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ABSTRAK 
KREATIVITAS BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI 

KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEDISIPLINAN BELAJAR PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
ANGKATAN 2011 

 
Setyo Nugroho A210100079, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kemandirian 
belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa, 2) pengaruh kedisiplinan belajar 
terhadap kreativitas belajar mahasiswa, 3) pengaruh kemandirian belajar dan 
kedisiplinan belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan 
akuntansi universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2011 yang berjumlah 
200,  dengan sampel sebanyak 127 mahasiswa yang diambil dengan teknik simple 
random sampling. Teknik pengumpulan metode angket.Angket  telah diujicobakan 
dan diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relative. 
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 
berikut Y = 9,425 + 0,411X1 + 0,325X2, artinya kreativitas belajar mahasiswa 
dipengaruhi oleh kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar.  

Berdasar analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) 
kemandirian belajar berpengaruh terhadap kreativitas belajar mahasiswa. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kemandirian belajar 
sebesar 4,006 sehingga thitung> ttabel atau 4,006> 1,979 (α = 0,05) dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000,(2) kedisiplinan belajar berpengaruh terhadap 
kreativitas belajar mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung 
untuk variabel kedisiplinan belajar sebesar 3,493 sehingga thitung> ttabel atau 
3,493> 1.979 (α = 0,05) dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000,(3) kemandirian 
belajar dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap kreativitas belajar mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 50,315 lebih besar dari Ftabel (3,069) pada taraf 
signifikansi 5%. (4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0.448, berarti 44,8% 
kreativitas belajar mahasiswa dipengaruhi oleh kemandirian belajar dan 
kedisiplinan belajar, sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
ikut dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci: kemandirian belajar, kedisiplinan belajar, kreativitas belajar 

mahasiswa 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat 

yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan 

dirasakan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pendidikan sudah 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Pembaharuan 

pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pendidikan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya 

manusia dan merupakan tanggung-jawab semua pihak, baik pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga pendidikan. 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.  

Berdasarkan pelaksanaannya pendidikan di bagi menjadi tiga jalur, yaitu 

pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan 

formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

tinggi sendiri sebagai bagian internal dari kehidupan Bangsa dan Negara 

memiliki peranan penting dalam mengisi kehidupan Bangsa dan Negara dalam 

berbagai bidang.   

Mahasiswa sebagai pelaku pendidikan dalam lembaga pendidikan 

tingkat tinggi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. 

Kemampuan dari seorang biasanya diukur melalui hasil belajar yang didapat, 

maka dari itu mahasiswa harus bertindak dan berpikir secara kreatif dalam 

kegiatan belajarnya untuk menghasilkan prestasi yang maksimal. Menurut 

Suharnan (2005:375), “Kreativitas tidak hanya dilakukan oleh orang-orang 

yang memang pekerjaanya menuntut pemikiran kreatif (sebagai suatu profesi), 
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tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang biasa di dalam menyelesaikan 

tugas-tugas dan mengatasi masalah”. 

Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang 

sangat penting pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi 

dan perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Individu dan organisasi yang 

kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya karena mereka dapat 

memenuhi kebutuhan lingkungannya yang terus berubah dan mampu untuk 

bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. 

Kreativitas sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada pencapaian 

hasil belajar yang optimal. Hasrat dan motivasi yang kuat akan mendorong 

untuk berkreasi baik dalam belajar maupun menerima pembelajaran. Setiap 

mahasiswa mempunyai kreativitas yang berbeda-beda. Kreativitas merupakan 

kemampuan individu untuk menciptakan yang baru, Mahasiswa dengan daya 

kreativitas yang tinggi akan mampu belajar dengan baik karena ia selalu 

mempunyai ide-ide kreatif yang dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar. 

Namun pada kenyataannya, Indonesia tergolong negara yang belum 
kreatif, Kalau toh saat ini indonesia dikenal sebagai negara berkembang 
yang relatif menunjukan 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 ini terbukti bahwa kreatifitas bangsa Indonesia 
dalam Global Creativity Index menempati peringkat 81 dari 82 Negara. 
(http://pena.gunadarma.ac.id/indonesia-tidak-kreatif-setuju)  

Berdasarkan fakta tersebut maka menjadi pekerjaan rumah bagi 

pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan sumber 

daya manusia. Salah satu peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan 

melalui peningkatan kreativitas mahasiswa, kreativitas mahasiswa ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain yaitu kemandirian belajar. 

