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KREATIVITAS BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF 

PERSEPSI KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN MOTIVASI 

BELAJAR MAHASISWA ANGKATAN 2015/2016 FKIP UMS  

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Persepsi tentang 

Keterampilan Mengajar Dosen terhadap Kretivitas Belajar Mata Kuliah Komputer 

Akuntansi, 2) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Kreativitas Belajar Mata Kuliah 

Komputer Akuntansi, 3) Pengaruh Persepsi tentang Keterampilan Mengajar Dosen dan 

Motivasi Belajar terhadap Kretivitas Belajar Mata Kuliah Komputer Akuntansi pada 

mahasiswa semester VII angkatan 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 

ajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian yang bersifat non eksperimen yakni dengan menggunakan desain survey. 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 

2018/2019. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 214 mahasiwa dengan sampel 

sebanyak 135 dan menggunakan teknik random sampling karena unit-unit elementer. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan kuesioner/angket. Teknik analisis 

data dengan uji normalitas, uji linieritas, analisis regresi berganda, uji F, uji t, uji 

koefisien determinasi, dan mencari Sumbangan Efektif (SE) serta Sumbangan Relatif 

(SR) terhadap Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil thitung > yaitu 3.016 > 

1,978 atau 0,003 < 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel 

keterampilan mengajar dosen (X1) dengan kreatifitas belajar mahasiswa (Y), 2) hasil 

thitung > yaitu 3.218 > 1,978 atau 0,002 < 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh 

positif antara variabel motivasi belajar (X2) terhadap kreatifitas belajar mahasiswa (Y), 

3) Hasil Fhitung > Ftabel yaitu 34.414 > 3,06 atau Sig. < 0,05 yaitu 0,000 maka Ho ditolak,

berarti secara simultan ada pengaruh positif antara variabel independen keterampilan 

mengajar dosen (X1) dan motivasi belajar (X2)  dengan variabel independen kreativitas 

belajar mahasiswa (Y). 

Kata kunci : kreativitas, komputer akuntansi, persepsi, keterampilan mengajar 

Abstract 

The purpose of this study was to find out: 1) Effects of Perception on Lecturer Teaching 

Skills on Learning Creativity in Computer Accounting Courses, 2) Effects of Learning 

Motivation on Learning Creativity in Computer Accounting Courses, 3) Effects of 

Perception on Teaching Skills and Learning Motivation on Learning Creativity of 

Accounting Computer Courses of the students semester VII 2015 at Muhammadiyah 

University of Surakarta on the academic year 2018/2019. This research is a quantitative 

study with a non-experimental research design that is using survey design. This research 

conducted at the Muhammadiyah University of Surakarta in the academic year of 

2018/2019. The population in this study was 214 students with a sample of 135 and 

using random sampling techniques because of elementary units. Data collection 

techniques were with documentation and questionnaires/inquiries. Data analysis 

techniques with normality test, linearity test, multiple regression analysis, F test, t test, 

coefficient of determination test, and seeking for Effective Contribution (SE) and 

Relative Contribution (SR) to Y. Results of this research showed that: 1) 

tcount>3.016>1.978 or 0.003<0.05 so Ho was rejected so there was a positive influence 

between lecturer teaching skills variables (X1) with student learning creativity (Y), 2) 
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tcount>3.218>1.978 or 0.002<0.05 so Ho was rejected so there is a positive influence 

between learning motivation variables (X2) on student learning creativity (Y), 3) 

Results of Fcount>Ftable which is 34,414>3.06 or Sig.<0.05, which is 0,000, Ho was 

rejected, meaning there is a simultaneoutly positive influence between the independent 

variables of lecturer teaching skills (X1) and learning motivation (X2) with the 

independent variable of student learning creativity (Y). 

