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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendekripsikan seberapa tingkat kreativitas 

mahasiswa angkatan 2020, (2) mengidentifikasi item-item Skala Kreativitas yang perolehan 

skornya rendah sebagai dasar penyusunan topik-topik bimbingan pribadi belajar. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah mahasiswa angkatan 

2020. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Skala Tingkat Kreativitas 38 

item. Skala disusun berdasarkan karakteristik kreativitas menurut Budiarti (2015) yang juga 

menggunakan konsep Munandar yaitu, berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal, rasa 

ingin tahu, bersifat imajinatif, tertantang oleh kemajemukan, berani mengambil resiko, dan 

saling menghargai. Nilai koefisien reliabilitas instrumen menggunakan pendekatan Alpha 

Cronbach (α) sebesar 0,942. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif 

kategorisasi, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa mahasiswa angkatan 2020 memiliki tingkat kreativitas sebagai 

berikut: 15 responden (22,4%) memilki tingkat kreativitas sangat tinggi, 31 responden 

(46,26%) memiliki tingkat kreativitas tinggi, 20 responden (29,85%) memiliki tingkat 

kreativitas sedang, 1 responden (2%) memiliki tingkat kreativitas rendah.  

Kata Kunci :  Kreativitas, Mahasiswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia mewajibkan setiap warga negara untuk menempuh pendidikan 

formal selama 12 tahun. Peserta didik yang telah menempuh pendidikan selama 12 tahun, 

dibebaskan untuk memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung mencari 

pekerjaan. Menurut data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, jumlah 

perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4.504 unit. Angka 

tersebut didominasi oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mencapai 3.136 dan 122 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Perguruan tinggi di Indonesia yang terbilang cukup banyak 

ini, dapat menjadi wadah bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peserta didik 

yang memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri akan 

memiliki sebutan baru yaitu mahasiswa.  

Mahasiswa merupakan pelajar yang memiliki jenjang paling tinggi diantara yang lain 

dan sebagai seorang mahasisa, diharapkan mampu memiliki cara pandang maupun kemampuan 

yang berbeda pada saat masih berada di sekolah, baik di tingkat pertama maupun atas. 

Mahasiswa termasuk dewasa awal yang memiliki tugas perkembangan yaitu masa kreatif 

(Hurlock, 1996). Bentuk kreativitas yang akan terlihat pada minat dan kemampuan individual, 

kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan 

sebesar-besarnya. Kreativitas merupakan kemampuan untuk melihat individu dalam 

memecahkan masalah. Seorang mahasiswa dituntut untuk lebih memiliki kreativitas yang akan 

mempermudah dirinya sendiri dan lingkungan dimana mahasiswa tersebut berada. Mahasiswa 

perlu untuk lebih berani melakukan inovasi, hal tersebut dapat membantu mahasiswa dalam 

menghadapi persaingan yang cukup tinggi di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja yang 

akan dihadapi setelah menyelesaikan pendidikan ditahap perguruan tinggi. Perkembangan 

zaman selalu diiringi dampak positif dan negatif. Segala sesuatu saat ini dituntut untuk di 

kerjakan secara cepat dan praktis tanpa melihat proses pekerjaan yang terjadi. Hal tersebut 

membuat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akan cendrung 

memiliki mental instan.  

Mental instan mendorong mahasiswa untuk sulit berinovasi dan menciptakan ide kreatif 

karena hanya berfokus pada hasil bukan proses. Permasalahan yang timbul saat ini cukup 

beragam, oleh karena itu mahasiswa juga harus memiliki cara dan inovasi- inovasi baru untuk 

memecahkan permasalahan yang terjadi dengan ide kreatif yang dimiliki. Menurut Munandar 
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(1985) kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kemampuan tersebut di peroleh dari pengalaman-

pengalaman ataupun pengetahuan yang dimiliki sehingga menghasilkan sebuah gagasan kreatif 

pada diri seseorang. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dapat diperoleh 

selama dirinya duduk di bangku perkuliahan, informasi dan pengalaman dapat mempermudah 

mahasiswa untuk menghasilkan maupun menciptakan suatu ide yang baru dan kreatif. 

Kemampuan untuk menghasilkan suatu kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada di 

jadikan sebagai tolak ukur seseorang dikatakan kreatif. Kreativitas penting untuk 

dikembangkan, karena dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya dan perwujudan diri 

termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Maslow (dalam Munandar, 1985) 

mengatakan bahwa kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya dalam perwujudan. Kemampuan kreativitas dapat mempermudah mahasiswa 

dalam mengembangkan kemampuan untuk menciptakan ide kreatif baru.  

