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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh gaya belajar
terhadap indeks prestasi belajar mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Otomotif
Universitas Muhammadiyah Purworejo semester V; (2) Pengaruh kreatiftas belajar
terhadap indeks prestasi belajar mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Otomotif
Universitas Muhammadiyah Purworejo semester V; (3) Pengaruh gaya belajar dan
kreatifitas belajar terhadap indeks prestasi belajar mahasiswa program studi Pendidikan
Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo semester V. Jenis penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah semua
mahasiswa semester V Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berjumlah 58
mahasiswa dan diambil 48 mahasiswa sebagai sampel dengan teknik Simple Random
Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dan analisis regresi. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa: Dari hasil analisis hipotesis
dapat disimpulkan bahwa gaya belajar berdampak pada indeks prestasi mahasiswa
semester V Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai
thitung sebesar 8.389, kreatifitas belajar terhadap indeks prestasi dengan diperoleh
thitung sebesar 3.413, dan gaya belajar dan kreatifitas terhadap Indeks Prestasi
dengan uji regresi linier berganda diperoleh nilai nilai Fhitung sebesar 73.011 dan dari hasil
analisis menunjukan nilai R2 adalah 0,549 berarti variabel yang dipilih pada variabel
independen (gaya belajar dan kreatifitas mahasiswa) dapat menerangkan variabel
dependen (indeks prestasi mahasiswa) dengan kontribusi 54.90% sedangkan sisanya
45.10% diterangkan oleh variabel lain.
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A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap gaya belajar
mahasiswa FKIP program studi otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo,
Sebagian besar mahasiswa FKIP kurang tahu dengan gaya belajar apa yang sesuai
dengan dirinya. Kebanyakan gaya belajar mahasiswa masih kurang variatif. Sudah
barangtentu mahasiswa akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam pencapaian

prestasi belajar yang maksimal. Gaya belajar yang tepat akan membawa hasil
yang memuaskan. Selaindaripada itu mahasiswa masih kurang kreatif dalam
mengikuti proses belajar sehingga mahasiswa menjadi pasif dalam kelas, karena
mahasiswa akan cenderung menghafalkan apa yang disampaikan dosen. Oleh
karena itu dengan adanya gaya belajar dan kreatifitas dalam pembelajaran akan
membuat suasana di kelas menjadi efektif dan menyenangkan. Prestasi belajar
erat kaitanya dengan kreatifitas dan gaya belajar keteknikan, di Universitas
Muhammadiyah Purworejo terdapat kesulitan dalam pembelajaran teknik
otomotif, hal ini disebabkan karena mahasiswa mendalami dua bidang keahlian
yaitu otomotif dan ilmu keguruan dalam bidang keahlian dibidang otomotif.
Sehingga kreativitas dan gaya belajar penting dalam kegiatan pembelajaran
teknik otomotif .
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi yang berjudul: “Pengaruh Gaya Belajar dan Kreativitas Terhadap Indeks
Prestasi Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu
pendidikan Universitas Muhammadiyah PurworejoTahun Ajaran 2013/2014”.
B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif,
metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini cukup lama
digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian.
Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, (2011:14), “adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini adalah
semua mahasiswa semester V Universitas Muhammadiyah Purworejo yang
berjumlah 58 mahasiswa dan diambil 48 mahasiswa sebagai sampel dengan

teknik Simple Random Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya belajar berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Indeks Prestasi Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Gaya belajar mempunyai nilai thitung sebesar 8.389 dengan nilai probabilitas
sebesar 0.005 < 0.05, maka H0 ditolak yang berarti gaya belajar berpengaruh
signifikan terhadap Indeks Prestasi Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Diterimanya hipotesis kerja tersebut, pada dasarnya juga selaras dengan
kerangka berfikir pada landasan teori, yang menyatakan bahwa guna
memperoleh hasil belajar (prestasi belajar) yang maksimal apa bila dosen
menyesuaikan metode belajarnya dengan gaya belajar mahasiswa, mahasiswa
akan mendapat prestasibelajar yang optimal.
Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kreativitas
berpengaruh

positif dan signifikan

terhadap indeks prestasi mahasiswa.

Kreatifitas mahasiswa mempunyai nilai thitung sebesar 3.413 dengan nilai
probabilitas sebesar 0.001 < 0.05, maka H0 ditolak yang berarti Kreatifitas
mahasiswa

berpengaruh

signifikan

terhadap

Indeks Prestasi mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Diterimanya hipotesis kerja tersebut
pada dasarnya selaras dengan kerangka berfikir pada landasan teori yang
menyatakan bahwa apa bila mahasiswa memiliki kreativitas yang tinggi dalam
kegiatan pembelajaran teknik otomotif, maka dapat dipastikan mahasiswa
tersebut akan mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar untuk memahami
segala permasalahan yang ada dalam pelajaran otomotif.
Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan
kreatifitas mahasiswa secara bersama-sama terhadap Indeks Prestasi mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dengan diperoleh nilai Fhitung sebesar
73.011 dengan probabilitas sebesar 0.000 < 0.05 artinya terdapat pengaruh yang

signifikan yang sangat kuat antara gaya belajar dan kreatifitas belajar terhadap
Indeks Prestasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Diterimanya hipotesis
belajar tersebut mengandung arti bahwa kedua variabel bebas yaitu gaya belajar
dan kreativitas belajar mahasiswa secara bersama-sama saling mendukung
peningkatan indeks prestasi belajar. Dengan kata lain mahasiswa yang memiliki
gaya belajar dan kreativitas yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran teknik
otomotif maka akan dapat membuat mahasiswa tersebut akan mempunyai rasa
ingin tahu yang lebih besar untuk memahami segala permasalahan yang ada
dalam pelajaran teknik otomotif sehingga dapat mempengaruh indeks prestasi
mahasiswa dalam belajar.
Hasil analisis menunjukkan nilai R2 adalah 0,549 berarti variabel yang
dipilih pada variabel independen (gaya belajar dan kreatifitas mahasiswa) dapat
menerangkan variabel dependen (indeks prestasi mahasiswa) dengan kontribusi
54.90% sedangkan sisanya 45.10% diterangkan oleh variabel lain.
D. SIMPULAN DAN SARAN
Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar dan kreativitas berpengaruh terhdap
indeks prestasi mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 8.389,
kreatifitas belajar terhadap indeks prestasi dengan diperoleh thitung
dan gaya belajar dan kreatifitas

sebesar 3.413,

terhadap Indeks Prestasi dengan uji regresi linier

berganda diperoleh nilai nilai Fhitung sebesar 73.011 dan dari hasil analisis menunjukan
nilai R2 adalah 0,549 berarti variabel yang

dipilih pada variabel independen (gaya

belajar dan kreatifitas mahasiswa) dapat menerangkan variabel dependen (indeks
prestasi mahasiswa) dengan kontribusi 54.90% sedangkan sisanya 45.10% diterangkan
oleh variabel lain.

Saran : 1)Bagi pihak Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai
masukan yang baik untuk menekankan gaya belajar dan kreatifitas sehingga
memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks prestasi mahasiswa yang
optimal, 2)Bagi dosen agar mahasiswanya memperoleh indeks prestasi belajar
yang baik hendaknya selalu menjadi dosen

yang kreatif, yaitu senantiasa

memberikan ide-ide yang baik, menciptaan suasana yang aktif dikelas, 3)Untuk
penelitian yang akan datang hendaknya meneliti variabel lain selain variabel gaya
belajar mahasiswa dan kreatifitas mahasiswa.
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