
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Kreativitas

1.  Pengertian Kreativitas

Suharnan (2005) mendefinisikan kreativitas adalah aktivitas kognitif atau

proses berpikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dan berguna atau

new ideas and useful.

Munandar (1999) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk

membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi,

data atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal yang

bermakna dan bermanfaat.

Torrance (dalam Ngalimun dan Fadillah, dkk, 2013) mendefinisikan

kreativitas itu sebagai proses kemampuan memahami kesenjangan-kesenjangan

atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru,

dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat mungkin memodifikasi dan

menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan.

Csikzentmihalyi (dalam Munandar, 1999), memaparkan kreativitas sebagai

produk berkaitan dengan penemuan sesuatu, memproduksi sesuatu yang baru,

daripada akumulasi keterampilan atau berlatih pengetahuan dan mempelajari

buku. Clark Monstakis (dalam Kurniati, dan Yeni 2010) mengatakan bahwa

kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan dan



mengaktualiasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri

sendiri, alam dan orang lain.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas

merupakan aktivitas kognitif diri individu yang melahirkan gagasan, proses,

metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, dan integrasi

yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah.

2.  Aspek-Aspek Kreativitas

Suharnan (dalam Ghufron dan Risnawati S, 2012) mengatakan bahwa

terdapat aspek-aspek pokok dalam kreativitas yang dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Aktivitas berpikir

Kreativitas selalu melibatkan proses berpikir di dalam diri seseorang.

Aktivitas ini merupakan suatu proses mental yang tidak tampak oleh orang

lain dan hanya dirasakan oleh orang yang berangkutan. Akivitas ini bersifat

kompleks karena melibatkan sejumlah kemampuan kognitif seperti persepsi,

atensi, ingatan imajiner, penalaran, imajinasi, pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah.

b. Menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru.

Menemukan atau menciptakan sesuatu yang mencakup kemampuan

menghubungkan dua gagasan atau lebih yang semula tampak tidak

berhubungan. Kemampuan mengubah pandangan yang ada dan

menggantikannya dengan cara pandangan lain yang baru dan kemampuan



untuk menciptakan suatu kombinasi baru berdasarkan konsep-konsep yang

telah ada dalam pikiran. Aktivitas menemukan sesuatu berarti melibatkan

proses imajinasi, yaitu kemampuan memanipulasi sejumlah objek atau

situasi di dalam pikiran sebelum sesuatu yang baru diharapkan muncul.

c. Sifat baru atau orisional.

Umumnya kreativitas dilihat dari adanya suatu produk baru. Produk ini

biasanya akan dianggap sebagai karya kreatif bila belum pernah diciptakan

sebelumnya bersifat luar biasa dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Feldman, sifat baru yang terkandung dalam kreativitas memiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

1) Produk yang bersifat baru dan belum pernah ada sebelumnya.

2) Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil kombinasi beberapa

produk yang sudah ada sebelumnya.

3) Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil pembaharuan (inovasi)

dan pengembangan dari hasil yang sudah ada.

d. Produk yang berguna atau bernilai.

Suatu karya yang dihasilkan dari proses kreatifi harus memiliki kegunaan

tertentu, seperti lebih enak, lebih mudah dipakai, mempermudah,

memperlancar, mendorong, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi

hambatan, dan mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak.

3.  Ciri-Ciri Orang yang Kreatif.



Pada dasarnya manusia mempunyai potensi-potensi untuk kreatif,

tergantung bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan potensi kreatif

tersebut. Ciri individu yang kreatif menurut kelompok pakar psikologi (30 orang)

antara lain adalah imajinatif, mempunyai insiatif, mempunyai minat luas, bebas

dalam berpikir, rasa ingin tahu yang kuat, ingin mendapat pengalaman baru,

penuh semangat dan energik, percaya diri, bersedia mengambil resiko, serta berani

dalam mengutarakan pendapat dan memiliki keyakinan diri (Munandar, 1999).

