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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kontribusi kreatifitas 

belajar mahasiswa terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada 

mahasiswa, 2) pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap hasil belajar Akuntansi 

Perusahaan Jasa pada mahasiswa, 3) pengaruh kontribusi kreatifitas belajar dan 

gaya belajar terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada mahasiswa.  
Metode yang digunakan Kuantitatif Asosiatif. Poulasi dalam penelitian ini 

berjumlah 251 mahasiswa dengan sampel sebanyak 146 mahasiswa yang diambil 

dengan teknik proporsional random sampling dengan cara acak. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakan dengan uji 

validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 7,306 + 0,78 (X1) + 

0,283 (X2), yang artinya Prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh perhatian 

mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar mahasiswa. Berdasarkan 

analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh kontribusi 

kreatifitas belajar mahasiswa terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada 

mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > 

tabelt  yaitu 4,020 > 1,977 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) ada pengaruh 

gaya belajar mahasiswa terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada 

mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > 

tabelt  yaitu 5,414 > 1,977 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) ada pengaruh 

kontribusi kreatifitas belajar dan gaya belajar terhadap hasil belajar Akuntansi 

Perusahaan Jasa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

mahasiswa. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungF  > 

tabelF  yaitu 45,179 > 3,059  dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Variabel 

Kreatifitas Mahasiswa memberikan sumbangan efektif sebesar 15,6%. Variabel 

Gaya Belajar mahasiswa memberikan sumbangan efektif sebesar 23,1%, sehingga 

total sumbangan efektif keduanya sebesar 38,7%, sedangkan 61,3% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci : kreatifitas belajar, gaya belajar, hasil belajar. 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine : 1) the influence of students' creative 

contribution to the learning outcomes at the Corporate Accounting Services student, 

2) effect of learning styles of students to the learning outcomes on student 
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Accounting Services Company, 3) the influence of the contribution of creativity 

learning and learning style to the learning outcomes on student Accounting 

Services Company. 

Associative Quantitative methods used. Inroads in this research were 251 

students with a sample of 146 students were taken by proportional random 

sampling technique in a random way. The data collection technique using a 

questionnaire that has been tested with the validity and reliability. Data analysis 

technique used is multiple linear regression analysis. 

Results of regression analysis regression equation: Y = 7.306 + 0.78 (X1) + 

0.283 (X2), which means the achievement of student learning is influenced by the 

attention of students in learning and creativity of student learning. Based on the 

analysis and discussion can be concluded that: (1) the influence of students' creative 

contribution to the learning outcomes on student Accounting Services Company. It 

is evident from the regression analysis obtained a thitung>ttabel 4.020> 1.977 with  

significance 0.000<0.05. (2) the effect of learning styles of students to the learning 

outcomes on student Accounting Services Company. It is evident from the 

regression analysis obtained a thitung> ttabel 5.414> 1.977 with significance 0.000 

<0.05. (3) Attention students in learning and creativity of students learning together 

have a significant effect on student achievement. It is evident from the regression 

analysis obtained a Fhitung> Ftabel 45.179> 3.059 with  significance 0.000 <0.05. (4) 

Variable Student Creativity contribute effectively amounted to 15.6%. Variable 

Learning Styles students contribute effectively amounted to 23.1%, bringing the 

total effective contribution both at 38.7%, while 61.3% are influenced by other 

variables not examined. 

 

Keywords: creative learning, learning styles, learning outcomes. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu ilmu yang mendidik, harus ada dan dimiliki 

setiap manusia, agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar mengajar atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Salah 

satu keberhasilan suatu pendidikan yaitu dengan tercapainya  prestasi belajar 

peserta didik yang baik. Prestasi belajar menjadi faktor yang berperan penting 

untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan yang dialakukan disekolah 

maupun perguruan tinggi. 

Prestasi pendidikan diperguruan tinggi dapat dicapai dengan adanya 

penilaian dari dosen kepada mahasiswa. Penilaian berguna untuk menilai 

kinerja yang dilakukan mahasiswa ketika perkuliahan. Penilaian yang 

dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah dari ujian tengah 

semester serta tugas, keaktifan mahasiswa dan absensi. Penilaian tersebut akan 
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diperoleh hasil belajar sehingga dapat diketahui prestasi belajar dari masing-

masing mahasiswa.  

