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ABSTRAK

KONTRIBUSI KREATIVITAS BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2013
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Wahyuni, A210110030, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui kontribusi kreativitas
belajar terhadap prestasi bealajar akuntansi sektor publik pada mahasiswa FKIP
Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) Untuk
mengetahui kontribusi disiplin belajar terhadap prestasi belajar akuntansi sektor
publik pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah
Surakarta; 3) Untuk mengetahui kontribusi kreativitas belajar dan disiplin belajar
secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi sektor publik pada
mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 yang mengambil mata
kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjumlah 184 mahasiswa dengan sampel 119
mahasiswa yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Data
diperoleh dengan menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumya
angket telah di uji cobakan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas
sebanyak 20 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linier ganda, uji t, uji F, uji R2 dan sumbangan relatif dan efektif. Hasil dari analisis
data diperoleh persamaan garis linier Y = 21,730 + 0,598X1 + 0,456X2. Kesimpulan
yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1) ada kontribusi kreativitas belajar
terhadap prestasi belajar Akuntansi Sektor Publik Mahasiswa Pendidikan Akuntansi
angkatan 2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,229 > 1,981 (α = 5%)
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,002; 2) ada kontribusi disiplin belajar terhadap
prestasi belajar Akuntansi Sektor Publik Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan
2013. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,163 > 1,981 (α = 5%) dan
signifikansi < 0,05 yaitu 0,033; 3) ada kontribusi kreativitas belajar dan disiplin
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar Akuntansi Sektor Publik
Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013. Berdasarkan hasil uji F diperoleh
Fhitung > Ftabel yaitu 20,475 > 3,074 pada signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan
sumbangan relatif sebesar 61,178% dan sumbangan efektif 16,178%, variabel X2

memberikan sumbangan relatif sebesar 38,063% dan sumbangan efektif 9,934%.
Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,261, berarti 26,1% prestasi belajar mahasiswa
dipengaruhi oleh kreativitas belajar dan disiplin belajar, sisanya sebesar 73,9%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Kreativitas Belajar, Disiplin Belajar, Prestasi Belajar.



PENDAHULUAN

Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan membawa perubahan

yang yang luas dan mendasar dalam semua aspek masyarakat, perubahan suatu

bangsa erat hubungannya dengan masalah pendidikan. Pendidikan adalah sebuah

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan,

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan ketentuan. Pendidikan

menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan

non formal. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu peserta

didik didalam usaha mengembangkan dan menitikberatkan kepada kemampuan

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

sesuai dengan definisi pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar 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.

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh prestasi belajar. Prestasi belajar yang

tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Hamdani

(2011:138), “Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran dari penilaian usaha

belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang

menciptakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu”. Dapat

disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan.

Penelitian ini akan menyoroti permasalahan prestasi belajar mahasiswa FKIP

Akuntansi angkatan 2013 pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Faktanya dapat

diketahui setelah diadakan evaluasi, yang dinyatakan dalam bentuk nilai KHS (Kartu

Hasil Study). Dari situ dapat dilihat tinggi rendahnya prestasi belajar mahasiswa

pada setiap bidang studi. Akuntansi sektor publik sangat diperlukan mahasiswa

dalam kehidupan sehari-harinya sehingga nantinya mahasiswa dapat memajukan



akuntansi sektor publik di Indonesia. Melalui usaha pendidikan diharapkan kualitas

generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mandiri dapat terwujudkan.