Ciri-ciri orang yang kreatif menurut Guilford (dalam Munandar, 1999)

dibedakan dari dua segi, yaitu aptitude dan non-aptitude. Aptitude yaitu aspek

yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir seperti:

1. Kemampuan berpikir lancar

Kemampuan berpikir lancar (fluency) adalah kemampuan untuk memproduksi

banyak gagasan. Menurut Munandar (1992), kelancaran berpikir merupakan

kemampuan untuk mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian

masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran untuk

melakukan berbagai hal, dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.

2. Kemampuan berpikir luwes

Kemampuan berpikir luwes (flexibility) adalah kemampuan untuk

mengajukan bermacam-macam pendekatan atau bermacam-macam jalan

pemecahan terhadap masalah. Menurut Torrance (1974) keluwesan berpikir

ditandai adanya kemampuan merespons atau stimulus dengan cara yang

berbeda-beda. Munandar (1992) menjelaskan bahwa keluwesan berpikir



merupakan kemampuan menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan

yang berviariasi.

3. Orisinil dalam berpikir

Orisinil dalam berpikir (Originality) adalah kemampuan untuk melahirkan

gagasan-gagasan asli. Menurut Torrance (1974) keaslian berpikir adalah

kemampuan memberika respon yang secara statistik langkah, relevan dan

mampu menghasilkan respon yang tepat. Munandar (1992) mengemukakan

bahwa keaslian berpikir adalah kemampuan untuk melahirkan ide-ide yang

baru dan memikirkan cara yang tidak lazim agar dapat mengungkapkan diri

serta mampu membuat berbagai kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur.

Sedangkan non-aptitude yaitu yang berkaitan dengan sikap dan perasaan

seperti:

1. Kepercayaan diri

Kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat

pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan.

2. Keuletan

Yaitu tangguh, kuat, dan tidak mudah putus asa. Seorang yang mempunyai

cita-cita tinggi, misalnya ingin menjadi orang yang terkenal dan berhasil,

biasanya sangat ulet dai dalam mencapai cita-citanya. Cita-cita yang tinggi

akan menjadi pendorong dan daya tahan dalam menghadapi segala rintangan,

hambatan, cobaan, dan kendala yang dihadapi.

3. Apresiasi estetik



Yaitu apresiasi tentang keindahan dan mempunyai nilai yang disertai dengan

pengamatan dan perasaan yang mendalam.

4. Kemandirian.

Menurut Setiyawan kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat

menentukan diri sendiri dan dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku

seseorang yang dapat dinilai. Arti ini memberikan penjelasan bahwa

kemandirian menunjuk pada adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan tanpa bantuan khusus dari orang lain,

keengganan untuk dikontrol orang lain, dapat melakukan sendiri kegiatan-

kegiatan dan menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas

Ambalie (1983) menggunakan beberapa faktor penting yang mempengaruhi

kreativitas diantaranya:

a. Kemampuan kognitif

Kemampuan kognitif meliputi pendidikan formal dan informal. Faktor ini

mempengaruhi keterampilan sesuai bidang dan masalah yang di hadapi

individu yang bersangkutan.

b. Disiplin

Karakterisik kepribadian yang berhubungan dengan disiplin diri,

kesungguhan dalam mengadapi frustasi dan kemandirian. Faktor-faktor ini



mempengaruhi individu dalam menghadapi masalah dan menemukan ide-ide

yang kreatif untuk memecahkan masalah.

c. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik sangat mempengaruhi kreativitas seseorang karena

motivasi intrinsik dapat membangkitkan semangat individu untuk belajar

sebanyak mungkin guna menambah pengetahuan dan keterampilan yang

relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

d. Lingkunga  sosial

Kreativitas juga dipengaruhi lingkungan sosial, yaitu tidak adanya tekanan-

tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian maupun

pembatasan-pembatasan dari pihak luar. Berikut ini kondisi-kondisi yang

dapat mempengaruhi kreativitas seseorang, yaitu:

1) Keterbukaan terhadap pengalaman

Keterbukaan terhadap pengalaman yaitu keterbukaan yang penuh terhadap

rangsangan dari luar maupun dari dalam (firasat dan alam prasadar).

