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KREATIFITAS BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 

PENINGKATAN MINAT BELAJAR IPS KELAS VIII SMP RADEN 

FATAH KABUPATEN CILACAP TAHUN AJARAN 2016/2017 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kreatifitas belajar 

siwa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap 

Tahun Ajaran 2016/2017. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap Tahun 

Ajaran 2016/2017. 3) Untuk mengetahui pengaruh kreatifitas belajar siswa dan 

motivasi belajar siswa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah 

Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kuantitatif diskriptif dengan penarikan kesimpulan melalui metode 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas VIII SMP Raden 
Fatah Kabupaten Cilacap. sampel diambil sebanyak adalah 127 siswa dengan 
proposional sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, dan sumbangan relatif dan efektif. Penelitian ini termasuk 
jenis penelitian kuantitatif diskriptif dengan penarikan kesimpulan melalui metode 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas VIII SMP Raden 
Fatah Kabupaten Cilacap. sampel diambil sebanyak adalah 127 siswa dengan 
proposional sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, dan sumbangan relatif dan efektif.Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,824 > 1,960 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan sumbangan efektif sebesar 12%. 3) 
“Ada pengaruh kreatifitas belajar dan motivasi belajar terhadap minat belajar IPS 
siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap ” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 43,544 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,413 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
kreatifitas belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap minat belajar 
IPS siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap adalah sebesar  41,3%, 
sedangkan 58,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: kreatifitas,  motivasi, dan minat belajar 

ABSTRACT 

The purpose of this research was: 1) to know the influence of creativity learning of 

students learning interest against IPS class VIII junior high school Fatah Raden 

Cilacap Regency year 2016/2017. 2) to know the influence of 
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learning motivation of students ' learning interest against IPS class VIII junior high 

school Fatah Raden Cilacap Regency year 2016/2017. 3) to know how the 

creativity of student learning and motivation towards learning interest in students 

learning social science class VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency 

year 2016/2017. This research included quantitative research type diskriptif with 
the withdrawal of the conclusion through statistical methods. The population in 
this research is the whole grade VIII junior high school Fatah Raden Cilacap 
Regency. the samples were taken as much as is 127 students with proportional 
sampling. Required data obtained via the question form and documentation. 
Previously the now tested and tested the validity and tested reliability. Data 
analysis technique used was multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and 
the relative contribution and effective. The results of the regression analysis 
regression line equation is obtained: Y = 12.919 + 0, 428X1 + 0, 282X2. The 
equation shows that the interest in learning of students affected by the creativity of 
learning motivation and learning of students. The conclusions drawn are: 1) "there 
is influence of creativity learning against the interest of studying social science 
grade VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency" is acceptable. It is 
based on binary linear regression analysis (test t) Note that tcount > ttable, namely 
6.928 > 1.960 and value the significance of 0.05, namely < 0.000 with the effective 
contribution of 29.3%. There are 2) "the influence of learning motivation towards 
learning interest IPS grade VIII junior high school Fatah Raden Cilacap 
Regency"acceptable. It is based on binary linear regression analysis (test t) Note 
that tcount > ttable, namely 3.824 > 1.960 and value the significance of 0.05, 
namely < 0.000 with the effective contribution of 12%. There are 3) "the influence 
of learning motivation of learning and creativity against the interest of studying 
social science grade VIII junior high school Fatah Raden Cilacap Regency " 
acceptable. It is based on the analysis of binary linear regression variansi (test F) 
Note that Fcount > Ftable, namely 43.544 > 3.000 and value the significance of 
0.05, namely < 0.000. 4) test results the coefficient of determination (R2) 0.413 
indicates that the magnitude of the influence of learning motivation of learning and 
creativity together against the interest of studying social science grade VIII junior 
high school Fatah Raden Cilacap Regency was of 41.3%, whereas 58.7% the rest 
is affected by other variables not examined. 

Keywords: Creativity,  Motivation,  Interest In Learning 

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan, maka perlu adanya peningkatan dan penyiapan sumber daya 

manusia yang mampu berperan serta dalam pembangunan. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam pembangunan sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi, yaitu selalu menuntut pengembangan, perluasan dan ketrampilan, 

menyadarkan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 
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Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan 

pembangunan bangsa dan negara, karena mereka merupakan pelaku, penerus 

dan pemilik masa depan bangsa. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja dan wawasan individu, terutama bagi pembangunan 

bangsa dan negara. Berbicara masalah pendidikan maka tidak terlepas lembaga 

sekolah dimana anakanaknya dididik untuk menggali segala kemampuannya. 

Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam proses 

kehidupan manusia. 

