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ABSTRAK 

 
SITI HALIMATUS SA’DIAH. Hubungan Antara Kreativitas Dengan 

Orientasi Belajar Pada Anggota Resimen Mahasiswa Satuan Universitas 

Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan 

Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 

2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan antara 

Kreativitas dengan Orientasi Belajar dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) 

bulan terhitung mulai bulan April - Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa yang berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Universitas Negeri Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya adalah anggota 

Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri Jakarta sebanyak 70 orang. 

Sampel diambil sebanyak 58 orang, yaitu diambil dari populasi terjangkau dengan 

tingkat kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel dengan teknik sampel acak 

sederhana. Untuk mengukur data variabel X (Kreativitas) menggunakan metode 

survey berbentuk skala likert. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas untuk 

variabel X (Kreativitas), 29 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat  4 butir 

pernyataan yang drop, yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 25 butir 

pernyataan. Perhitungan uji reliabilitas X (kreativitas) menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Dari perhitungan hasil uji coba instrumen untuk variable X 

(Kreativitas) adalah 0,931 sedangkan untuk variable Y (Orientasi Belajar) adalah 

0,935 yang berarti tingkat reliabilitas instrument menunjukan angka yang tinggi. 

Untuk uji persyaratan data seluruhnya dilakukan pada tingkat signifikansi (α) 

0,05. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi dan 

diperoleh Ŷ = 52,29+0,664X. Uji normalitas terhadap galat taksiran regresi Y atas 

X menghasilkan  Lhitung sebesar 0,056 < Ltabel sebesar 0,116 yang berarti galat 

taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Sedangkan dari uji kelinieran 

regresi diperoleh Fhitung (0,66) < Ftabel (1,90) yang berarti bahwa model persamaan 

regresi adalah linier. Berdasarkan hasil perhitungan uji keberartian regresi 

diperoleh  Fhitung (19,21) > Ftabel (4,02) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

koefisien regresi sangat berarti. Untuk koefisien korelasi Product Moment 

diperoleh hasil  rxy = 0,505 kemudian untuk uji signifikansi koefisien korelasi 

dengan menggunakan uji-t  memperoleh thitung sebesar 4,38 dan ttabel sebesar 1,68, 

karena thitung > ttabel ini berarti hipotesis penelitian ini diterima yaitu terdapat 

hubungan yang positif antara Kreativitas dengan Orientasi Belajar Anggota 

Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri Jakarta. Dari perhitungan 

koefisien determinasi diperoleh KD sebesar 0,2555 yang berarti bahwa 25,55% 

variansi variable Y (Orientasi Belajar) ditentukan oleh variable X (Kreativitas). 

Dari penelitian variabel dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara Kreativitas dengan Orientasi Belajar Anggota Resimen Mahasiswa 
Satuan Universitas Negeri Jakarta. Semakin tinggi kreativitas maka semakin baik 

orientasi belajar anggota.  
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ABSTRACT 

 
SITI HALIMATUS SA'DIAH. Corelation Between Creativity With Learning 

Orientation Member In Regiment of Student Unit State University of 

Jakarta. Thesis. Jakarta: Study Program Commerce Education, Department of 

Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 

Jakarta, in July 2012. 

 

This study aims to determine whether there is any corelation between Learning 

Orientation Creativity with a time study for 3 (three) months from April to June 

2012. The method used is survey method with the correlational approach. The 

study population is students who organize the Student Activity Unit (UKM) State 

University of Jakarta, while the accessibility of the population are members in 

Regiment of Student Unit of the State University of Jakarta as many as 70 people. 

Samples were taken as many as 58 people, drawn from a population that is 

affordable with an error rate of 5%. Sampling techniques with simple random 

sampling techniques. To measure the data variable X (Creativity) using the 

method of Likert scale survey form. Prior to use, tested the validity for the 

variables X (Creativity), 29 point statement after the statement is validated, there 

are 4 items that drop, which meet the criteria or a valid statement consists of 25 

items. Calculation of reliability test X (creativity) using Cronbach Alpha formula. 

From the calculation results of testing instruments for the variable X (Creativity) 

is 0.931 while for the variable Y (Learning Orientation) is 0.935 which means the 

reliability of the instrument showed a high rate. To test the data requirements 

entirely done on the level of significance (α) 0.05. The first step is to seek and 

obtain the regression equation Y = 52.29 +0.664 X Test for normality of the error 

estimates of regression Y on X generates Lhitung for 0.056 <Ltabel of 0.116, which 

means error of estimated regression Y on X is normally distributed. While the 

linearity of the regression test Fhitung obtained (0.66) < Ftabel (1.90) which means 

that the model is a linear regression equation. Based on the results of test 

calculations obtained Fhitung keberartian regression (19.21)> Ftabel (4.02) so that it 

can be concluded that the regression coefficient is very significant. For Product 

Moment correlation coefficient rxy = 0.505 obtained results and to test the 

significance of the correlation coefficient using t-test gain of thitung 4.38 and ttable 

of 1.68, because thitung > ttable This means that the research hypothesis is accepted 

that there is a positive relationship between Creativity with Learning Orientation 

Member In Regiment Of Student Unit State University of Jakarta. From the 

calculation of the coefficient of determination obtained by KD 0.2555 which 

means that 25.55% of the variance variable Y (Learning Orientation) is 

determined by the variable X (Creativity). Of the study variables can be 

concluded that there is a positive corelation between Creativity with Learning 

Orientation Member In Regiment Of Student Unit State University of Jakarta. The 

higher creativity so better learning orientation member. 
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:  

 

1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain.  