2) Pusat penilaian internal

Dasar penilaian dan hasil-hasil ciptaannya terutama ditentukan oleh

dirinya sendiri. Dasar penilaian dari hasil-hasil ciptaannya terutama

ditentukan oleh dirinya sendiri, walapun tidak menutup kemungkinan akan

dapat kritik dari orang lain.

3) Kemampuan bermain dengan elemen atau konsep

Kemampuan bermain dengan elemen atau konsep-konsep yaitu

kemampuan bermain secara spontan dengan ide, warna, bentuk, bangunan



elemen dan kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru dari

hal-hal yang sudah ada sebelumnya.

4) Adanya penerimaan terhadap individu secara wajar

Adanya penerimaan terhadap individu secara wajar artinya individu

dihargai keberadaan dan keterbukaan dirinya. Oleh sebab itu, ia dapat

menemukan apa makna dirinya dan dapat mencoba mengaktualisasikan

sesuai dengan potensi dan kreasinya.

5) Adanya suasana bebas dari penilaian pihak luar.

Setiap individu agar dapat menemukan dirinya sendiri diperlukan suasana

bebas dari penilaian dan tidak diukur denga beberapa standar dari luar.

Penilaian dapat merupakan ancaman dan menghasilkan suatu pertahanan

yang menyebabkan beberapa hasil dari pengalaman ditolak untuk disadari.

6) Adanya sikap empati

Sikap empati memungkinkan seseorang dapat menyatakan dirinya sesuai

dengan motivasi dan kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga

memungkinkan munculnya ekspresi yang bervariasi dan kreasi.

7) Adanya kebebasan psikologis

Kondisi ini memungkinkan individu secara bebas mengekspresikan pikiran

dan perasaannya, juga bebas menjadi apa saja sesuai dengan keadaan

batinya sendiri. Kebebsan psikologis yang dimaksud adalah kebebasan

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan individu dalam batas-batas

yang dimungkinkan dalam kehidupan masyarakat dan tetap bertanggung

jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya.



B. Efikasi Diri

1. Pengertian Efikasi Diri

Dale Schunk (dalam Santrock, 2011) telah menerapkan konsep efikasi diri

pada banyak aspek dari prestasi siswa. Dalam pandangannya, efikasi diri

mempengaruhi pilihan aktivitas siswa. Siswa dengan efikasi diri rendah pada

pembelajaran dapat menghindari banyak tugas belajar, khususnya yang

menantang. Sedangkan siswa dengan efikasi diri tinggi menghadapi tugas belajar

tersebut dengan keinginan besar. Siswa dengan efikasi diri tinggi lebih tekun

berusaha pada tugas belajar dibandingkan siswa dengan efikasi rendah.

Baron dan Byrne (1991) mendefinisikan efikasi diri sebagai evaluasi

seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu

tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Bandura dan Wood

menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan akan kemampuan

individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang

diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.

Bandura (dalam Santrock, 2011) percaya bahwa efikasi diri adalah sebuah

faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak.

Efikasi diri mempunyai banyak kemiripan dengan motivasi kemampuan

menguasai sesuatu dan motivasi intrinsik. Efikasi diri adalah keyakinan bahwa

“saya dapat” keputusan adalah keyakinan bahwa “saya tidak dapat”.



Bandura (dalam Hayati, 2009) mendefenisikan efikasi diri sebagai

keyakinan individu pada kemampuannya untuk melatih sejumlah ukuran

pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian-kejadian di lingkungan.

Gist dan Mitchell mengatakan bahwa efikasi diri dapat membawa pada

perilaku yang berbeda diantara individu dengan kemampuan yang sama karena

efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, kegigihan dalam

berusaha (dalam Ghufron dan Risnawita S, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri secara

umum adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuan-kemampuannya dalam

mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya. Efikasi diri

secara umum tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki, tetapi berkaitan

dengan keyakinan individu mengenai hal yang dapat dilakukan dengan kecakapan

yang ia miliki seberapapun besarnya.