 

B. Pembatasan Masalah  

  Peneliti ingin menjadikan topik kreativitas menjadi sebuah hal yang sangat penting 

untuk diteliti pada mahasiswa angkatan 2020. Peneliti memfokuskan masalahnya pada 

mahasiswa masih sulit untuk merealisasikan ide-ide, kemudian mahasiswa angkatan 2020 

masih belum memperlihatkan ciri kemampuan kreativitas. Berdasarkan butir masalah 

tersebut, peneliti ingin mengangkat tema penelitiannya yaitu “Analisis Keterampilan 

Kreativitas Mahasiswa”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa tinggi tingkat kreativitas mahasiswa angkatan 2020? 

2. Berdasarkan identifikasi Skala Kreativitas Mahasiswa, item-item mana saja yang 

perolehan sekornya rendah? 

D. Urgensi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan  Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi berkaitan dengan Tingkat Kreativitas 

di kalangan mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa angkatan 2020 
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Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas 

b. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk mengembangkan 

penelitian mengenai tingkat kreativitas mahasiswa. 
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

A. Hakikat Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas  

  Menurut Ali & Asrori (dalam Ricardo, 2014) kreativitas merupakan 

kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau 

kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya baru 

yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi 

permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir 

divergen.  

 Menurut Mahfud (2017) kreativitas adalah kemampuan untuk bisa 

memadukan berbagai informasi dengan cara baru, guna menemukan solusi bagi 

masalah, menciptakan temuan baru, atau menciptakan karya seni. Sedangkan 

menurut Ruth Richards (dalam Gie, 2003) kreativitas merupakan dasar bagi 

kelangsungan di dunia ini, karena kemampuan itu adalah kemampuan kita untuk 

menyesuaikan diri pada perubahan, ini menjadi intisari bagi kelangsungan hidup manusia. 

Menurut ahli lain, Karkockiene (dalam Mahfud, 2017), kreativitas melibatkan karakteristik 

yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan atau melakukan sesuatu yang 

baru. 

Menurut Munandar (1983), kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan 

hal-hal baru yang pada hakekatnya membedakan manusia dari mesin dan binatang, karena 

kemampuan inilah yang memungkinkannya untuk merubah dan memperkaya dunianya 

dengan penemuan-penemuannya di bidang ilmu, teknologi, seni maupun dalam bidang-

bidang lainnya yang merupakan hasil ciptaannya. Menurut Santrock (dalam Rohani, 2017) 

kreativitas merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan 

tidak biasa serta melahirkan solusi yang unik terhadap masalah0masalah yang dihadapi. 

Kreativitas dapat dilihat sebagai kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu masalah, Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang ada didalam diri setiap individu dalam 

menciptakan suatu ide atau gagasan baru untuk menghadapi permasalahan dan mencari 

alternatif pemecahan masalah serta dapat mengaktualisasikan identitas individu tersebut 

secara terpadu. Kreativitas juga merupakan salah satu ciri yang hanya dimiliki oleh manusia 

untuk mengembangkan akal budi. Kreativitas di nilai sebagai dasar bagi kelangsungan hidup 
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seorang manusia dan dapat dilihat sebagai kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. 

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Menurut Rogers (dalam Mahfud, 2017) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas, antara lain: 

1) Faktor Internal Individu 

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat 

mempengaruhi kreativitas, yaitu : 

a) Keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. 

Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber 

informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa 

ada usaha, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan 

demikian individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan dan 

menerima keadaan di masa lalu. 

b) Evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang 

dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik 

dan pujian dari orang lain. 

c) Kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, 

bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru dari hal- hal yang sudah 

ada sebelumnya. 

2) Faktor Eksternal (Lingkungan) 

 Faktor eksternal (lingkungan) yang dapat mempengaruhi kreativitas individu 

adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. 

Peran kondisi lingkungan mencakup lingkungan dalam arti kata luas yaitu masyarakat 

dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika kebudayaan itu 

memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial yang dimiliki 

anggota masyarakat. 

