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Abstrak

Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki individu khususnya
anggota sanggar kesenian untuk menciptakan sesuatu yang baru atau
memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam proses
pemecahan masalah. Problem Focused Coping merupakan upaya yang
dilakukan oleh individu khususnya anggota sanggar kesenian dalam
mengatasi suatu masalah yang dihadapi secara langsung. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kreativitas dengan problem
focused coping pada anggota sanggar kesenian dan teater. Penelitian ini
merupakan penelitian populasi karena menggunakan seluruh subjek
penelitian, yaitu seluruh anggota sanggar Sri Gemilang dan anggota sanggar
Citra Sebati yang berada di kota Tembilahan sebanyak 135 orang. Instrumen
yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini yaitu skala
kreativitas dan skala problem focused coping dengan setiap instrumen
memiliki empat alternatif jawaban. Hasil analisis data menggunakan teknik
product moment menunjukan koefisien korelasi sebesar 0,696 pada taraf
signifikansi 0,000 (ρ < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan problem focused coping
pada anggota sanggar kesenian dan teater. Sehingga dengan kemampuan
kreativitas yang tinggi akan membantu anggota sanggar kesenian dan teater
dalam proses pembentukan problem focused coping yang lebih baik agar
dapat diterapkan dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi secara
langsung terhadap sumber masalah.

Kata Kunci: Kreativitas, Problem Focused Coping
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KATA PENGANTAR

اَلسََّالُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُھْ 

Seiring dengan tumbuh dan berseminya bunga kebahagiaan di hati, tiada

yang lebih tepat untuk mewakili bahasa nurani, kecuali puji syukur ke hadirat

Illahi Robbi atas petunjuk serta tuntunan-Nya selama ini, sehingga saya tetap

tegar meniti jalan panjang kehidupan, melewati hamparan padang ujian dan

jurang-jurang kehidupan untuk merengkuh cita-cita masa depan. Untaian salam

dan sanjungan shalawat sudah sepantasnya dihaturkan kepada Nabi agung,

penyampai risalah kebenaran, panutan kemuliaan, Rasulullah Muhammad SAW.

putra Abdullah, buah hati Aminah.

Ibarat musafir di padang sahara yang menemukan air pelepas dahaga,

mungkin itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kebahagiaan

saya setelah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Betapa tidak, begitu banyaknya

proses yang harus dilalui, yang tak jarang juga selalu di sertai dengan terpaan

bebagai rintangan. Namun itu semua saya anggap hanya sebagai sebuah

romantika dalam mencapai sebuah kesukesan yang mutlak dan sudah

sepantasnyalah saya berucap Alhamdulillah, karena semua dapat dilalui dengan

penuh ketenangan.
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Saya pun dengan penuh kesadaran merasa bahwa penyusunan skripsi ini

tidak dapat terselesaikan dengan baik manakala tidak mendapatkan dorongan,

bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak

langsung terlibat dalam proses ini. Karena itu, sudah selayaknya saya secara

khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami M.A., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu kelancaran

penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Mirra Noor Milla, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Zuriyatul Khairi, M.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Lisya Chairani, S.Psi., M.A., Psikolog, selaku dosen pembimbing, yang

sedari awal dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabarannya memberikan

arahan, bimbingan, pemikiran serta dorongan yang sangat luar biasa kepada

saya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Ami Widyastuti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku dosen penguji I sekaligus

narasumber pada saat seminar proposal saya, yang telah memberikan banyak

kritikan, saran dan pemikirannya demi kesempurnaan skripsi ini.
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8. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, M.Si, selaku dosen penguji II dan

sekaligus sebagai dosen Penasehat Akademik saya, yang juga telah

memberikan banyak saran dan pemikirannya serta dengan kesabarannya

memberikan nasehat, dukungan dan semangat kepada saya untuk segera

menyelesaikan skripsi.

9. Ayahanda H. Tarmizi Ahmad, S.Ag dan Ibunda Hj. Pahlawati, S.Pd.I., atas

sujud panjang dan lantunan doa yang senantiasa menyertai saya. Adik-adik

saya: Zakky, Annisa, dan Tiara, atas pengertian dan kesabarannya untuk

menunggu saya menyelesaikan kuliah. Mohon maaf atas keterlambatan ini.

Mudah-mudahan saya selalu dapat memberikan yang terbaik.

10. Sivitas akademika Fakultas Psikologi UIN Suska Riau: Bu Diana, Bu Yani,

Bu Yati, Bu Vivik, Bu Sri, Bu Alma, Bu Linda, Bu Lilisa, Bu Deceu, Bu

Adfa, Bu Yuliana, Bu Ricca, Pak Jhon, Pak Ivan, Pak Harmaini, Pak Cipto,

Pak Dody, Pak Masyhuri, Pak Khairani Nur, Kak Vera, Kak Ipit, Bang Nasir,

Bang Saleh, Bang Indra, Bang Huzaini, Bang Epi, Bang Riko, Bang Yus, Mas

Eko, yang telah menjadi bagian penting selama proses pendidikan saya disini.

11. Om Eddy selaku Manager Sanggar Sri Gemilang dan Bang Dandang selaku

ketua Sanggar Citra Sebati serta seluruh anggota Sanggar Sri Gemilang dan

Citra Sebati, yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi skala

penelitian saya.

12. Teman-teman sharing untuk kelancaran penelitian ini: Niki Ws, Dedy

Iswanto, Miardi, M. Jupri, Joko Triono, M. Rahim, Sartono, Sunanto,

Syahmardan Lubis, Ridho Irawan, Bang Jihad, Bang Jihan, Bang Iqbal, Bang
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Hera, Bang Roma, Ria, Putri, Fuji, Nelda, Irma, Yusri, Imel, Nurul, yang

senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi

ini. Perjalanan ini belum berakhir kawan...

Keep The Spirit of Creative !!

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 yang masih berjuang dalam

penyelesaian studinya. Ayoo..Semangat kita pasti bisa lulus semua...

14. Serta siapa saja yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, yang

telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapatkan keridhaan dan

balasan yang setimpal dari Allah ‘Azza wa jalla, Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Kritik dan saran apapun yang sifatnya membangun sangat saya harapkan sebagai

masukan untuk kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini mampu

memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin. Maha benar Allah dalam firman-

Nya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya

dia akan melihat (balasan)-Nya.” (QS. Al-Zalzalah 99: 7).

َالُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُھْ وَ  السَّ

Pekanbaru, 18 Januari 2014

M. Ikmal Rusydi
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