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RINGKASAN 

PROFIL KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

 
Pengembangan kreativitas menjadi salah satu tujuan pendidikan nasional sehingga 

peserta didik menjadi individu yang berguna, memiliki daya saing yang tinggi dan cakap dalam 
menghadapi kehidupan nyata. Universitas Negeri Padang sebagai bagian dari pendidikan tinggi 
di Indonesia mengisyaratkan adanya pengembangan kreativitas mahasiswa. Pengembangan 
kreativitas tersebut dapat dilaksanakan melalui program yang terarah dan sistematis. Masalahnya 
adalah belum adanya penelitian yang memberikan gambaran secara komprehensif berkenaan 
dengan kondisi nyata kreativitas mahasiswa yang mengakibatkan tidak adanya kegiatan yang 
terprogram secara baik.  

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran berkenaan dengan profil kreativitas 
mahasiswa Universitas Negeri Padang sehingga memperoleh informasi awal yang dapat 
digunakan dalam penyusunan program pengembangan kreativitas mahasiswa. Penelitian ini 
dilakukan terhadap 420 mahasiswa UNP yang dipilih secara random. Instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Alat Ukur Kreativitas (AUKREAF) yang digunakan untuk informasi 
klasifikasi kreativitas siswa yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada umumnya kreatifitas mahasiswa UNP berada dalam kategori sedang. Untuk itu, 
diperlukan adanya usaha-usaha dari berbagai pihak agar kreatifitas mahasiswa dapat ditingkatkan 
lagi melalui program-program pengembangan kreatifitas dan layanan bimbingan dan konseling 

 
Kata kunci: Kreativitas, mahasiswa UNP 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 

mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan nasional tersebut ditemukan 

bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya mengedepankan hasil semata, akan tetapi jauh 

kepada proses memperoleh hasil itu yang menuntut adanya inovasi, kreativitas dan 

kemandirian peserta didik.  

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salahsatu Lembaga Pendidik Tenaga 

Kependidikan (LPTK) berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu 

sesuai arah tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut UNP memiliki visi “Menjadi 

universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa”. Visi UNP tersebut dijabarkan dalam tujuan  sebagai berikut:  

1. Menghasilkan tenaga profesional  yang bermoral dan agamis di bidang pendidikan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. 

2. Menghasilkan  lulusan yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan 
lingkungan global. 

3. Menciptakan mahasiswa yang cerdas, santun, sehat jasmani, dan rohani. 
4. Menghasilkan karya ilmiah dan model pembelajaran yang inovatif. 
5. Tersebarluaskannya ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan model pembelajaran 

pada tingkat nasional dan internasional. 
6. Meningkatnya mutu dan jumlah implementasi ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, 

teknologi, olahraga, dan seni melalui pengabdian masyarakat. 
7. Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan 

dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian. 
8. Terwujudnya tata kelola yang baik (good university governance). 
9. Terlaksananya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan. 
10. Terjalinnya kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 
11. Terwujudnya universitas unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020. 
12. Terbangunnya budaya akademik yang berwawasan global. 
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Dari penjelasan berkenaan dengan visi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di 

UNP tersebut nyatalah bahwa pengembangan kreatifitas mahasiswa menjadi tujuan 

terselenggaranya pendidikan sehingga menjadi mahasiswa yang mampu bersaing baik dalam 

bidang kependidikan maupun bidang lainnya.  

Permasalahannya adalah penelitian dalam bidang pendidikan dan kreativitas 

menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal di Indonesia pada umumnya masih kurang 

memberikan kesempatan bagi pengembangan kreativitas peserta didik, sehingga menciptakan 

peserta didik yang hanya mengedepankan kemampuan kognitif semata, menginginkan 

sesuatu yang instan, mengedepankan perilaku yang tidak mau mengeksplorasi sehingga 

mengakibatkan individu-individu yang lemah, tidak memiliki daya saing tinggi, mencontek, 

tidak mandiri sampai individu yang tidak kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu usaha 

bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik, khususnya kreativitas melalui upaya 

pendidikan baik itu formal, informal maupun non formal. Upaya pendidikan tersebut tidak 

terlepas dari peran budaya yang ada di masyarakat luas yang mempengaruhi pola pikir, pola 

rasa, pola tindak peserta didik itu sendiri. 