1. Hambatan dalam Kreativitas 

Menurut Olson (1989) hambatan untuk menjadi lebih kreatif disebabkan oleh : 

a. Kebiasaan 

Kebiasaan adalah reaksi dan respons yang telah kita pelajari untuk bertindak secara 

otomatis tanpa berpikir atau mengambil keputusan terlebih dahulu. Kebiasaan pada 

umumnya dianggap sebagai hal yang tidak kreatif, dan merupakan respons yang 

stereotip. 

b. Waktu 
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Kesibukan merupakan alasan untuk tidak menjadi kreatif. Di pihak lain, orang yang 

mempunyai waktu untuk menjadi lebih kreatif mencari waktu 24 jam yang sama 

yang tersedia bagi setiap orang. 

c. Dibanjiri masalah 

 Kita gampang dibanjiri permasalahan terutama jika kita menyadari bahwa 

masalah didefinisikan, dalam arti yang luas sekali, sebagai perbedaan antara siapa 

kita dan mau jadi apa kita. Dengan definisi ini, jika kita kreatif dan mau menjadi 

lebih kreatif, maka kita menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, untuk menjadi 

lebih kreatif, kita harus mengidentifikasikan dan memprioritaskan permasalahan 

kita. 

d. Tidak ada masalah 

 Kita adalah mahluk pemecah masalah yang terus menerus menghadapi dan 

memecahkan sejumlah masalah. Jika masalah kita dipecahkan secara otomatis atau 

menurut kebiasaan, kita tidak akan mengenal masalah tersebut dan kita merasa 

bahwa kita tidak akan pernah mempunyai masalah. 

b. Takut Gagal 

 Kegagalan dapat berbentuk pengasingan, kritik, kehilangan waktu, kehilangan 

pendapatan, atau kecelakaan. Akan tetapi, lebih baik gagal daripada tidak pernah 

mencoba sama sekali. 

a. Kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang 

Manusia tidak mau mengalami kesulitan karena tidak memiliki suatu jawaban 

langsung. Ketika suatu masalah dikemukakan, kita secara langsung memberikan 

sebuah pemecahan. Hanya jika pemecahan pertama tidak berjalan maka kita 

mencoba cara lain. 

b. Kesulitan kegiatan mental yang diarahkan 

Kerap kali secara mental kita menyelipkan perasaan khawatir atau kakacau-

balauan berpikir di dalam jangkauan kita. Dari keadaan serupa itu kadang-kadang 

timbul suatu pemikiran yang bernilai. Akan tetapi karena dari mula kita memang 

tidak mencari suatu pemecahan atau jawaban bagi suatu masalah, maka tidak ada 

gagasan atau wawasan yang muncul dari dalam pikiran kita. 

c. Takut bersenang-senang  
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Manusia sering tidak sadar bahwa rileks, bergembira dan bersantai- santai 

merupakan aspek-aspek yang penting dari proses pemecahan masalah secara 

kreatif. 

d. Mengenali cara-cara pemecahan yang baik 

Orang yang tidak terpaku pada pemecahan masalah yang sudah sering dilakukan 

dan bahkan tidak diragukan keberhasilannya, maka akan lebih sulit membuka 

diri terhadap sudut pandang lain dalam memecahkan masalah. Faktor takut 

gagal salah satu penyebabnya. Termasuk juga orang yang merasa caranya 

lebih baik daripada yang orang lain rekomendasikan terhadap dirinya, akan 

sulit berpikir secara terbuka untuk mendapatkan pengetahuan lain yang 

mungkin lebih sesuai bagi pemecahan masalahnya. 

e. Kritik orang lain 

Banyak orang meyakini bahwa kritik tidak selamanya membangun. Namun 

kritik juga berarti mematikan. Padahal orang akan membutuhkan feedback 

terhadap apa yang sudah dilakukan. Selain meningkatkan kebermaknaan, 

kritik juga dapat mengubah paradigma yang selama ini selalu kita gunakan, 

yang tanpa kita sadari sudah using. Kritik hakekatnya akan membantu 

manusia tetap berpijak pada kenyataan.  

2.1. Hakikat Mahasiswa Sebagai Dewasa Awal 

1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 

sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai 

masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan 

pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup Yusuf (2013). 