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta 

sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri 

Jakarta. 
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LEMBAR MOTTO 

 
“ Dibalik Kekurangan Terdapat Kesempurnaan ” 

 
 
 
 

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT, akan diberikan 

kelapangan dan rezeki yang tidak terduga. Barang siapa yang 

bertawakal pasti akan dijamin-Nya. Sesungguhnya Allah SWT itu sangat 

tegas dengan perintah-Nya. Dia-lah yang menakdirkan segala sesuatu.” 

(QS. Al-Thalaq: 2-3) 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang berjalan 

untuk mencari ilmu maka 

Allah SWT akan memudahkan 

baginya jalan menuju surga” 

 

 

 
“Al Yakinu Al „Ilmu Kulluh” = Keyakinan Adalah Kunci Dari Segala Ilmu. 

(Sayyiduna As Syekh Al Habib Saggaf bin Mahdi 

bin Syekh Abi Bakar bin Salim) 

 

 

“Bangun Kejujuran & Ketulusan Hati Dengan Kepercayaan“ 
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LEMBAR PERSEMBAHAN  

Ketika mata ini mulai mengantuk,  

Ketika tangan ini mulai lelah mengetik,  

Ketika kaki ini mulai berjalan perlahan,  

Namun Cinta, Kasih Sayang, Harapan, dan Waktu Kebersamaan 

tetap mengalir untukku.. 

 

Mereka senantiasa memberikan itu semua untukku, 

Maka sangat pantas aku mempersembahkan Skripsi ini untuk : 

 

Ilahi Robbi, ALLAH SWT, Sang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang.. Maha Kuasa Lagi Maha Tinggi.. Maha Melihat Lagi 

Maha Mendengar.. Dia-lah Penguasa Alam Semesta.. 

 

Rasulullah, NABI MUHAMMAD SAW, Sholawat serta Salam 

selalu tercurah untukmu.. Aku rindu bertemu denganmu ya 

Rasulullah.. 

  

Ibunda Tercinta, Ida Binti H. Mahdi, Perempuan tersabar, 

terhebat, tersantun dan Ayahanda Tercinta, Abdul Aziz Bin H. 

Tuin, Laki-laki terkuat, tertangguh dan segala yang baik ada pada 

diri keduanya.. maafkan aku apabila hingga detik ini belum bisa 

menjadi anak yang berbakti dan belum bisa membahagiakan 

Ibunda & Ayahanda.. 

 

Abang Tersayang, Achmad Habibullah, dan Kedua Adikku 

Tersayang, M. Zaenal Abidin & Abdul Kahfi, yang selalu 

mendukungku dan selalu menjadi semangatku untuk 

menyelesaikan skripsi ini.. 

 

“Aku Sayang Kalian Semua” 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil „alamiin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas barakat rahmat, hidayah serta izin-Nya lah maka skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang juga memberikan banyak 

inspirasi kepada penulis. 

 Segala puji bagi Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan judul “Hubungan Antara Kreativitas Dengan Orientasi Belajar Pada 

Anggota Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri Jakarta”. Skripsi ini 

disusun sebagai salahsatu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 

menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, do‟a, 

motivasi, saran dan kritik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis akan 

menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi, yang dengan kebaikan dan kesabaran beliau bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi, berbagi ilmu 

pengetahuan dan membimbing penulis dalam penyusunan dan penyelesaian 

skripsi ini. 
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memberikan bimbingan, saran, masukan, dukungan dan semangat dalam 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi dan Administrasi khususnya Program 
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yang sangat bermanfaat bagi peneliti. 

6. Komandan Muhamad Iqbal Tawakal, Wakil Komandan Nuryati, beserta jajaran 

Staf Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri Jakarta, yang telah 
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7. Ibu tercinta, Ida binti H. Mahdi, perempuan tersabar dan terhebat yang pernah 

ada di dunia yang tiada henti menitihkan air mata dalam setiap do‟anya kepada 

Allah SWT demi kelancaran segala urusan penulis. 

8. Ayah tercinta, Abdul Aziz bin H. Tuin, laki-laki tertangguh dan terkuat yang 

tiada lelah berjuang bercucuran keringat dalam setiap langkahnya di jalan 

Allah SWT demi kelangsungan hidup penulis. 
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10. Teman-teman seperjuangan TNNR 2007, juga keempat sahabatku yang 
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11. Teman-teman lain yang secara tidak langsung namun tetap memberikan 

dukungan yang berarti; Angkatan 33 Menwa UNJ, Angkatan Jayasakti 2 
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