Kreativitas mencerminkan pemikiran yang divergen yaitu kemampuan yang

dapat memberikan bermacam-macam alternatif jawaban. Kreativitas dapat digunakan

untuk memprediksi keberhasilan belajar. Menurut Suharman (2005:375),

“Kreativitas tidak hanya dilakukan 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-

masalah”. Sebenarnya setiap orang adalah kreatif, untuk mendapatkan orang yang

demikian perlu adanya latihan dan bimbingan dari orang yang demikian perlu adanya

latihan dan bimbingan dari orang tua ataupun guru. Kedisiplinan juga merupakan

suatu hal yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, khususnya

dalam mata pelajaran akuntansi sektor publik. Dalam proses belajar mengajar

mahasiswa dituntut untuk aktif dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan

potensi kreatif yang ada dalam dirinya. Disiplin belajar merupakan salah satu unsur

masukan yang pokok dalam proses kreativitas dan memberikan sikap bertahan dan

maju terus dalam mewujudkan ide atau gagasan-gagasan  yang kreatif. Prestasi

belajar akuntansi sektor publik menggambarkan hasil yang dicapai akibat adanya

kewajiban bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi sektor

publik. Mahasiswa yang ingin memiliki prestasi yang tinggi harus belajar dengan

giat, dengan belajar sungguh-sungguh dan giat mahasiswa akan lebih mudah

mencerna materi akuntansi sektor publik yang diterangkan oleh dosen.

Tujuan penelitian ini meliputi : 1) Untuk mengetahui kontribusi kreativitas

belajar terhadap prestasi bealajar akuntansi sektor publik pada mahasiswa FKIP

Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2) Untuk

mengetahui kontribusi disiplin belajar terhadap prestasi belajar akuntansi sektor

publik pada mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah

Surakarta, 3) Untuk mengetahui kontribusi kreativitas belajar dan disiplin belajar

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi sektor publik pada

mahasiswa FKIP Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian

asosiatif adalah penelitian untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua

variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif,

dimana data yang diperoleh berasal dari angket.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2014 sampai selesai. Populasi dalam

penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 Universitas

Muhammadiyah Surakarta yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor

Publik yang berjumlah 184. Jumlah sampel dari populasi sebanyak 184 dengan taraf

kesalahan 5% yaitu sebanyak 119 mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan teknik sample random sampling. Yaitu

pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan stara yang ada

dalam mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah

Surakarta yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor publik.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas.

Variabel terikatnya yaitu prestasi belajar (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu

kreativitas belajar (X1) dan disiplin belajar (X2).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa item-item pertanyaan dalam

bentuk angket yang sebelumnya diuji cobakan pada subyek uji coba berjumlah 20

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah

Surakarta yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang tidak

termasuk sampel. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji

validitas dan uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji prasyarat

analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda yang kemudian

dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Perguruan Tinggi

Muhammadiyah (PTM) di Indonesia yang terletak di jalan Ahmad Yani Tromol Pos

1 Pabelan Kartasura, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada

dasarnya merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus salah satu pusat

pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Fungsi utama

permahasiswaan tinggi yaitu, (1) Pelestarian dan Pengetahuan (Fungsi Pendidikan),

(2) Perolehan Pengetahuan Baru (Fungsi Penelitian), (3) Pengembangan atau

Tranmisi Pengetahuan (Fungsi Pengabdian Masyarakat).

Sebagai permahasiswaan Tinggi Islam dan bagian dari amal usaha

Persyarikatan Muhammadiyah, maka FKIP UMS memiliki komitmen dalam

mengemban misi menjunjung tinggi cita-cita dan citra islam. Muhammadiyah

melalui pendidikan yang dijadikan dasar tercermin dalam motto “Wacana Keilmuan

dan Keislaman”. Artinya Iman, Ilmu, dan amal merupakan bagian integral dari

fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi”. Motto FKIP senantiasa tercermin

yaitu CAKAP (Cerdas, Amanah, Keteladanan, Andal, Pembaharu).

Data prestasi belajar diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dari

hasil perhitungan sebagai berikut: Mean sebesar 66,3277, Median sebesar 67, Modus

sebesar 72, Standar deviasa sebesar 12,52057 yang merupakan akar dari varians yaitu

156,765, Skor minimal diperoleh angka 37, Skor maksimal diperoleh angka 88,

Skewness sebesar -0,412 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan

Std. Error of Skewness sebesar 0,222 dan diperoleh hasil -1,856. Kurtosis diperoleh

sebesar -0,574 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std. Error

Kurtosis sebesar 0,440 dan memperoleh angka -1,304.