Kreativitas dipandang sebagai suatu bagian dari proses kognitif karena di dalamnya 

terkandung kemampuan individu untuk berfikir keluar (divergent thinking) yang berbeda 

dengan intelegensi yang disebut sebagai kemampuan berfikir memusat (convergent thinking). 

Sebagai salah satu bagian dari kognitif, tentunya kreativitas juga dipengaruhi banyak faktor 

yang menarik untuk diteliti. Mengingat munculnya ide-ide dan karya-karya kreatif 

merupakan kemampuan yang hendak dicapai dalam pendidikan masa kini untuk 

mempersiapkan individu yang tangguh menuju zaman yang penuh dengan permasalahan 

yang lebih kompleks. Untuk itu perlu dikaji berbagai persoalan yang menyangkut kreativitas 

terutama berkenaan dengan profil kreativitas mahasiswa. Dengan adanya kajian tentang 

kreativitas mahasiswa, maka diharapkan mampu menyusun program universitas dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan kerangka kerja yang telah dikemukakan, permasalahan utama penelitian 

ini adalah berkenaan dengan profil kreativitas mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan 

rumusan  masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana profil kreativitas mahasiswa Universitas Negeri Padang ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan profil kreativitas  

mahasiswa Universitas Negeri Padang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk  

1. Memberikan gambaran berkenaan dengan profil kreativitas mahasiswa Universitas 

Negeri Padang. 

 

D. Urgensi/ Keutamaan Penelitian dan Luaran penelitian 

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam 

kerangka keilmuan bimbingan dan konseling khususnya dalam mengembangkan kreativitas 

mahasiswa. Secara lebih rinci manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat/luaran teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya yang 

berhubungan dengan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kerangka 

bimbingan dan konseling komprehensif. 

b. Mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan program bimbingan dan 

konseling khususnya bimbingan dan konseling keberbakatan dan pengembangan 

kreativitas mahasiswa  

2. Manfaat/luaran praktis 

1. Ditemukannya gambaran di lapangan berkenaan dengan kreativitas mahasiswa yang 

akan dimanfaatkan oleh konselor dan dosen untuk pengembangan kreativitas 

mahasiswa 

2. Ditemukannya gambaran berkenaan program-program yang bisa digunakan dalam 

dalam rangka penyiapan kompetensi konselor bagi pengembangan kreativitas 

mahasiswa di perguruan tinggi.  
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3. Hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal internasional journal counseling 

and development dan atau jurnal internasional lainnya yang membahas konseling 

pengembangan kreativitas.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Dasar Kreativitas  

Kreativitas merupakan salah satu bagian dari aspek kognitif lain yang juga 

dipengaruhi dan mempengaruhi budaya. Banyak pengertian ahli tentang kreativitas. Dedi 

Supriadi (1994:7) menyebutkan bahwa kreativitas didefinisikan tergantung dari orang 

memandangnya yang dapat dilihat dari dua alasan yakni karena kreativitas “konstruk 

hipotetis” dan yang kedua definisi kreativitas tergantung pada dasar teori yang menjadi 

acuan pembuat definisi. Komite Pendidikan Budaya dan Kreativitas Inggris memberikan 

makna kreativitas yaitu Creativity is obviously to do with producing something original yang 

merupakan usaha sungguh-sungguh individu untuk menghasilkan sesuatu yang asli/original 

dengan cara yang berbeda. Papalia D., Olds S., dan Feldman R (2009:480) mengemukakan 

kreativitas sebagai suatu kemampuan untuk melihat banyak hal dengan pandangan baru 

untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya atau melihat masalah 

yang gagal dikenali orang lain dan menemukan pemecahan yang baru yang tidak biasa. 