Keywords: creativity, computer accounting, perception, teaching skills 

1. PENDAHULUAN

Seseorang dapat dikatakan memiliki potensi kreatif apabila ia mampu menunjukkan 

hasil perbuatan, kinerja/karya, baik dalam bentuk barang maupun gagasan secara 

bermakna dan berkualitas. Hal ini merupakan tantangan kepedulian serius bagi pihak 

terkait dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dikalangan 

pendidikan. Menurut Komite Penasehat Nasional Bidang Pendidikan Kreatif dan 

Pendidikan Budaya yang diterjemahkan oleh Ana Craft (2005:291), menggambarkan 

“kreativitas sebagai bentuk aktivitas imajinatif yag mampu menghasilkan sesuatu yang 

bersifat original, murni, asli, dan memiliki nilai”. 

Kreativitas adalah sebuah bentuk pembelajaran dengan menggunakan suatu ide-

ide atau gagasan yang baru untuk menciptakan suatu perubahan dalam kegiatan belajar. 

Menurut Florence (2011:177), “ kreativitas adalah penggunaan pola berfikir divergen 

dan menggunakan skill berpikir konvergen untuk mengaplikasikannya secara efektif”. 

Kreativitas dalam hal ini tidak terbatas pada pengembangan gagasan atau aspirasi, ide, 

tetapi termasuk kreativitas dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. 

Dengan mengetahui kreativitas sebagai sifat hakiki kita sebagai manusia dan memahami 

bagaimana cara dan proses kita berpikir, kita akan mampu meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam memecahkan masalah. Seorang mahasiswa tentunya harus mampusecara 

aktif mencari dan mengembangkan gagasan secara terus menerus.  

Mata kuliah komputer akuntansi merupakan mata kuliah yang membutuhkan 

pemahaman, penalaran dan kreativitas. Untuk itu dalam mengikuti pembelajaran 

tersebut, seorang mahasiswa haruslah memiliki kemampuan dalam memahami materi, 

menalar dan bertindak kretivitas dalam menerapkan sesuatu yang diperoleh di mata 

kuliah tersebut. Peningkatan kreativitas belajar secara langsung dapat meningkatkan 

input mahasiswa. Sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain baik 

dalam pertumbuhan ekonominya dan IPTEK.  
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Persepsi mahasiswa terhadap keterampilan dosen dalam mengajar dapat dilihat 

sejauh mana rasa ingin tahu yang luas dan mendalam dari mahasiswa tersebut. Namun 

demikian hal ini juga terkait dengan bagaimana doses kreatif dalam memberikan 

pembelajarannya untuk memecahkan masalah pembelajaran terutama ketika 

menemukan mahasiswa yang kesulitan pada mata kuliah komputer. Persepsi 

sebagaimana teori di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara 

persepsi mahasiswa dengan kreatifitas dosen dalam memngajar. Bersumber dari teori 

persepsi tersebut, maka keterampilan dosen dalam mengajar juga akan mempengaruhi 

persepsi serta kreatifitas mahasiswa.  

Selain faktor tenaga pendidik, motivasi juga penting bagi mahasiswa dalam proses 

belajar mengajar karena dorongan yang ada akan sangat berpengaruh baik dari luar 

maupun dari dalam. Menurut Setiani & Priansa (2015:133) motivasi belajar adalah 

perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk berperilaku terhadap 

proses belajar yang dialaminya.  Motivasi belajar yang tinggi akan menunjang semangat 

belajar dan tujuan yang diinginkan seorang mahasiswa dapat tercapai dengan tujuan 

pendidikan. Dengan demikian, berbagai macam cara dan keterampilan dilakukan baik 

dosen maupun mahasiswa agar motivasi belajar dapat muncul, karena motivasi 

merupakan kebutuhan mahasiswa untuk terus berkembang lebih baik terutama di bidang 

pendidikan. 

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang bersifat 

non eksperimen yakni dengan menggunakan desain survey. Penelitian ini dilaksanakan 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 214 mahasiwa dengan sampel sebanyak 135 dan menggunakan 

teknik random sampling karena unit-unit elementer. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi dan kuesioner/angket. Teknik analisis data dengan uji normalitas, uji 

linieritas, analisis regresi berganda, uji F, uji t, uji koefisien determinasi, dan mencari 

Sumbangan Efektif (SE) serta Sumbangan Relatif (SR) terhadap Y. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

JML_X1 JML_X2 JML_Y 

N 135 135 135 

Normal Parameters
a,,b

Mean 39.2815 43.4148 38.1852 

Std. Deviation 4.08611 4.94807 4.75549 

Most Extreme Differences Absolute .112 .109 .107 

Positive .112 .109 .107 

Negative -.058 -.064 -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 1.265 1.240 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 .082 .092 

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa seluruh nilai 

Probabilitas ternyata lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi normalitas regresi 

terpenuhi. 