Data kreativitas belajar diperoleh dengan menggunakan teknik angket yang

terdiri dari 15 item pertanyaan. Dari hasil perhitungan sebagai berikut: Mean sebesar

40,6218, Median sebesar 40, Modus sebesar 39, Standar deviasi sebesar 7,04344

yang merupakan akar dari varians yaitu 49,610, Skor minimal diperoleh angka 25,

Skor maksimal diperoleh angka 59, Skewness sebesar 0,253 dan diubah ke angka

rasio dengan cara membagi dengan Std. Error of Skewness sebesar 0,222 dan

diperoleh hasil 1,139. Kurtosis diperoleh sebesar -0306 dan diubah ke angka rasio



dengan cara membagi dengan Std. Error Kurtosis sebesar 0,440 dan memperoleh

angka -0,695.

Data disiplin belajar diperoleh dengan menggunakan teknik angket yang terdiri

dari 15 item pertanyaan. Dari hasil perhitungan sebagai berikut: Mean sebesar

44,5714, Median sebesar 45, Modus sebesar 45, Standar deviasi sebesar 6,18304

yang merupakan akar dari varians yaitu 38,230, Skor minimal diperoleh angka 31,

Skor maksimal diperoleh angka 58, Skewness sebesar 0,015 dan diubah ke angka

rasio dengan cara membagi dengan Std. Error of Skewness sebesar 0,222 dan

diperoleh hasil 0,067. Kurtosis diperoleh sebesar -0,476 dan diubah ke angka rasio

dengan cara membagi dengan Std. Error of Kurtosis sebesar 0,440 dan memperoleh

angka -1,081.

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item dinyatakan valid

memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji reliabilitas terhadap

angket memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 0,902, 0,873

dan mempunyai harga lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan (α) = 5% dan jumlah

data (n) 20 yaitu sebesar 0,444 maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut

dinyatakan reliabel. Pengujian prasyarat analisis dari uji normalitas data dalam

penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Perhitungan dilakukan

dengan bantuan computer program SPSS for windows 15.0. Kriteria pengujian yang

digunakan adalah bila Sig. Kolmogorov-Sminov dari residu > 0,05, data berasal dari

distribusi normal. Hasil uji normalitas masing-masing variabel yaitu, pada variabel

prestasi belajar 0,158 > 0,05. Pada variabel kreativitas belajar 0,293 > 0,05 dan pada

variabel disiplin belajar 0,911 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal.

Pengujian prasyarat analisis berikutnya adalah uji linearitas yang diperoleh

Fhitung masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel yaitu Y terhadap X1

0,727 < 1,590, untuk Y terhadap X2 1,034 < 1,618 dan nilai signifikansi masing-

masing variabel > 0,05, yaitu untuk Y terhadap X1 0,838 untuk Y terhadap X2 0,435

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas

dengan variabel terikat dalam bentuk linier. Sedangkan pengujian prasyarat analisis

uji multikolinearitas diperoleh nilai significance (2-tailed) < 0,05 yaitu variabel



kreativitas belajar tidak ada dan disiplin belajar sebesar ,000 maka seluruh variabel

penjelas tidak terbebas dari masalah multikolinearitas.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian terlebih dahulu

dilakukan analisis regresi linier ganda untuk mengetahui hubungan fungsional.

Persamaan regresinya yaitu Y = 21,730 + 0,598 X1 + 0,456 X2. Berdasarkan

persamaan tersebut koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

bernilai positif, artinya kreativitas belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Nilai 21,730, yang berarti kreativitas

dan disiplin belajar dianggap konstan, maka prestasi belajar akan sama dengan

21,730. Nilai 0,598, yang berarti jika kreativitas belajar meningkat satu poin maka

skor prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,598. Nilai 0,456, yang berarti jika

disiplin belajar meningkat satu poin maka skor prestasi belajar akan meningkat

sebesar 0,456.