Kemandirian belajar merupakan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar secara bertanggung jawab yang didorong oleh 

motivasi diri sendiri demi mencapai keberhasilan dalm belajar. Kemandirian 

diartikan sebagai  kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa 

depannya tanpa tergantung dengan orang lain. 



4 
 

Orang yang mandiri akan selalu berusaha untuk maju, penuh ketekunan, 

merencanakan dan  mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Menurut 

Haris Mujiman (2009:7). “Dalam kegiatan pembelajaran, kemandirian sangat 

penting karena kemandirian merupakan sikap pribadi yang sangat diperlukan 

oleh setiap individu.  

Sementara Menurut Utari Sumarmo (2006:5) “Dengan kemandirian, 

siswa cenderung belajar lebih baik, mampu memantau, mengevaluasi, dan 

mengatur belajarnya secara efektif, menghemat waktu secara efisien, akan 

mampu mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berfikir dan 

bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain.  

Namun tidak sedikit mahasiswa yang masih menghiraukan kemandirian 

belajar, padahal dalam belajar sangat dibutuhkan sikap kemandirian belajar 

karena adanya sikap kemandirian belajar yang tertanam dalam diri seorang 

siswa maka tujuan yang akan dicapai dapat diraihnya. 

Selain kemandirian belajar, kedisiplinan belajar juga sangat diperlukan 

dalam kegiatan belajar. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya 

FKIP Progdi Pendidikan Akuntansi sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran 

kedisiplinan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sudah jelas terdapat tata tertib 

dan pengawaan terhadap pelaksanaannya, namun pada kenyataannya 

mahasiswa masih seringkali melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran. 

Kedisiplinan memang menjadi hal yang mendasar bagi setiap orang namun hal 

itu sering sekali dilupakan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti, 

apakah kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar akan mempengaruhi 

kreativitas belajar mahasiswa. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

tepatnya di area kampus 1 Universitas muhammadiyah Surakarta dimana 

subyek penelitiannya adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Angkatan 2011. Alasan dilakukan penelitian ini adalah peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar 

terhadap kreativitas mahasiswa. Selain itu alasan dari pemilihan tempat 

penelitian yang dilakukan di area kampus 1 Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta adalah dengan melihat fakta bahwa peneliti juga merupakan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta membuat peneliti cukup mengenal karakteristik dari subyek 

penelitian ini, sehingga diharapkan hal tersebut dapat membantu kelancaran 

bagi peneliti untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini sampai 

akhir. 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “KREATIVITAS 

BELAJAR MAHASISWA DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR 

DAN KEDISIPLINAN BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITA MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2011”.  
B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif 

dengan jenis penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini menganalisis 

secara objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel mahasiswa 

pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011 

yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan (angket) tentang survei 

untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.Menurut 

Sugiyono (2004:13) penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan maksud 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, yang tepatnya terletak di Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, 

Kartasura, Telp. (0271) 717417, 719483, Fax. (0271) 715448, Surakarta, 

57102. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai 

dengan selesai. Dengan populasi 200 siswa, sampel diambil berdasarkan pada 

tabel Sugiyono dengan taraf kesalahan 5% yaitu sejumlah 127 siswa dengan 

teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk 

angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada uji coba yang berjumlah 15 
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mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2011. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan  uji 

vailiditas dan uji reliabilitas. Semua item-item yang dinyatakan valid dan 

reliabel digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian. 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 

diajukan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil uji prasarat analisis pertama yaitu uji normalitas yang 

berguna untuk mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik uji Liliefors 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 hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu 

kemandirian belajar, kedisiplinan belajar dan kreativitas belajar mahasiswa 

berdistribusi normal. Dengan nilai Lhitung< Ltabel, untuk variabel kemandirian 

belajar yaitu 0,076 < 0,0786 atau nilai signifikansi sebesar 0,067.Variabel 

kedisiplinan belajar yaitu sebesar 0,075 < 0,0786 atau nilai signifikansi sebesar 

0,073. Variabel kreativitas belajar siswa sebesar 0,074 < 0,0786 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,082. 

Hasil uji prasarat 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 dan keberartian regresi Linier yang dilakukan menggunakan alat 

bantu program SPSS adalah variabel kemandirian belajar terhadap kreativitas 

belajar memberikan hasil yang linier. Dengan Fhitung< Ftabel yaitu 1,315 < 1,627 

dan nilai signifikansi 0,169 > 0,05. Sedangkan untuk variabel kedisiplinan 
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belajar terhadap kreativitas belajar juga memberikan hasil yang linier dengan 

Fhitung< Ftabel yaitu 0,983 < 1,594 dan signifikansi 0,502 > 0,05. 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 15.0 for windows dengan langkah – langkah sebagai 

berikut : (1) Menentukan nilai-nilai a, b1, dan b2. (2) Uji Signifikansi Simultan. 