Sedangkan menurut Santrock (1995) masa dewasa awal adalah masa dimana 

individu siap untuk bekerja, menjalin hubungan dengan lawan jenis, 

terkadang menyisikan waktu untuk hal lainnya. Kamus Bahasa Indonesia 

(KBI), mendefinisikan mahasiswa sebagai orang yang belajar di perguruan 

tinggi. Hal tersebut didukung oleh Siswoyo (2007) yang mendefinisikan 

mahasiswa sebagi individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan 

tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan 

perguruan tinggi. Menurut Hurlock (1997) istilah adult atau dewasa berasal 
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dari kata kerja latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu 

orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya 

dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang 

dewasa lainnya. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merupakan individu 

yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Mahasiswa termasuk dalam 

kategori dewasa awal yang dinilai sudah siap bekerja, menjalin hubungan 

dengan lawan jenis dan terkadang menyisikan waktu untuk hal lainnya. 

2. Hambatan Mahasiswa dalam Kreativitas (Berpikir Kreatif) 

Menurut Gie (2003) penghambat seorang mahasiswa dalam kreativitas 

(berpikir kreatif), yaitu : 

a. Pengajaran yang terlalu sempit, tidak membuka kesempatan pada 

orang untuk mempelajari berbagai pengetahuan seluas mungkin. Hal 

ini membuat mahasiswa sulit untuk menuangkan ide atau gagasan 

yang ada didalam dirinya karena mahasiswa dituntut untuk mengikuti 

pembelajaran yang sudah diberikan oleh dosen. 

b. Pengalaman yang terlampau lama dalam satu bidang pekerjaan saja. 

Hal tersebut dapat menjadi hambatan karena pengalaman tersebut 

hanya membuat mahasiswa sulit untuk mencoba sesuatu yang baru. 

c. Cara kerja yang telah sangat terbiasakan dalam menyelesaikan suatu 

tugas. Metode yang monoton digunakan dalam mengerjakan suatu 

tugas dan pekerjaan dapat membuat seorang mahasiswa cenderung 

malas dalam mengerjakan suatu tugas karena sudah terbiasa 

menggunkan cara lama maka sulit untuk mencoba cara baru. 

 

     2.3 Penelitian terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian ini  

Berdasarkan penelitian Widuri, Y.A.P., (2015) yang berjudul “Tingkat 

Kreativitas Siswa Kelas V dan VI ( Studi Deskriptif pada Siswa Kelas V dan VI SD 

Kanisius Sorowajan Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 dan Implikasinya Terhadap 

Usulan Topik-Topik Layanan Bimbingan Pribadi)”, didapatkan hasil 34 siswa (45,34%) 

masuk dalam kategori sangat tinggi, 20 siswa (26,67%) masuk dalam kategori tinggi, 17 

siswa (22,67%) masuk dalam kategori sedang, 3 siswa ( 4%) masuk dalam kategori 



16 
 

rendah dan 1 siswa (1,34%) masuk dalam kategori sangat rendah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kreativitas yaitu menghargai, dapat menjadi penyebab utama individu 

memiliki kreativitas sangat tinggi.  

Berdasarkan penelitian Antika. C.R., (2015) dengan judul “ Tingkat Kreativitas 

Siswa dan Implikasinya Terhadap Program Pengembangan Kreativitas (Studi Deskriptif 

pada Siswa Kelas V dan VI SD Negeri Bajing Kulon 04 Kroya Tahun Pelajaran 

2014/2015) ” didapatkan hasil 5 siswa (9%) masuk dalam kategori sangat tinggi, 7 siswa 

(13%) masuk dalam kategori tinggi, 32 siswa (57%) masuk dalam kategori sedang, 12 

siswa (21%) masuk dalam kategori rendah, dan tidak terdapat siswa yang masuk dalam 

kategori sangat rendah. Siswa yang memiliki kreativitas dalam kategori sedang 

dikatakan sudah memiliki kreativitas di dalam dirinya tetapi belum berkembang. 

Relevansi kedua penelitian ini dengan penelitian Tingkat Kreativitas Mahasiswa 

Angkatan 2016 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta adalah meneliti tingkat kreativitas. Hasil dari kedua penelitian ini memiliki 

hasil yang baik yaitu siswa sudah memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi dan 

sedang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tingkat Kreativitas Mahasiswa 

Angkatan 2016 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta terletak pada subjek penelitian, yaitu siswa SD dengan Mahasiswa. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Skala 

Kreativitas. Menurut Azwar (1999) skala merupakan alat ukur psikologi untuk 

mengukur aspek afektif. Pengisian skala ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

mengenai tingkat kreativitas mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Skala Kreativitas mengacu pada 

adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2015) skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Item pertanyaan yang 

terdapat pada skala penelitian ini terdiri dari pertanyaan favorable (pernyataan positif) 

dan unfavorable (pernyataan negatif). Pada instrumen skala ini peneliti menyediakan 

lima pilihan jawaban yaitu, Selalu, Sering, Jarang, Kadang-Kadang dan Tidak Pernah. 