Dari analisis regresi linier ganda dengan perhitungan menggunakan bantuan

SPSS for windows 15.0 diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel kreativitas

belajar (b1) adalah sebesar 0,598 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa

variabel kreativitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Untuk lebih

mengetahui signifikansi atau tidaknya, maka selanjutnya nilai koefisien regresi ini

diuji signifikansinya. Keputusan uji yaitu H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 3,229

> 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002. Variabel kreativitas belajar

memberikan sumbangan relatif sebesar 61,178% dan sumbangan efektif 16,178%.

mahasiswa yang digunakan akan semakin tinggi prestasi belajar mahasiwa.

Sebaliknya semakin rendah kreativitas belajar mahasiswa yang digunakan, maka

semakin rendah pula prestasi belajar mahasiswa.

Dari analisis regresi linier ganda dengan perhitungan menggunakan bantuan

SPSS for windows 15.0 diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel disiplin

belajar (b2) adalah sebesar 0,456 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan

bahwa variabel disiplin belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar

mahasiswa. Untuk lebih mengetahui signifikan ataun tidaknya, maka selanjutnya

nilai koefisien regresi ini diuji signifikansinya. Keputusan uji yaitu H0 ditolak,

karena diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,163 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu



0,033. Variabel disiplin belajar memberikan sumbangan relatif 38,063% dan

sumbangan efektif 9,934%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi

disiplin belajar akan semakin tinggi prestasi belajar mahasiswa. Sebaliknya semakin

rendah disiplin belajar, maka semakin rendah pula prestasi belajar mahasiswa.

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 20,475 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.

Hal ini berarti kreativitas belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama

berpengaruh positif. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa

kecenderungan peningkatan kombinasi kreativitas belajar dan disiplin belajar akan

diikuti peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Koefisiensi determinasi yang

diperoleh sebesar 0,261 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi

variabel kreativitas belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa

adalah sebesar 26,1% sedangkan 73,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diteliti oleh peneliti. Hasil perhitungan bahwa variabel kreativitas belajar

memberikan sumbangan relatif sebesar 61,178% dan sumbangan efektif sebesar

16,178%. Variabel disiplin belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 38,063%

dan sumbangan efektif sebesar 9,934%. Dengan membandingkan nilai sumbangan

relatif dan efektif kreativitas belajar memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

prestasi belajar mahasiswa dibandingkan variabel disiplin belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Adanya kontribusi

yang signifikan kreativitas belajar (X1) terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y) dapat

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) yang

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,229 > 1,981 pada taraf signifikan 5%,

dengan sumbangan relatif 61,178% dan sumbangan efektif sebesar 16,178%. 2) Ada

kontribusi yang signifikan disiplin belajar (X2) terhadap prestasi belajar mahasiswa

(Y) dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) yang

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,163 > 1,981 pada taraf signifikan 5%

dengan sumbangan relatif 38,063% dan sumbangan efektif sebesar 9,934%. 3) Ada

kontribusi kreativitas belajar (X1) dan disiplin belajar (X2) terhadap prestasi belajar



mahasiswa (Y) dapat diterima. Hal ini berdasarkan uji F yang menunjukkan bahwa

Fhitung > Ftabel sebesar 20,475 > 3,074. 4) Dari hasil analisis regresi linier ganda

diperoleh persamaan Y = 21,730 + 0,598X1 + 0,456X2 yang berarti prestasi belajar

mahasiswa (Y) dipengaruhi oleh kreativitas belajar (X1) dan disiplin belajar (X2). 5)

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,261 yang menunjukkan bahwa besarnya

kontribusi kreativitas belajar (X1) dan disiplin belajar (X2) terhadap prestasi belajar

mahasiswa (Y) adalah 26,1%.

DAFTAR PUSTAKA

Murtiyasa, Budi dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Surakarta: FKIP.

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia.

Sardiman. 2010. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono.2005. Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Semarang: Aneka Ilmu.


	COVER.pdf
	PERSETUJUAN  PUBLIKASI.pdf
	Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah.pdf
	SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf
	ABSTRAK.pdf