Menurut Mulyasa (2007:58), “Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran”. Pendidik adalah 

komponen utama yang terdapat di lingkungan tempat sekolah. Peran pendidik 

dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, informator, 

organisator, motivator, pengarah, pembimbing, pencetus ide, evaluator, 

organisator, dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar peran pendidik tidak 

dapat dikesampingkan, karena belajar adalah interaksi antara pendidik dan 

peserta didik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku. 

Pengertian prestasi belajar yaitu menurut Winkel (2007:162), “Prestasi 

belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. 

pengertian tersebut membuktikan bahwa prestasi belajar merupakan hasil atau 

bukti keberhasilan belajar dari usaha seseorang melalui kemampuan atau 

potensi yang ada pada dirinya untuk mengetahui sejauh mana kapasitas 

kemampuan yang dimilikinya. Keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran 

pada dasarnya dipengaruhi oleh kepercayaan diri mahasiswa. Perhatian 

mahasiswa dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. 

Perhatian mahasiswa dapat ditunjukkan dalam aktivitas yang dilakukan 

dalam pembelajaran. Jika mahasiswa benar-benar memperhatikan, maka 

mahasiswa akan mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik. Syaiful Bahri 

Djamarah (2011:38) menyatakan, “Aktivitas belajar tersebut meliputi 

mendengarkan, memandang, meraba, membau, mencicipi, menulis atau 

mencatat, membaca, membuat ringkasan, mengamati, mengingat, dan 

mengerjakan latihan”.  

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah 

kretivitas belajar mahasiswa. Kreativitas belajar ini merupakan faktor intern 

yang mempengaruhi prestasi belajar karena kreativitas ini berasal dari dalam 
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diri mahasiswa itu sendiri. Kreativitas belajar ini adalah usaha setiap 

mahasiswa untuk memecahkan setiap masalah yang muncul, sehingga tinggi 

rendahnya kreativitas belajar itu tergantung begaimana usaha mahasiswa itu 

sendiri. 

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

orang yang memang pekerjaanya menuntut pemikiran kreatif (sebagai suatu 

profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang biasa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi masalah-masalah “. 

Penelitian ini akan meneliti permasalahan mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa yang dulu bernama Dasar Akuntansi Keuangan 1 (DAK 1) 

merupakan mata kuliah dasar pokok yang mana menjadi dasar untuk 

mempelajari pengertian Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Akuntansi 

perusahaan Jasa. Mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa diprogramkan kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mata kuliah 

Akuntansi Perusahaan Jasa ditempuh pada semester 2. Realita prestasi belajar 

mahasiswa saat ini dirasa kurang maksimal. Terbukti masih terdapat mahasiwa 

yang mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 50. 

Akibatnya masih ada mahasiswa yang mengulang (revisi) mata kuliah ini. 

Maka dari itu mahasiswa harus meningkatkan perhatiannya ketika dalam 

proses pembelajaran dan menambah kreativitas belajar pada mata kuliah ini 

agar dapat mengusai mata kuliah ini dan dirasa perlu meningkatkan prestasi 

belajar pada mata kuliah ini  agar kedepanya tidak mengalami kesulitan dalam 

menempuh mata kuliah lain yang berhubungan dengan mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Prestasi Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa Ditinjau 

Dari Perhatian Mahasiswa Dalam Pembelajaran Dan Kreativitas Belajar Pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015”. 

 



5 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian 

ini memaparkan ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu perhatian 

mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar mahasiswa terhadap 

variabel dependen yaitu prestasi belajar. Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

akuntansi angkatan 2015 yang menempuh mata kuliah akuntansi perusahaan 

jasa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi fkip ums 

angkatan 2015 yang berjumlah 251 mahasiswa.Adapun jumlah sampel pada 

tingkat kesalahan 5% dengan jumlah populasi sebesar 251 yaitu 146 

responden. 