3.1.2 Uji Linieritas 

Tabel 2. Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel Sign. Tingkat 

Kesalahan 

Keterangan 

Keterampilan Mengajar 

Dosen (X1)  

0.252 0,05 Linier 

Motivasi Belajar  (X2)  0.220 0,05 Linier 
Sumber: hasil pengolahan data SPSS  

Dari output di atas untuk Y*X1 menunjukkan nilai probabilitas 0.252 > 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang keterampilan mengajar dosen (X1)  dengan 

kreativitas belajar mahasiswa (Y) mempunyai hubungan yang linear. Hasil output di 

atas juga menunjukkan bahwa untuk Y*X2 menunjukkan nilai probabilitas 0.220 > 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar (X2)  dengan kreativitas belajar 

mahasiswa (Y) mempunyai hubungan yang linear. 

3.1.3 Analisis Regresi linier Berganda 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model B T Sig. 

(Constant) 10.609 

Keterampilan Mengajar Dosen (X1)  0.356 3.016 0.003 

Motivasi Belajar (X2)   0.313 3.218 0.002 
Sumber: hasil pengolahan data SPSS 
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Dalam analisis regresi linier berganda ini, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y = Kreativitas Belajar Mahasiswa 

X1 = Keterampilan Mengajar Dosen 

X2 = Motivasi belajar 

b  = Koefisien regresi 

e  =Variabel gangguan 

Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = 10.609 + 0.356 + 0.313 

Persamaan regresi linier berganda diatas memberikan keterangan bahwa 

konstanta 10.609. jika persepsi tentang keterampilan mengajar dosen (X1) dan motivasi 

belajar (X2) dianggap konstan, maka kreativitas belajar (Y) sebesar 10.609. Koefisien 

regresi X1 sebesar 0.356 setiap perubahan nilai 1 pada persepsi tentang keterampilan 

mengajar dosen (X1), maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0.356. Koefisien regresi 

X2 sebesar 0.313 setiap perubahan nilai 1 pada persepsi tentang keterampilan mengajar 

dosen (X2), maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0.313. Berdasarkan output dari 

data di atas juga menunjukkan bahwa nilai thitung X1 = 3.016 dan X2 = 3.218 dengan nilai 

signifikansi 0.003 pada variabel keterampilan mengajar dosen (X1) dan 0.002 pada 

variabel motivasi belajar (X2), sehingga terdapat pengaruh nyata antara variabel 

persepsi tentang keterampilan mengajar dosen (X1) dan  motivasi belajar (X2) dengan 

Kreativitas Belajar Mahasiswa (Y).  

3.1.4 Uji F 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 34.414 > 3,06 atau Sig. < 

0,05 yaitu 0,000 maka Ho ditolak. Berarti secara simultan ada pengaruh positif antara 

variabel persepsi tentang keterampilan mengajar dosen (X1) dan motivasi belajar (X2)  

dengan variabel kreativitas belajar mahasiswa (Y). 

3.1.5 Uji t 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil thitung > yaitu 3.016 > 1,978 atau 0,003 < 0,05 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel keterampilan mengajar 

dosen (X1) dengan kreatifitas belajar mahasiswa (Y). 
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Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil thitung > yaitu 3.218 > 1,978 atau 0,002 

< 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel motivasi belajar 

(X2) terhadap kreatifitas belajar mahasiswa (Y). 