(3) mencari koefisien determinasi dan (4) mencari sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirin belajar dan 

kedisiplinan belajar berpengaruh terhadap kreativitas belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan hasil regresi = Y = 9,425 + 0,411X1 + 0,325X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, artinya kemandirian belajar dan 

kedisiplinan belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

kreativitas belajar mahasiswa. 

D. Variabel kemandirian belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa 

Hasil uji coba hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kemandirian belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa adalah 

0,411 atau positif, sehingga dapat dikatan variabel kemandirian belajar 

berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa. Berdasarkan uji 

keberartian koefesien regresi linier berganda untuk variabel kemandirian 

belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa dapat diperoleh karena thitung > 

ttabel yaitu 4,006 > 1,979 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, dengan 

sumbangan relatif sebesar 54% dan sumbangan efektif 24,192%. Berdasarkan 

data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kemandirian 

belajar, maka akan semakin tinggi kreativitas belajar mahasiswa. Sebaliknya 

semakin rendah kemandirian belajar, maka semakin rendah kreativitas belajar 

mahasiswa. 

E. Variabel kedisiplinan belajar terhadap kreativitas bealajar mahasiswa 

Hasil uji coba hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kedisiplinan belajar terhadap kreativitas bealajar mahasiswa  adalah 

0,325 atau positif, sehingga dapat dikatan variabel kedisiplinan belajar 
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berpengaruh positif terhadap kreativitas bealajar mahasiswa. Berdasarkan uji 

keberartian koefesien regresi linier berganda untuk variabel kedisiplinan 

belajar terhadap kreativitas bealajar mahasiswa dapat diperoleh karena thitung > 

ttabel yaitu 3,493 > 1,979 dan nilai signifikasnsinya 0,001 < 0,05, dengan 

sumbangan relatif sebesar 46% dan sumbangan efektif 20,608%. Berdasarkan 

data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kedisiplinan 

belajar, maka akan semakin tinggi kreativitas belajar mahasiswa. Sebaliknya 

semakin rendah kedisiplinan belajar, maka semakin rendah kreativitas belajar 

mahasiswa. 

F. Variabel kemampuan ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap 

minat belajar siswa 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier berganda dengan uji f diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel  yaitu 50,315 > 3,039 dan nilai siginifikansinya 0,000 

< 0,05. Dengan demikian berarti bahwa kemandirian belajar dan kedisiplinan 

belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar 

mahasiswa. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

peningkatan kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar akan diikuti 

kreativitas belajar mahasiswa, sebaliknya jika penurunan kemandirian belajar 

dan kedisiplinan belajar akan diikuti penurunan kreativitas belajar mahasiswa. 

Kemudian koeffisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,448, artinya 

bahwa pengaruh yang diberikan variabel kemandirian belajar dan kedisiplinan 

belajar terhadap kreativitas belajar mahasiswa adalah sebesar 44,8% sedangkan 

sisanya  55,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kemandirian belajar memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap kreativitas belajar mahasiswa yaitu dengan 

membandingkan hasil dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Kemandirian belajar mengahasilkan sumbangan relatif sebesar 54% dan 

sumbangan efektif 24,192%, sedangkan dukungan keluarga menghasilkan 

sumbangan relatif sebesar 46% dan sumbangan efektif 20,608%. 
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G. KESIMPULAN 

               Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan , maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemandirian Belajar berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi 

diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu sebesar 4,006 > 1,979 dan nilai signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 24,192%.  

2. Kedisiplinan belajar berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi 

diperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu sebesar 3,493 > 1,979 dan nilai signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 20,608%.  

3. Kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kreativitas belajar mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil analisis regresi memperoleh nilai hitungF  > tabelF  yaitu sebesar 50,315 > 

3,069 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000.  

4. Variabel kemandirian belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 54%. 

Variabel Kedisiplinan belajar sumbangan relatif sebesar 46%. Dengan 

membandingkan nilai sumbangan relatif tampak bahwa variabel kemandirian 

belejar siswa memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kreativitas 

belajar dibandingkan variabel kedisiplinan belajar. Hasil uji koefisien 

determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,448 menunjukan bahwa besarnya 

pengaruh kemandirian belajar dan kedisiplinan belajar terhadap kreativitas 

belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2011 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah 44,8% sedangkan sisanya 

sebesar 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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