Peneliti tidak mencantumkan alternatif jawaban ragu-ragu untuk menghindari 

kecenderungan responden memberikan jawaban netral 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan 

dengan cara mengukur indicator-indikator variable penelitian, sehingga diperoleh gambaran 

diantara variable-variabel tersebut. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk 

mengukur dimensi yang hendak diteliti.  

Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini diselaraskan dengan variable penelitian 

yang memusatkan pada masalah-masalah actual dan fenomena yang sedang terjadi pada saat 

sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna. Metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian. Penelitian ini digunakan 

penulis untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kreativitas mahasiswa angkatan 2020.  

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November dan bertempatan di kampus 

UNUGHA Cilacap. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PGSD UNUGHA, 

sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 15 orang mahasiswa.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer karena sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data tidak melalui orang lain. Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan skala. Menurut Azwar (1999) skala merupakan alat ukur psikologi 

untuk mengukur aspek afektif. Menurut Periantalo (2015) karakteristik skala.  

D. Teknik analisis data 

Variabel penelitian merupakan atribur seseorang atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Variabel dalam penelitian ini adalah 

tingkat kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang ada didalam diri setiap individu 
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dalam menciptakan suatu ide atau gagasan baru untuk menghadapi permasalahan dan mencari 

alternatif pemecahan masalah serta dapat mengaktualisasikan identitas individu tersebut 

secara terpadu. Kreativitas juga merupakan salah satu ciri yang hanya dimiliki oleh manusia 

untuk mengembangkan akal budi. Menurut Munandar (1985) karakteristik kreativitas dibagi 

menjadi dua yaitu, aptitude (menggunakan kognitif) dan non aptitude ( menggunakan sikap 

dan perasaan). Ciri-ciri aptitude yaitu, kelancaran berpikir lancar, berpikir luwes, dan berpikir 

orisinal. Ciri-ciri non aptitude yaitu, rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, tertantang oleh 

kemajemukan, berani mengambil resiko dan menghargai. Aspek-aspek ini yang akan 

dijadikan sebagai dasar pengembangan instrumen. 

E. Teknik pengumpulan data serta analisis data  

Sugiyono (2015) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer karena sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data tidak melalui orang lain. Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan skala. Menurut Azwar (1999) skala merupakan alat ukur psikologi 

untuk mengukur aspek afektif. Menurut Periantalo (2015) karakteristik skala.  

1. Mengungkap aspek nonkognitif, artinya skala tidak mengungkap aspek kognitif 

(pengetahuan). Skala mengungkap aspek bagaimana manusia merespon. Semua 

jawaban dalam skala benar. 

2. Aspek diungkap melalui item. Ungkapan tersebut diwakili oleh item yang berasal dari 

indikator perilaku yang dibuat. 

3. Menghasilkan skor. Skala psikologi merupakan bagian dari pengukuran psikologi. 

Pengukuran menghasilkan skor. Skor merupakan suatu kontinum interval. Skor 

bergerak dari angka tertentu menuju angka tertentu. Skor didapat dari penjumlahan 

item. Skor mempunyai klasifikasi tertentu. Klasifikasi memiliki interpretasi atau 

makna. 

4. Melalui proses psikometri. Skala diuji cobakan melalui proses psikometri yang dimulai 

dari penetapan konstrak yang hendak diungkap. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL ANALISIS 

Berdasarkan perolehan data penelitian yang diperoleh melalui Skala Kreativitas, dapat 

dilihat gambaran kreativitas mahasiswa angkatan 2020. terdapat 22,4 % atau 15 

responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang sangat tinggi, 46,26% atau 31 

responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang tinggi, 29,85% atau 20 responden 

yang menunjukkan hasil kreativitas yang sedang, 2% atau 1 responden yang 

menunjukkan hasil kreativitas yang rendah, 0% atau 0 responden yang menunjukkan 

hasil kreativitas yang sangat rendah. Jumlah keseluruhan responden adalah 67 

responden. Jumlah mahasiswa angkatan 2020 sebenarnya ada 70 orang, peneliti hanya 

mendapatkan 66 orang mahasiswa dikarenakan saat penyebaran skala penelitian tidak 

semua mahasiswa yang hadir. 