3.1.6 Koefisien Determinasi 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Deteminasi 
Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .585
a
 .343 .333 3.88450 

a. Predictors: (Constant), JML_X2, JML_X1

b. Dependent Variable: JML_Y
sumber : lampiran 18 

Berdasarkan analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,343. Hal

itu artinya dari koefisien ini pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel tingkat 

keterampilan mengajar dosen dan motivasi belajar terhadap kreatifitas belajar 

mahasiswa sebesar 34.3 % sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

3.1.7 Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

Tabel 5.  Hasil Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

Variabel Beta Correlation Regresi SE 

X1 0.356 1404.963 1038.576 34% 

X2 0.313 1719.630 

Sumber : lampiran 19 

Mencari sumbangan efektif 

SEx1 = 37.16%100
576.1038

34963.1404356.0



 

SEx2 = 62.17%100
576.1038

34630.1719313.0



 

Hasil SE diketahui untuk X1 = 16.37 

Hasil SE diketahui untuk X2  = 17.62 

= 33.99%  34% 

Mencari sumbangan relatif 

SR(X1) = SE(X1)%/R
2

SR(X1) = 16.37% / 34 = 48.14% 

SR(X2) = 17.62% / 34 = 51.82% 



7 

  = 99.96%  100% 

Membandingkan nilai sumbangan relatif dan sumbangan efektif pada masing-

masing variabel dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar memberikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap kreatifitas belajar mahasiswa dibandingkan dengan 

keterampilan mengajar dosen.  Hal ini dikarenakan variabel motivasi belajar yang ada 

pada mahasiswa semester VII angkatan 2015 pada mata kuliah komputer akuntansi 

tahun ajaran 2018/2019 di Universitas Muhammadiyah Surakarta mempengaruhi 

kreatifitas belajar secara maksimal, sedangkan keterampilan mengajar dosen sebagai 

faktor penunjang dan dorongan pemicu semangat setiap mahasiswa untuk mampu 

mempraktekkan komputer akuntansi dan mendapatkan nilai praktek yang lebih baik. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh persepsi keterampilan mengajar dosen (Xı) terhadap kreativitas bejar 

(Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil thitung > yaitu 3,016 > 1,978 atau 0,003 < 

0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel keterampilan 

mengajar dosen (X1) dengan kreatifitas belajar mahasiswa (Y). Hasil penelitian ini 

menandakan bahwa semakin terampil dosen dalam mengajar mata kuliah komputer 

akuntansi, maka kreatifitas belajar mahasiswa semakin meningkat. Demikian 

sebaliknya, ketika dosen mengajar secara monoton, maka kreatifitas belajar mahasiswa 

tidak mengalami perubahan yang berarti. Matondang (2000) menemukan bahwa kinerja 

dosen dalam melaksanakan tugasnya agak menurun. Hal ini ditandai dengan cukup 

banyak dosen yang tidak mempersiapkan dan melaksanakan kuliah dengan baik. Begitu 

juga dalam mengembangkan cara-cara mengajar, dosen seringkali hanya menggunakan 

metode ceramah, hanya duduk membaca, atau diam di satu tempat. Dan kebiasaan 

dosen datang mengajar juga tidak tepat waktu. Selanjutnya keberhasilan mahasiswa 

ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemampuan mengajar dosen.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eliyanti 

(2013) dengan judul “Pengaruh Kemampuan Mengajar Dosen Program Studi 

Matematika FKIP Unsyiah Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam Mata Kuliah 

Trigonometri” pada jurnal Peluang, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan mengajar dosen 
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dengan prestasi belajar mahasiswa khususnya pada mahasiswa program studi 

pendidikan matematika mata kuliah Trigonometri.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiantoro (2017) 

menemukan hasil penelitian yang berbeda terutama pada kreatifitas dosen dalam 

mengajar bahwa: 1) tidak ada pengaruh antara kreativitas dosen dalam proses belajar 

mengajar terhadap motivasi belajar mata kuliah akuntansi perusahaan jasa pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2016/2017, 2) ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap motivasi 

belajar mata kuliah akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017, dan 3) ada pengaruh yang 

signifikan antara kreativitas dosen dalam proses belajar mengajar dan minat belajar 

terhadap motivasi belajar mata kuliah akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa FKIP 

Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017.  