2. Dimensi Efikasi Diri

Menurut Bandura 1997 efikasi diri pada diri tiap individu akan berbeda

antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga dimensi.

a. Dimensi tingkat (level)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa

mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas

yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin

akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi

tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan



untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing

tingkat.

b. Dimensi kekuatan (strength)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung.

Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan

dalam usahanya. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi

level, yaitu makin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang

dirasakan untuk menyelesaikannya.

c. Dimensi generalisasi (generality)

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu

merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap

kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada satu aktivitas dan situasi tertentu

atau pada serangkaian aktivitas dan situasi bervariasi.

Dalam efikasi diri menurut Bandura (dalam Alwisol, 2009) terdapat dua

komponen yaitu:

a. Efikasi ekspektasi (efficacy expectation) adalah persepsi diri sendiri mengenai

seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri

berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan

yang diharapkan.

b. Ekspektasi hasil (outcome expectation) adalah perkiraan atau estimasi diri

bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu.



3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri

Menurut Feist dan Feist (2010) efikasi diri dapat berubah. Hal ini

dipengaruhi beberapa hal yaitu:

a. Kompetensi yang dituntut dari aktivitas tertentu

b. Kehadiran orang lain

c. Tingkat persaingan

d. Kemampuan individu dalam menghadapi kegagalan

e. Kondisi fisiologis yang menyertai khususnya ada tidaknya faktor kelelahan,

kecemasan, apatis atau kesedihan

Sedangkan menurut Bandura (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi

proses pembentukan efikasi diri seseorang antara lain:

a. Pencapaian secara aktif

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting sebagai sumber pembentukan

efikasi seseorang karena hal ini berdasarkan kepada kenyataan keberhasilan

seseorang dapat menjalankan suatu tugas atau keterampilan tertentu akan

meningkatkan efikasi diri dan kegagalan yang berulang akan mengurangi

efikasi diri.

b. Pengalaman tidak langsung

Dengan melihat kesuksesan orang lain yang memiliki kesamaan dengan

pengamat akan dapat meningkatkan harapan efikasi diri pengamat, ia dapat

menilai dirinya memiliki kemampuan seperti yang dimiliki orang yang diamati

sehingga ia melakukan usaha-usaha untuk memperoleh atau meningkatkan



keterampilannya. Dengan prinsip yang sederhana, jika orang lain dapat

melakukannya begitu pula dengan saya. Pengamat dapat melihat cara-cara dan

keterampilan orang yang diamatinya. Dengan model yang kompeten pengamat

dapat belajar cara-cara yang efektif untuk menghadapi hambatan maupun

keadaan yang menakutkan.

c. Persuasi verbal

Persuasi verbal sering digunakan untuk meyakinkan seseorang tentang

kemampuannya sehingga dapat memungkinkan dia meningkatkan usahanya

untuk mencapai yang ditujunya. Persuasi verbal ini akan berlangsung efektif

bila berdasarkan realita dan memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa

ia dapat mencapaiapa yang ditujukannya melalui tindakan nyata.

d. Keadaan fisiologis

Seseorang akan memperoleh informasi melalui keadaan fisiologisnya dalam

kemampuannya sehingga akan cenderung memiliki harapan kesuksesan dalam

melakukan tugas yang lebih besar, jika dalam kondisi yang tidak diwarnai oleh

ketegangan dan merasakan adanya keluhan atau gangguan somatis dalam

dirinya.