Defenisi yang hampir sama dikemukakan oleh Drevdahl (dalam Hurlock, 1996:4) yang 

mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya 

bukan hanya perangkuman, pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh 

dari pengalaman sebelumnya  serta pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan 

mungkin mencakup pembentukan korelasi baru, individu kreatif mempunyai maksud atau 

tujuan yang ditentukan dan bukan fantasi semata, serta produk yang dihasilkan dapat 

berbentuk produk seni, kesusasteraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau 

metodologis. Defenisi hampir sama dikemukakan oleh Robert J. Sternberg (2008:390) bahwa 

kreativitas merupakan proses memproduksi sesuatu yang orisinil dan bernilai, dengan 

ditandai dengan ciri seberapa banyak yang dihasilkan serta apa yang diketahui.  

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Eugene Gorny (2007) yang mengartikan 

kreativitas sebagai suatu karya kreatif yang mengandung kebaruan (orisinalitas, 

unexpectedness), bernilai (relevansi, kelayakan, makna, kegunaan, efektivitas), dapat 
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dilakukan assesment serta dapat dikomunikasikan dengan khalayak orang ramai berkenaan 

dengan produknya secara bertanggung jawab. Dari beberapa defenisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu 

yang baru (dapat berupa produk maupun prosedur baru) yang relatif berbeda dengan apa 

yang sudah ada sebelumnya. 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas   

Kreativitas seseorang berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (diri 

sendiri) dan eksternal (lingkungan). Faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri, antara 

lain seperti kondisi kesehatan fisik, tingkat kecerdesan (IQ), motivasi, dan lainnya. 

Sedangkan faktor eksternal (yang berasal dari luar lingkungan) dapat dikategorikan pada 

faktor keluarga, sekolah dan faktor sosial budaya. Robert J Sternberg (2008:402) menyatakan 

bahwa “kita tidak bisa mempelajari kreativitas dengan mengisolasikan individu-individu dan 

kerja-kerja mereka dari lingkungan sosial dan historis tempat mereka ditampilkan...apa yang 

kita sebut kreatif tidak pernah menjadi hasil dari tindakan individual saja”. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada faktor lain diluar diri individu yang menjadikannya kreatif, salah 

satunya adalah faktor sosial budaya. Faktor individu dan faktor lingkungan harus berpadu 

agar munculnya kreativitas.  

Faktor lingkungan yang mendukung muncul dan berkembangnya kreativitas 

didefenisikan oleh Sternberg and Grigorenko (dalam Eugene Gorny, 2007) sebagai 

lingkungan fisik, sosial dan budaya dimana proses kreatif terjadi, yang pada akhirnya 

dikemukakan oleh Arieti sebagai creativogenic society dan oleh Simonton sebagai pengaruh 

dari aktivitas domain (domain activity), intellectual receptiveness, perbedaan etnik (ethnic 

diversity), dan keterbukaan politik (political openness).  

Berkenaan dengan  kreativitas dan kebudayaan, A.R. Arasteh & J.D. Arasteh 

(1976:86) mengemukakan hubungan antara kreativitas dengan kebudayaan dengan 

menyebutkan Culture is nothing more than accumulative creative product perpetuated in 

certain forms. Man cannot grow without culture, nor can culture survive without 

representatives. Thus the interrelatedness of culture, man, and creativity gives meaning to 

life, yang mengandung makna bahwa antara kultur/kebudayaan tidak bisa dipisahkan dalam 

proses terbentuknya individu yang kreatif begitu juga sebaliknya dengan adanya individu-

individu yang kreatif maka individu-individu tersebut akan tumbuh bersama budayanya. Hal 
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ini sesuai dengan pendapat Arieti (dalam Dedi Suryadi, 1994:60) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan timbal balik antara kreativitas dengan budaya yang disebut sebagai 

budaya kreativogenik.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbert Spencer yang menyatakan bahwa before the 

great man make a society, society must make him yang selanjutnya di jelaskan oleh Arieti 

sebagai creativity does not occur at random, but enhanced by environment (cultural) factor. 