Kreativitas ini berguna dalam  menghadapi, menjawab, memecahkan 

setiap masalah yang timbul. Seseorang yang kreatif dapat melakukan 

pendekatan secara bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu persoalan. Seseorang yang memiliki potensi 

kreatif dapat menunjukkan hasil perbuatan, kinerja atau karya, baik dalam 

bentuk barang maupun gagasan secara bermakna dan berkualitas. Suatu karya 

kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasaan 

pribadi yang tak terhingga. Kreativitas penting untuk mengembangkan semua 

bakat dan kemampuan individu dalam prestasi hidupnya. 

Sebagian siswa Kelas VIII kurang antusias mengikuti pelajaran IPS hal 

ini terlihat dari siswa ketika proses belajar mengajar.  Mereka sering merasa 

jenuh saat pelajaran. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, mereka 

menjawab pertanyaan dari guru dengan membaca buku, tidak berusaha 

menemukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyempurnakan sebuah 

jawaban. Hal serupa juga disampaikan oleh Guru yang mengajar mata 

pelajaran IPS, bahwa anak-anak di dalam kelas kurang aktif dalam proses 

belajar mengajar, padahal mereka masuk SMP Raden Fatah dengan nilai yang 

bagus. Berdasarkan observasi dan dokumen yang ada, nilai rata-rata mid 

semester mata pelajaran IPS siswa 70,0. Kekurang aktifan siswa dapat dilihat 

dari : 

1) Minat belajar IPS siswa yang kurang memuaskan (masih rendah) dibanding

dengan nilai saat mereka masuk.
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2) Sumber belajar yang digunakan terbatas pada guru (catatan penjelasan dari

guru) dan satu-satunya buku bacaan/LKS/modul.

3) Metode pembelajaran yang digunakan masih tergolong konvensional dan

kurang merangsang aktivitas belajar siswa secara optimal.

4) Belum tersedianya alat dan jenis media yang lengkap dan memadai Semua

hal tersebut sangat erat kaitannya dengan usaha merangsang aktivitas

belajar peserta didik. Kondisi belajar-mengajar yang diciptakan dan

disediakan kurang menunjang, peserta didik sendiri tenggelam di dalam

lingkungan belajar yang kurang merangsang aktivitas belajar yang optimal.

Kreativitas penting dipahami bagi para pendidik (guru) terutama dalam 

kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar 

dalam membimbing dan mengantarkan anak didik kepada pertumbuhan dan 

perkembangan prestasinya secara optimal. Selain kreativitas yang penting 

untuk dipedulikan dalam proses belajar mengajar yaitu minat. Untuk itu guru 

diperlukan kemampuan untuk menciptakan suasana agar siswa terangsang 

untuk lebih ingin mengetahui materi, senang menanyakan dan berani 

mengajukan pendapat, serta melakukan percobaan yang menuntut pengalaman 

baru. Hal ini penting bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

harapan agar siswa mendapat kesempatan untuk mengukir prestasi secara 

optimal. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting 

dalam metode mengajar dan media pembelajaran. Karena kedua aspek ini 

saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada 

berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain 

tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai 

setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk 

karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu 

fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. 
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Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi”. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan proses belajar 

mengajar merupakan perwujudan dari suatu upaya mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan Undang-Undang pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah 

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, berahlak mulia sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 

kurikulum di masing-masing jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah  

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan proses belajar 

mengajar merupakan perwujudan dari suatu upaya mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan Undang-Undang pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah 

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, berahlak mulia sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 
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kurikulum di masing-masing jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah  

Maka dari itu dalam penelitian ini dipilih sebagai penduga yaitu 

kreatifitas belajar dan motivasi belajar siswa karena kreatifitas belajar dan 

motivasi belajar siswa dapat memunculkan dan meningkatkan minat belajar 

pada siswa. 

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh kreatifitas 

belajar siwa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah 

Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017.2) Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap minat belajar IPS kelas VIII SMP Raden Fatah 

Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017.3) untuk mengetahui pengaruh 

kreatifitas belajar siswa dan motivasi belajar siswa terhadap minat belajar IPS 

kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. METODE PENELITIAN

Dimana penelitian ini dapat disimpulkan kan bahwa penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena 

data penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisanya 

menggunakan statistik. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap, 

dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai selesai. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh siswa SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap. Adapun 

sampel ini berjumlah 127 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik 

Proporsional Ramdom Sampling. Variabel dalam penelitian terdiri dari 

variabel terikat dan variabel bebas.Variabel terikatnya yaitu Minat Belajar IPS 

(Y). sedangkan variabel bebasnya yaitu Kreatifitas Belajar (X1) dan Motivasi 

Belajar  (X2). Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuisoner) dan 

dokumentasi. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji 

validitas dan uji realibilitas.  Hasil dalam pengujian validitas dan realibilitas 

menunjukkan pernyataan dalam angket valid dan reliabel. Hasil dari 

pengumpulan data kemudian di uji dengan menggunakan uji prasyarat analisis 

terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas.Uji normalitas merupakan pengujian 
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untuk mengetahui  apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, 

variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau tidak normal.  