3.2.2 Pengaruh motivasi belajar (X2) terhadap kreativitas belajar (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil thitung > yaitu 3,218 > 1,978 atau 0,002 < 

0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel motivasi belajar 

terhadap kreatifitas belajar mahasiswa (Y). Hasil penelitian ini menandakan bahwa 

semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka akan semakin meningkatkan 

kreatifitas mahasiswa khususnya pada mata kuliah komputer akuntansi. Motivasi belajar 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa malanjutkan studi 

ke perguruan tinggi. Itu artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi 

minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebaliknya semakin rendah motivasi 

belajar maka semakin rendah minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo 

(2015) dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kreatifitas Mahasiswa pada 

mata kuliah ekonomi syariah di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Kegurauan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau” dalam Jurnal Inovasi 

Pendidikan Vol. 1 No. 1 Mei 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coefficients 

menunjukkan nilai t hitung (3,475) > t tabel (1,986) dan sig (0,001) < α (0,05), yang 

berarti Hipotesis Nol (H0) ditolak secara nyata, dengan kontribusi motivasi belajar 

sebesar 34,6% terhadap kreativitas mahasiswa. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang 
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signifikan motivasi belajar terhadap kreativitas mahasiswa pada mata kuliah ekonomi 

syariah di program studi pendidikan akuntansi FKIP Universitas Islam Riau. 

3.2.3 Pengaruh  persepsi tentang keterampilan mengajar dosen (X1) dan motivasi 

belajar (X2) terhadap kreativitas belajar (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 34,414 > 3,06 atau 

Sig. < 0,05 yaitu 0,000 maka Ho ditolak. Berarti secara simultan ada pengaruh positif 

antara variabel independen keterampilan mengajar dosen (X1) dan motivasi belajar (X2)  

dengan variabel independen kreativitas belajar mahasiswa (Y). Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk 

kepada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai yang menerima pelajaran (peserta 

didik), sedangkan mengajar menunjuk kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang 

dosen yang menjadi pengajar. Jadi, belajar mengajar merupakan proses interaksi antara 

dosen dan peserta didik pada saat proses pengajaran. Dalam pengertian interaksi, sudah 

tentu ada unsure memberi dan menerima, baik bagi dosen maupun bagi peserta didik. 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

(2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Kemampuan Dosen, Motivasi Belajar 

Ekstrinsik dan Intrinsik Mahasiswa, Serta Lingkungan Belajar Terhadap Semangat 

Belajar Mahasiswa Di Departemen Matakuliah Umum Universitas Kristen Petra” dalam 

jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.1, No. 2, Oktober 2010, 229-244. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dosen, motivasi ekstrinsik, motivasi 

intrinsik dan lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Semangat Belajar Mahasiswa Universitas Kristen Petra secara parsial. Hal ini 

ditunjukan oleh nilai t hitung dari masing-masing variabel bebas, yaitu faktor 

kemampuan dosen sebesar 4,741, faktor motivasi ekstrinsik sebesar 5,429, faktor 

Motivasi Intrinsik sebesar 4,443 dan faktor lingkungan belajar sebesar 4,943 yang 

keempatnya lebih besar dibanding nilai t-tabel yang hanya sebesar 1,9722. 

 

4. PENUTUP 

Berdasar hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari 

permasalahan yang diangkat, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 
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Hasil perhitungan diperoleh hasil thitung > yaitu 3.016 > 1,978 atau 0,003 < 0,05 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh positif antara variabel keterampilan mengajar 

dosen (X1) dengan kreatifitas belajar mahasiswa (Y). Hasil perhitungan diperoleh hasil 

thitung > yaitu 3.218 > 1,978 atau 0,002 < 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh 

positif antara variabel motivasi belajar (X2) terhadap kreatifitas belajar mahasiswa (Y). 

Hasil perhitungan diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 34.414 > 3,06 atau Sig. < 0,05 

yaitu 0,000 maka Ho ditolak, berarti secara simultan ada pengaruh positif antara 

variabel independen keterampilan mengajar dosen (X1) dan motivasi belajar (X2)  

dengan variabel independen kreativitas belajar mahasiswa (Y). 
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