Lebih lanjut, Eugene Gorny (2007) memberikan pernyataan bahwa kreativitas merupakan 

sebagai konstruksi sosial. Arieti (1976) memberikan gambaran hubungan timbal balik antara 

individu kreatif dengan budaya kreativogenik sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Hubungan timbal balik antara individu kreatif dengan budaya kreativogenik 

(Arieti, dalam Dedi Supriadi, 1994:60) 

Lebih lanjut, KEA Eouropean Affairs  (2009) memberikan gambaran bahwa budaya 

berbasis kreatif dipengaruhi oleh tiga faktor seperti yang tergambar berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Culture-Based Creativity 
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Dari gambar tersebut, dijelaskan bahwa budaya yang berbasis kreativitas merupakan 

bagian dari antara kemampuan artistik (keahlian teknis), kemampuan berfikir lateral dan 

lingkungan yang kondusif. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan berbudaya 

kreatif, juga senada dengan pendapat Arieti bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

budaya, kreatifitas dengan budaya kreatif.  

Berkenaan dengan faktor kreativogenik, Arieti (dalam Utami Munandar, 2009:119) 

mengemukakan terdapat sembilan faktor sosiokultural yang creativogenic yaitu :  

1. Tersedianya sarana kebudayaan, meliputi sarana fisik dalam bentuk peralatan atau 

bahan yang dibutuhkan untuk suatu bidang serta media kebudayaan lainnya yang 

mendukung dikembangkannya kreativitas. 

2. Keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan, dimana rangsangan dan lingkungan 

kebudayaan tidak hanya harus tersedia akan tetapi juga harus diingini dan mudah 

didapatkan. Kebudayaan yang creativogenic hendaknya tidak hanya memperhatikan 

tujuan-tujuan seperti kesejahteraan, keamanan dan pertahanan lingkungan fisik; tidak 

terfokus secara eksklusif atau eksesif terhadap salah satu aspek dari kehidupan 

manusiawi, apakah itu agama, kemiliteran, perdagangan atau aspek lain. Sebaiknya, 

media kebudayaan terbuka bagi semua lapisan masyarakat dan tidak bagi golongan 

tertentu saja.  

3. Penekanan pada becoming (menjadi tumbuh) tidak hanya pada being (sekadar 

berada), ini berarti bahwa manusia yang kreatif menyadari bahwa kreativitas adalah 

sesuatu yang dihayati bersama-sama, sesuatu yang tumbuh, dan membutuhkan masa 

depan maupun masa kini.  

4. Memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga 

negara, tanpa diskriminasi, ini berarti media kebudayaan, termasuk di dalamnya 

adalah masyarakatnya memberikan kesempatan kepada semua orang untuk 

mengembangkan kreativitasnya tanpa membeda-bedakan individu baik dari status 

sosial ekonomi maupun hal lain, termasuk juga di dalamnya memberikan akses gratis 

kepada masyarakatnya untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan media 

kebudayaan yang ada.  
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5. Timbulnya kebebasan atau paling tidak hhanya ada diskriminasi yang ringan setelah 

pengalaman tekanan dan tindakan yang keras merupakan insentif atau tantangan 

terhadap pertumbuhan kreativitas 

6. Keterbukaan terhadap rangsangan budaya yang berbeda bahkan yang kontras. 

7. Toleransi dan minat terhadap pandangan yang divergen, yaitu pandangan yang 

menjajagi berbagai macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan, sedangkan 

pemikiran konvergen menuju pada satu jawaban yang mungkin terhadap suatu 

persoalan.  

8. Adanya interaksi antara pribadi-pribadi yang berarti, ini menunjukkan akan adanya 

interaksi sosial historis.  

9. Adanya insentif, penghargaan atau hadiah, dimana insentif, penghargaan atau hadiah 

itu bukanlah tujuan utama melainkan sebagai reinforcing (memperkuat) tingkah laku 

kreatifnya.  