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi dalam suatu studi empiris 

sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, koefisien 

determinasi, dan sumbangan  relatif sumbangan efektif. Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi 

pengaruh masing-maing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam hal ini menguji koefisien regresi dari persamaan regresi linier ganda 

signifikan atau tidak. Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel-variabel bebas dan variabel terikat secara bersama-sama. Analisis 

koefisien determinasi  digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukan dalam 

prosentase. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kreatifitas belajar (XI) adalah sebesar 0,428 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel kreatifitas belajar berpengaruh positif terhadap 

minat belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk 

variabel kreatifitas belajar (X1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,928 > 1,960 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 71% 

dan sumbangan efektif 29,3%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik kreatifitas belajar akan semakin tinggi minat 

belajar. Sebaliknya semakin kreatifitas belajar, maka semakin rendah pula 

minat belajar. 

Signifikansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Judet Taslim (2013) menyatakan bahwa ada hubungan antara 

minat belajar siswa dengan kreativitas siswa pada mata pelajaran ekonomi, 
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dengan sumbangan efektif 58,5%. Sedangkan dalam penelitian ini sumbangan 

efektif kreatifitas belajar sebesar 29,3%, lebih rendah dari penelitian terdahulu. 

Hasil penerimaan hipotesis pertama tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Cece dan A. Tabrani (1991: 189) mengatakan kreativitas 

biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, 

baik yang benar-benar baru sama sekali maupun yang merupakan modifikasi 

ataupun perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada. 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru dengan menggunakan unsur yang telah ada, baik itu dengan 

mengembangkan ataupun mengkombinasikannya menjadi sesuatu yang baru. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel motivasi belajar (X2) adalah sebesar 0,282 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh positif 

terhadap minat belajar.  Berdasarkan uji t untuk variabel motivasi belajar (X2) 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,824 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000 dengan sumbangan relatif  sebesar 29% dan sumbangan efektif 12%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

motivasi belajar akan semakin tinggi minat belajar, demikian pula sebaliknya 

semakin rendah motivasi belajar akan semakin rendah minat belajar. 

Signifikansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elpina Jasmar (2009) menyatakan bahwa minat belajar siswa 

pada materi distribusi lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan 

metode biasa, dengan sumbangan efektif 52,69%. Sedangkan dalam penelitian 

ini sumbangan efektif motivasi belajar sebesar 12%, lebih rendah dari 

penelitian terdahulu. 

Hasil penerimaan hipotesis kedua tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hamzah (2008:1) Motivasi adalah dorong dasar yang 

menggerakan seseorang bertingkah laku. Dorong ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. 

Motivasi adalah suatu pendorong untuk melakukan sesuatu baik dalam 

diri maupun dari luar. Oleh karena itu. Perbuatan seseorang yang didasarkan 
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atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya. 

Hasil uji hipotesis ketiga Berdasarkan uji keberartian regresi linear 

ganda atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 43,544 > 3,000 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti kreatifitas belajar dan 

motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat belajar. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa kecenderungan peningkatan kreatifitas belajar dan motivasi belajar akan 

diikuti peningkatan minat belajar, sebaliknya kecenderungan penurunan 

kombinasi variabel kreatifitas belajar dan motivasi belajar akan diikuti 

penurunan akan minat belajar. 

Hasil penerimaan hipotesis ketiga tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sukardi (1987:25) mengemukakan bahwa minat belajar 

adalah suatu kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerak perpaduan dan 

campuran dari perasaan, prasangka, cemas dan kecenderungan-kecenderungan, 

lain yang biasa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. 

Minat dan belajar maka yang maksud tentang minat belajar itu ialah 

kondisi kejiwaan yang dialami oleh siswa untuk menerima atau melakukan 

suatu aktivitas belajar. 

Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,413, arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel 

kreatifitas belajar dan motivasi belajar terhadap minat belajar adalah sebesar 

41,3% sedangkan 58,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 

4. PENUTUP

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) ”Ada pengaruh kreatifitas belajar terhadap minat belajar IPS siswa kelas

VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap” dapat diterima. Hal ini

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung >

ttabel, yaitu 6,928 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan

sumbangan efektif sebesar 29,3%.
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2) “Ada pengaruh motivasi belajar terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII

SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu

3,824 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan sumbangan

efektif sebesar 12%.

3) “Ada pengaruh kreatifitas belajar dan motivasi belajar terhadap minat

belajar IPS siswa kelas VIII SMP Raden Fatah Kabupaten Cilacap ” dapat

diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F)

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 43,544 > 3,000 dan nilai

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.

4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,413 menunjukkan bahwa

besarnya pengaruh kreatifitas belajar dan motivasi belajar secara bersama-

sama terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII SMP Raden Fatah

Kabupaten Cilacap adalah sebesar  41,3%, sedangkan 58,7% sisanya

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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