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode angket 

dan metode dokumentasi. Metode angket atau kuisioner digunakan untuk 

menghimpun data. Angket bersifat tertutup, yaitu responden tinggal memilih 

salah satu jawaban yang telah disediakan. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengetahui nilai dari hasil ujian. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear ganda, dengan uji prasyaratnya 

yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji prasyarat pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunkan teknik 

uji Lilliefors atau dalam program spss lebih dikenal dengan Kolmogrov of 

sminor. Kriteria dari uji normalitas adalah bahwa data berdistribusi normal jika 

Lhitung < Ltabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Berdasarkan ringkasan 

uji normalitas dapat disimpulkan perhatian mahasiswa dalam pembelajaran 

0,052 >0,05. Variabel kreativitas belajar mahasiswa 0,072 > 0,05. Variabel 

hasil belajar 0,081 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis kedua uji linieritas dilakukan guna mengetahui 

bagaimana bentuk hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel 

terikat. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk 
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linier jika nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan ringkasan hasil uji linieritas 

dapat disimpulkan variabel perhatian mahasiswa dalam pembelajaran terhadap 

prestasi belajar memberikan hasil yang linier dengan 0,661 > 0,05. Variabel 

kreativitas belajar mahasiswa dengan prestasi belajar memberikan hasil linier 

dengan 0,054 > 0,0. 

Hasil pengujian uji t untuk variabel X1 thitung lebih besar dari ttabel. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,583  >  ttabel = 1,977, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Perhatian Mahasiswa dalam 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 1 yang menyatakan “Ada pengaruh perhatian mahasiswa dalam 

pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015” terbukti kebenarannya. 

Hasil pengujian uji t untuk variabel X2 thitung lebih besar dari ttabel. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 4,661 > ttabel = 1,977, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Kreativitas Belajar 

Mahasiswa terhadap Prestasi Belajar. Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 yang menyatakan “Ada pengaruh Kreativitas Belajar Mahasiswa 

mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015” terbukti kebenarannya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif 

variabel perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar 

mahasiswa secara serempak atau bersama-sama terhadap prestasi belajar. 

Dengan didapatnya Fhitung = 31,308 > Ftabel = 3,059, maka Ho ditolak 

sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Perhatian 

Mahasiswa dalam Pembelajaran dan Kreativitas Belajar Mahasiswa terhadap 

Prestasi Belajar. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang 

menyatakan “Ada pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan 

Kreativitas Belajar Mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan 
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jasa pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015” terbukti kebenarannya. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa besar 

variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Perhatian Mahasiswa dalam Pembelajaran dan 

Kreativitas Belajar Mahasiswa terhadap Prestasi Belajar secara bersama-sama. 

Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 21.00  diperoleh R2 = 

0,305, ini dapat diartikan bahwa 30,5% perubahan/variasi Y Prestasi Belajar 

pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015) dikarenakan oleh 

adanya perubahan/variasi variabel X (Perhatian Mahasiswa dalam 

Pembelajaran dan Kreativitas Belajar Mahasiswa) sedangkan 69,5% selebihnya 

dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam 

model lain dan sebagainya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar 

mahasiswa terhadap prestasi belajar pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 1). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh 

koefisien perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar 

mahasiswa ini membuktikan bahwa variabel perhatian mahasiswa dalam 

pembelajaran dan kreativitas belajar mahasiswa mempunyai pengaru terhadap 

prestasi belajar pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2015. 

 2). Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t) terdapat pengaruh yang 

signifikan yang ditimbulkan oleh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran 

terhadap prestasi belajar yang menyatakan “Adakah pengaruh perhatian 

mahasiswa dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan 
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jasa pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015”. 3). Berdasarkan uji 

signifikansi parsial (uji t), terdapat pengaruh yang signifikan antara kreativitas 

belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar ini membuktikan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan “Adakah pengaruh kreativitas belajar mahasiswa 

terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2015”. 4). Berdasarkan uji signifikan secara simultan (uji 

F) terdapat pengaruh yang signifikan prestasi belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran, kreativitas belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar. Dari 

hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatkan “Adakah 

pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan kreativitas belajar 

mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015”. 
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