Kreativitas cenderung dianggap sebagai sifat pribadi seorang individu dan bukan 

merupakan sifat sosial yang dihayati oleh masyarakat. Meskipun demikian kemampuan 

kreatif seseorang individu itu tidak sama sekali lepas dari pengaruh kebudayaan dan 

pengaruh masyarakat tempat dia hidup. Sorokin (dalam Dedi Supriadi, 1994:58) 

menempatkan kreativitas sebagai faktor yang sangat penting dalam perubahan sosial budaya. 

Dengan kreativitasnya, manusia memberikan makna terhadap realitas alam semesta dan 

mengembangkan corak kehidupannya. Sejalan dengan Sorokin, Kelman (1963) menunjuk 

tiga manfaat dari kreativitas yang konstruktif yaitu memungkinkan individu atau masyarakat 

untuk (a) memberikan respon yang kuat terhadap situasi-situasi baru, (b) mengadakan reaksi 

yang lebih kuat terhadap tantangan-tantangan lama, serta (c) mengorganisasikan situasi baru 

dan memberikan respon yang kuat kepadanya.  

C. Kompetensi Konselor dalam Pengembangan Kreativitas  

Kompetensi didefenisikan sebagai kemampuan untuk terlibat dalam tindakan atau 

menciptakan kondisi yang sesuai yang akan mengoptimalkan sistem dan perkembangan 

klien. Sedangkan kompetensi konselor didefenisikan sebagai the counselor’s acquisition of 

awareness, knowledge, and skill needed to function effectively in a pluralistic democratic 

society (ability to communicate, interack, negotiate, and intervene on behalf of clients from 

diverse backgrounds), and on a organizational/society level, advocating effectively to 
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develop new theories, practices, policies, and organizational structures that are more 

responsive to all groups (Derald Wing Sue & David Sue, 2003:21) 

Assosiasi Konseling Multikultural dan Perkembangan Amerika (Association for 

Multicultural Counseling and Development -- AMCD) menjelaskan kompetensi Konselor 

yang berbasis budaya meliputi tiga ranah yakni Awareness, Knowledge/Understanding, dan 

Skill. 

1. Kompetensi Pertama : Awareness of One’s Own Assumptions,Values, and Biases  

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kemampuan konselor untuk sadar akan 

diri mereka sendiri, baik itu pandangannya (worldview), asumsinya, nilai-nilai yang 

mendasarinya, produk pengkondisian budayanya, serta kesadaran-kesadaran lain tentang 

diri sendiri yang akan mempengaruhi dan tercermin dalam konseling dengan ras, etnis, 

budaya yang berbeda dengan dirinya. Pencegahan terhadap pandangan tentang 

etnosentris (ethnocentrism) maka menjadi syarat utama terhadap keefektifan konseling 

lintas/multi kultural (Derald Wing Sue & David Sue, 2003; Derald Wing Sue, Patricia 

Arredondo, and Roderick J. Mcdavis, 1992).  

Lebih lanjut, kompetensi pertama ini dijabarkan ke dalam tiga kompetensi, yakni 

Awareness Competencies yang meliputi (a) Bergerak dari tidak menyadari ke menyadari 

warisan budaya sendiri; menghargai dan menghormati perbedaan budaya (Move from 

being culturally unaware to aware of own cultural heritage; value and respect cultural 

differences), (b) Memiliki kesadaran tentang bagaimana latar belakang budaya sendiri, 

pengalaman, sikap, nilai-nilai dan bias mempengaruhi proses psikologis (awareness of 

how own cultural background, experiences, attitudes, values and biases influence 

psychological processes), (c) Memiliki kemampuan untuk mengenali keterbatasan 

kompetensi dan keahlian (ability to recognize limits of competence and expertise), (d) 

Memiliki rasa nyaman apabila berada/dekat dengan individu yang memiliki rasial, etnis, 

budaya dan keyakinan perbedaan antara dirinya dan orang lain (Comfort with racial, 

ethnic, cultural and belief differences between self and others). 