Terdapat 22,4 % atau 15 responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang sangat 

tinggi, 46,26% atau 31 responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang tinggi, 

29,85% atau 20 responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang sedang, 2% atau 1 

responden yang menunjukkan hasil kreativitas yang rendah, 0% atau 0 responden yang 

menunjukkan hasil kreativitas yang sangat rendah. Jumlah keseluruhan responden 

adalah 67 responden. Jumlah mahasiswa BK angkatan 2016 sebenarnya ada 70 orang, 

peneliti hanya mendapatkan 66 orang mahasiswa dikarenakan saat penyebaran skala 

penelitian tidak semua mahasiswa yang hadir. 

4.2. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian 

besar mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali 

Cilacap memiliki kreativitas yang rata-rata tergolong tinggi, tetapi terdapat 

mahasiswa yang memiliki kreativitas sedang dan rendah. Mahasiswa angkatan 

2016 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap tingkat kreativitas 

sangat tinggi dan tinggi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Menurut Rogers (dalam Mahfud, 2017) faktor-faktor yang 
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mendukung tingginya kreativitas terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

kemampuan kreativitas, yaitu faktor internal dan ekstrernal. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari individu, seperti keterbukaan terhadap 

pengalaman dan mampu menerima perbedaan yangditerima individu. Kemampuan 

dalam menilai produk yang dihasilkan oleh seseorang ditentukan oleh dirinya 

sendiri bukan karena kritikan dan pujian orang lain, serta memiliki kemampuan 

untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, 

konsep atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

Keterkaitan mahasiswa dengan faktor internal ini adalah mahasiswa mampu 

menerima perbedaan yang dialami seperti perbedaan pendapat dan gagasan, 

perbedaan lingkungan. Mahasiswa perlu memiliki keterbukaan terhadap situasi 

yang dialami saat ini, untuk melakukan hal tersebut mahasiswa perlu menerima 

keadaan di masa lalu. Keterbukaan yang biasa dialami mahasiswa adalah 

keterbukaan akan informasi-informasi yang diterima, keterbukaan akan segala ide 

dan gagasan orang lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi kreativitas individu 

adalah berasal dari lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan 

kebebasan psikologis. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika 

kebudayaan itu memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial 

yang dimiliki anggota masyarakat. Diduga faktor lingkungan tempat mahasiswa 

tersebut belajar mendukung mereka memiliki tingkat kreativitas sangat tinggi dan 

tinggi. Hal ini didukung oleh bunyi item “ketika saya berada dalam kelompok, saya 

mampu menghargai keunikan yang ada dalam diri saya” menjadi salah satu item 

yang masuk kategori sangat tinggi. Pada item ini mahasiswa membuktikan bahwa 

ketika mahasiswa berada di lingkungan kelompok mereka mampu menghargai 

keunikan yang ada di dalam dirinya sehingga mereka memandang dirinya mampu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai jawaban atas pembahasan dalam penelitian ini : 

1. Sebagian besar mahasiswa angkatan 2020 tingkat kreativitasnya sangat tinggi dan 

tinggi dan hanya sebagian kecil mahasiswa yang masuk dalam kategori sedang dan 

rendah. 

2. Ditemukan 6 item dengan skor perolehan tergolong dalam kategori sedang. Item 

tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan usulan topik-topik untuk 

meningkatkan kreativitas mahasiswa angkatan 2020 

5.2 Rekomendasi  

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian eksperimen maupun 

penelitian tindakan. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki capaian skor sangat tinggi 

dan tinggi agar mampu mempertahankan capaian skor yang di peroleh. Sehingga 

mahasiswa diharapkan memiliki kreativitas yang baik. Untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik, maka disarankan untuk : 

a. Peneliti sebaiknya menambahkan analisisyang digunakan seperti, analisis 

faktor dan analisis mendalam. 

b. Peneliti mengukur tingkat kreativitas tidak hanya melalui skala tetapi 

menggunakan observasi di lapangan. 

c. Peneliti menambah sumber yang berkitan dengan kreativitas untuk lebih 

memperkuat hasil penelitian. 

d. Peneliti perlu menambah data ketika membuat latar belakang. 

e. Peneliti mencari kajian penelitian relevan yang sesuai dengan judul 

penelitian. 
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