4. Sumber Efikasi Diri

Bandura (dalam Alwisol, 2009) perubahan tingkah laku dalam sistem

Bandura kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi diri (efikasi diri). Efikasi

diri atau keyakinan kebisaan diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau

diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat sumber yakni:



a. Pengalaman menguasai suatu prestasi (performance accomplishment)

Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang

paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu) yang bagus meningkatkan

ekspektasi efikasi, sedang kegagalan akan menurunkan efikasi. Mencapai

keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda, tergatung

proses pencapaiannya:

1) Semakin sulit tugasnya, keberhasilan akan membuat efikasi semakin

tinggi.

2) Kerja sendiri, lebih meningkatkan efikasi dibanding kerja kelompok,

dibantu orang lain.

3) Kegagalan menurunkan efikasi, kalau orang merasa sudah berusaha sebaik

mungkin.

4) Kegagalan dalam suasana emosional/stress, dampaknya tidak seburuk

kalau kondisinya optimal.

5) Kagagalan sesudah orang memiliki keyakinan efikasi yang kuat,

dampaknya tidak  seburuk kalau kegagalan itu terjadi pada orang yang

keyakinan efikasinya belum kuat.

6) Orang yang biasa berhasil, sesekali gagal tidak mempengaruhi efikasi.

b. Pengalaman vikarius (vicarious experience)



Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhsilan orang lain, sebaliknya

efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira

sama dengan dirinya ternyata gagal.

c. Persuasi sosial (social persuation)

Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi

sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat persuasi

dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri.

d. Pembangkit emosi (Emotional physiological states)

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di

bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stress dapat mengurangi

efikasi diri.

C. Motivasi Berprestasi

1. Pengertian Motivasi Berprestasi

Menurut Gunarsa (2003) motivasi berprestasi adalah sesuatu yang ada dan

menjadi ciri dari kepribadian seseorang dan dibawa dari lahir yang kemudian

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut

Santrock (2001) motivasi berprestasi adalah keinginan dan dorongan seorang

individu untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil baik.

Heckhausen (dalam Santi, 2009), mengemukakan bahwa motivasi

berprestasi sebagai suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan

kecakapan pribadi setinggi mungkin dalam segala aktivitas dan suatu ukuran

keunggulan digunakan sebagai pembanding. Menurut Mc. Celland (dalam Santi,



2009), motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong individu untuk

mencapai sukses dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa

ukuran keunggulan (standart of execellence).

Menurut Akbar (2004), motivasi berprestasi adalah daya penggerak dalam

diri siswa untuk mencapai prestasi setinggi mungkin, sesuai dengan yang

ditetapkan oleh siswa itu sendiri. Sedangkan menurut Atkinson seperti dikutip

Houston (dalam Djaali, 2009), motivasi berprestasi yaitu dorongan untuk

mengatasi hambatan, melatih kekuatan dan berusaha untuk melakukan suatu

pekerjaan yang sulit dengan cara yang baik dan secepat mungkin, atau dengan

perkataan lain usaha seseorang untuk menemukan atau melampui standar

keunggulan.

Berdasarkan uraian di atas motivasi berprestasi yang digunakan dalam

penelitian ini dapat diartikan sebagai motif yang mendorong siswa untuk

mencapai keberhasilan dalam bersaing di bidang akademis dengan suatu ukuran

keunggulan.

2. Karakteristik Individu yang Mempunyai Motivasi Berprestasi Tinggi

Mussen, Paul Henry, dkk (1984) menyebutkan bahwa motivasi berprestasi

seringkali dimanifestasikan dalam perilaku motivasi berprestasi, seperti tekun

dalam tugas yang sulit, bekerja giat untuk mencapai penguasaan, dan memilih

tugas yang menantang tetapi tidak terlalu sulit.

Buku yang membahas karakteristik ini antara lain Johnson dan

Schwitzgebel dan Kalb (dalam Djaali, 2009). Dari uraian mereka dapat



disimpulkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-

hasilnya dan bukan tugas atas dasar untung-untungan, nasib atau kebetulan.

b. Memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah

dicapai atau terlalu beras resikonya.

c. Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia memperoleh umpan balik dengan

segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya.

d. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain.

e. Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih

baik.

f. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keberuntungan

lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang

prestasi, suatu ukuran keberhasilan.

