa, terutama generasi 

mudanya, melalui pendidikan. 

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, 

maka pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan 

Nasional, karena melalui pendidikan itulah diharapkan tercapainya 

peningkatan kehidupan manusia ke arah yang sempurna. Dalam UU No. 20 

tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

 

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu 

jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan 

sekolah dilaksanakan oleh lembaga formal melalui kegiatan belajar mengajar 

yang diprogram secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan. Sedangkan 

jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar 

sekolah baik dalam sebuah lembaga maupun tidak, dimana satuan pendidikan 

luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, kelompok bermain, 

dan penitipan anak. 

Jenjang pendidikan sekolah sendiri terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas (baik umum 

maupun kejuruan), dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri sebagai 
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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 dalam lembaga 

pendidikan tingkat tinggi diharapkan mampu menjadi tenaga-tenaga ahli yang 

bisa diandalkan dalam kegiatan pembangunan nasional. Kemampuan dari 

seorang mahasiswa biasanya diukur melalui hasil prestasi belajarnya. Untuk 

itu mahasiswa dituntut untuk dapat bertindak dan memiliki pola pikir yang 

kreatif dalam kegiatan pembelajarannya untuk mampu 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”. 

Gordon Dryden (2000:185) dalam buku Revolusi Cara Belajar 

mengatakan bahwa “Suatu ide adalah kombinasi baru dari unsur-unsur lama 

tidak ada elemen baru, yang ada hanyalah kombinasi-kombinasi baru”. 

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 Cony 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 
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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) sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhinya yaitu Faktor Internal yang terdiri dari Aspek 

Fisiologis (jasmaniah) serta Aspek Psikologis (rohaniah) dan Faktor Eksternal 

yang terdiri dari 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 Index 

menempati peringkat 81 dari 82 negara. Sedangkan menurut Pengukuran 

Global Creativity Index (GCI), berdasarkan aspek Talent yang diukur dengan 

dua variabel, yaitu (1) Human Capital dengan ukuran persentase warga negara 

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

Class population, yaitu porsi tenaga kerja beberapa sektor atau profesi yang 

menuntut pemecahan masalah yang relatif tinggi, ternyata  Indonesia 

menempati peringkat ke-80 dari 82 negara yang bisa dihitung nilai Talent 

Index-nya dimana kreativitas memang bertumpu pada orang-orang yang 

dianggap berbakat (http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-

setuju). 

Hal inilah yang menjadi perhatian dan penanganan khusus dari 

pemerintah dan memerlukan kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri 

dalam peningkatan SDM, di mana pihak yang dimaksud adalah mahasiswa 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/kreativitas-belajar.html
http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju
http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju
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yang berperan 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 

melalui pemanfaatan beberapa media yang bisa dioptimalkan untuk 

memunculkan tingkat kreativitas belajar yang tinggi dari mahasiswa, seperti 

penggunaan media internet dan fasilitas perpustakaan. 

Penelitian ini sendiri dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, tepatnya di area kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

di mana subyek penelitiannya adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2010. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah peneliti 

ingin mengungkap bagaimana pengaruh penggunaan media internet dan 

fasilitas perpustakaan terhadap kreativitas belajar mahasiswa. Apakah 

berpengaruh positif atau negatif. Selain itu alasan dari pemilihan tempat 

penelitian yang dilaksanakan di area Kampus 1 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta adalah  dengan melihat fakta bahwa peneliti juga merupakan 

mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (Angkatan 2009) membuat peneliti merasa cukup 

mengenal karakteristik dari subyek penelitian ini, sehingga diharapkan hal 

tersebut dapat membantu kelancaran bagi peneliti untuk melaksanakan dan 

menyelesaikan penelitian ini sampai akhir penelitian. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

“KREATIVITAS BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI 

PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DAN FASILITAS 

PERPUSTAKAAN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2010”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Subyek dari penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. 

2. Penggunaan media internet yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media internet oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 dalam 

rangka meningkatkan kreativitas belajar mereka yang mencakup indikator 

berupa penggunaan media internet sebagai sumber kegiatan belajar 

mengajar, penggunaan media internet sebagai sarana memperjelas dan 

memperluas pengetahuan, penggunaan media internet sebagai sarana 

mengembangkan minat baca, dan penggunaan media internet sebagai 

sumber informasi pembelajaran. 

3. Fasilitas perpustakaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

penggunaan fasilitas perpustakaan oleh mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2010 dalam rangka meningkatkan kreativitas belajar mereka yang 

mencakup indikator berupa kelengkapan koleksi bahan pustaka, pelayanan 

perpustakaan, keadaan ruangan yang memadai, serta kondisi perabot dan 

perlengkapan yang ada di perpustakaan. 

4. Kreativitas belajar yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada 

kreativitas belajar terhadap kegiatan pembelajaran yang ditempuh oleh 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 di mana mencakup aspek 

indikator berupa rasa keingintahuan terhadap masalah, kemampuan 

mengajukan pertanyaan, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap 

suatu masalah, kemampuan untuk mengajukan pendapat, daya imajinasi 

yang kuat, kemampuan mengajukan pemikiran atau gagasan pemecahan 

masalah yang berbeda dari orang lain, dapat bekerja sendiri, senang 

mencoba hal-hal baru, kemampuan mengembangkan atau merinci suatu 

gagasan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh dari penggunaan media internet terhadap kreativitas 

belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 ? 



8 
 

2. Adakah pengaruh dari fasilitas perpustakaan terhadap kreativitas belajar 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010 ? 

3. Adakah pengaruh dari penggunaan media internet dan fasilitas 

perpustakaan terhadap kreativitas belajar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2010 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan media internet berpengaruh 

terhadap kreativitas belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. 

2. Untuk mengetahui apakah fasilitas perpustakaan berpengaruh terhadap 

kreativitas belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan media internet dan fasilitas 

perpustakaan berpengaruh terhadap kreativitas belajar mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2010. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis. 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai kreativitas 

belajar mahasiswa ditinjau dari penggunaan media internet dan 

fasilitas perpustakaan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya tentang penggunaan 

media internet dan fasilitas perpustakaan pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2010. 

c. Sebagai sumber informasi atau bahan pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan serta sebagai masukan dalam 

pengembangan belajar. 

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai kreativitas belajar ditinjau dari 

penggunaan media internet dan fasilitas perpustakaan pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2010. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada masyarakat 
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luas utamanya peserta didik mengenai kreativitas belajar ditinjau dari 

penggunaan media internet dan fasilitas perpustakaan. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan teori-teori tentang kreativitas belajar 

mahasiswa, penggunaan media internet, dan fasilitas perpustakaan, 

hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, penentuan obyek penelitian yang terdiri populasi, 

sampel, sampling, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

uji instrumen, teknik uji prasyarat analisis, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum obyek penelitian, 

penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari penulis 

berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 