Sementara itu, Heckhausen (dalam Santi, 2009) mengemukakan enam sifat

individu yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu:

a. Lebih mempunyai kepercayaan dalam menghadapi tugas yang berhubungan

dengan prestasi.

b. Mempunyai sifat yang lebih berorientasi ke depan, dan lebih dapat

menangguhkan pemuasan untuk mendapatkan penghargaan (reword) pada

waktu kemudian.

c. Memilih tugas yang kesukarannya sedang.

d. Tidak suka membuang-buang waktu.



e. Dalam mencari pasangan lebih suka memilih orang yang mempunyai

kemampuan daripada orang yang simpatik.

f. Lebih tangguh dalam mengerjakan tugas.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi

Schultz dan Schultz (dalam Nasution dan Lili, 2005) menyatakan bahwa

motivasi berprestasi berbeda-beda pada setiap individu karena banyak faktor yang

dapat mempengaruhi. Fernald dan Fernald (dalam Nasution dan Lili, 2005)

mengungkapkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi

seseorang, yaitu:

a. Keluarga dan kebudayaan (family and cultural)

Motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti orang tua

dan teman (Eastwood, 1983). Sedangkan Mc Clelland (dalam Schultz dan

Schultz, 1994) menyatakan bahwa bagaimana cara orang tua mengasuh anak

mempunyai pengaruh terhadap motivasi berprestasi anak. Bernstein (dalam

Fernald dan Fernald, 1999) menyatakan bahwa kebudayaan dapat

mempengaruhi kekuatan motivasi berprestasi individu. Kebudayaan pada suatu

negara seperti cerita rakyat dan hikayat-hikayat sering mengandung tema-tema

pretasi yang dapat meningkatkan semangat masyarakatnya.

b. Konsep diri (self concept)



Konsep diri merupakan bagaimana seseorang berpikir mengenai dirinya

sendiri. Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan

sesuatu, maka idnividu akan termotivasi untuk melakukan hal tersebutn

sehingga berpengaruh dalam tingkah laku.

c. Jenis kelamin (sex roles)

Prestasi yang tinggi biasanya diidentikkan dengan makulinitas, sehingga

banyak para wanita belajar tidak maksimal jika wanita tersebut berada diantara

para pria. Menurut Stein dan Bailey (dalam Fernald dan Fernald, 1999) sering

disebut sebagai motivasi menghindari kesuksesan. Morgan, dkk (1986)

menyatakan bahwa banyak perempuan dengan motivasi berprestasi tinggi tidak

menampilkan karakteristik perilaku berprestasi layaknya laki-laki. Hal ini

berkaitan dengan Homer (dalam Morgan, dkk 1986) yang menyatakan bahwa

pada wanita terdapat kecenderungan takut akan kesuksesan yang artinya pada

wanita terdapat kekhwatiran bahwa dirinya akan ditolak  oleh masyarakat

apabila dirinya memperoleh kesuksesan.

d. Pengakuan dan prestasi (recognition and achievement)

Individu akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras apabila diri merasa

dipedulikan atau diperhatikan orang lain.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Baron (dalam Munandar, 1999) kreativitas adalah kemampuan

individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas membantu individu

untuk dapat menemukan berbagai alternatif jalan keluar terhadap masalah yang



dihadapi. Tanpa adanya kreativitas, manusia akan sulit berkembang di tengah

keadaan dunia yang serba dinamis.

Sternberg dan Williams (dalam Kisti dan Fardana, 2012) menyatakan bahwa

untuk memaksimalkan dan mengembangkan kreativitas dibutuhkan suatu

keyakinan diri untuk dapat menghasilkan sesuatu. Kreativitas tanpa diiringi oleh

keyakinan diri tidak dapat berkembang secara optimal. Keyakinan yang dimaksud

di sini adalah efikasi diri.

Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi akan banyak menyampaikan gagasan

atau ide-ide yang baru sedangkan siswa yang tidak memiliki efikasi diri yang

tinggi, siswa akan membuat pengandaian yang seharusnya tidak dilakukan

sebelum mencoba suatu pekerjaan. Sehingga  efikasi diri yang tinggi sangat

diperlukan agar siswa mempunyai keberanian sendiri untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul dari stimulus-stimulus yang terbentuk dari lingkungan dan

siswa dapat mempertahankan pendapatnya. Hal ini diperkuat oleh Amabile (dalam

Sweetman dkk., dalam penerbitan) mengatakan Siswa dengan efikasi diri yang

tinggi akan dapat meningkatkan kreativitasnya dan dengan efikasi diri individu

akan lebih kreatif dalam proses pemecahan masalah.

Bandura (1997) efikasi diri merupakan keyakinan atau kepercayaan individu

mengenai kemampuan dirinya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas,

mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan

untuk menampilkan kecakapan.

Reivich dan Shatte (dalam Wahyuni, 2013) mendefinisikan efikasi diri

adalah sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan



memecahkan masalah dengan efektif. Keyakinan yang timbul dari diri siswa

diharapkan bisa menjadi bekal berprestasi dalam menghadapi hambatan dan

tantangan dalam pencapaian prestasi akademik. Prestasi tidak datang begitu saja

pada diri siswa yang hanya mengandalkan kesempatan, tetapi dengan adanya rasa

keyakinan dan sikap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas akan

menuntun siswa dalam mencapai prestasi.

Kreativitas juga dapat ditingkatkan dengan adanya motivasi berprestasi, hal

ini dinyatakan oleh Sternberg ( dalam Kuntjojo dan Matulessy, 2012) yang

mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang berhubungan dengan individu yang

kreatif diantaranya adalah motivasi yang tinggi untuk menjadi kreatif di bidang

tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Directorate-General for

Education an Culture, the European Commission ( dalam Kuntjojo dan

Matulessy, 2012) bahwa salah satu aspek kepribadian yang mempengaruhi

kreativitas adalah motivasi, termasuk di dalamnya motivasi berprestasi.

Motivasi berprestasi merupakan dorongan individu untuk meraih sukses

dengan standar tertentu dan berusaha untuk lebih unggul dari orang lain dan

mampu untuk mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan.

Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan selalu ingin

sukses dalam segala aktivitas. Kondisi demikian dapat menyebabkan individu

menjadi gigih dalam melakukan segala aktifitasnya karena tanpa kegigihan maka

kesuksesan itu hanya akan merupakan khayalan belaka.

Dengan demikian salah satu penyebab  munculnya kegigihan pada diri

individu adalah karena motivasi dalam diri individu untuk meraih kesuksesan dan



prestasi tinggi. Dengan kata lain tingginya tingkat motivasi yang dimiliki seorang

individu dapat menjadi pemicu munculnya kreativitas siswa untuk menghasilkan

suatu karya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dan

motivasi berprestasi berkaitan erat dengan kreativitas, dimana efikasi diri sebagai

keyakinan yang dimiliki bahwa siswa bisa menciptakan ide-ide yang baru,

sedangkan motivasi berprestasi sebagai pendorong dalam diri siswa untuk

mengembangkan kreativitas siswa. Sehingga dengan memiliki efikasi diri dan

motivasi berprestasi siswa akan dapat berkreativitas.

Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan diatas, maka

dapat digambarkan alur kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Varibel Penelitian

E. Hipotesis

Variabel yang mempengaruhi (VB) Variabel yang dipengaruhi (VT)

Variabel X1
Efikasi Diri Variabel Y

Kreativitas

Variabel X2
Motivasi Berprestasi



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai

berikut:

1. Ada hubungan antara Efikasi Diri dan Motivasi Berprestasi dengan

Kreativitas pada Siswa SMA.

2. Ada hubungan antara Efikasi Diri dengan Kreativitas pada Siswa SMA

3. Ada hubungan antara Motivasi Berprestasi dengan Kreativitas Siswa SMA