Berkenaan dengan kompetensi pengetahuan (Knowledge Competencies), maka 

seorang konselor harus memiliki kompetensi dalam (a)  pengetahuan akan ras sendiri dan 

warisan budaya dan dampak personal dan profesional dalam mendefenisikan normal-

abnormal (Knowledge of own racial and cultural heritage and the personal and 
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professional effects on definitions of normality-abnormality), (b)  pengetahuan dan 

pemahaman bagaimana penindasan, rasisme, diskriminasi dan stereotip mempengaruhi 

diri secara pribadi dan profesioanl (Knowledge and understanding of how oppression, 

racism, discrimination, and stereotyping affect self personally and professionally), (c) 

pengetahuan akan dampak soail dan lainnya, dimana perbedaan-perbedaan gaya 

komunikasi dapat menghambat atau memfasilitasi proses konseling dan bagaimana untuk 

mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi (knowledge of social impact on others, i.e. 

how communication style differences inhibit or facilitate the counseling process and how 

to anticipate possible impacts).  

Selanjutnya seorang konselor juga harus menyadari untuk memiliki keterampilan 

(Skill Competencies) dalam hal (a) mencari pengalaman pendidikan, konsultasi dan 

pelatihan untuk memperkaya pemahaman dan efektivitas dalam bekerja dengan populasi 

budaya berbeda (seek educational, consultative, and training experiences to enrich 

understanding and effectiveness in working with culturally different populations, (b) 

mencari kemampuan memahami diri sendiri sebagai makhluk yang memiliki ras dan 

budaya serta secara aktif mencari identitas yang bersifat nonrasis (seek to understand self 

as racial and cultural beings, actively seeking a nonracist identity).  

2. Kompetensi ke dua: Understanding the Worldview of Culturally Different People 

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kompetensi yang mengharapkan konselor 

dapat mengerti dan memahami pandangan dari individu yang memiliki budaya yang 

berbeda dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi/apresiasi. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa untuk memahami pandangan dari orang yang berbeda secara 

budaya tidak harus mengenyampingkan pandangan tentang dirinya sendiri akan tetapi 

menerima pandangan yang berbeda sebagai perspektif yang sah yang bisa 

dikomunikasikan lebih lanjut (Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick J. 

Mcdavis, 1992).  

Kompetensi ke dua ini dijabarkan ke dalam tiga kompetensi lagi yakni, Awareness 

Competencies yang meliputi (a) kesadaran akan reaksi emosi yang negatif terhadap 

kelompok lain (awareness of negative emotional reactions toward other groups), (b) 

kesadaran akan streotipe dan praduga terhadap kelompok lain (awareness of stereotypes 

and preconceived notions toward other groups). 
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Selanjutnya, Knowledge Competencies yang meliputi (a)  pengetahuan dan 

informasi tentang pengalaman hidup, warisan budaya dan latar belakang historis dari 

kelompok yang dilayani (knowledge and information of life experiences, cultural 

heritage, and historical background of the particular group that they are serving), (b) 

pengetahuan tentang bagaimana ras, budaya dan etnik  berdampak pada formasi 

kepribadian, pilihan pekerjaan, manifesti/perwujudan dari gangguan psikologis, perilaku 

mencari bantuan, dan layak/tidak layaknya suatu pendekatan konseling (knowledge of 

how race, culture and ethnicity affect personality formation, vocational choices, 

manifestation of psychological disorders, help-seeking behavior, and the appropriateness 

or inappropriateness of counseling approaches), (c) pengetahuan tentang dampak 

sosiopolitik terhadap kehidupan ras dan etnik minoritas (knowledge of sociopolitical 

influences that impinge upon the life of racial and ethnic minorities). 

Sedangkan dalam hal Skill Competencies, dibagi ke dalam kompetensi dalam (a) 

membiasakan diri dengan penelitian terkini yang relevan dengan kesehatan 

mental/gangguan kesehatan mental dalam kelompok etnis dan ras tertentu (familiarize 

self with relevant and recent research regarding mental health/ mental health disorders 

of ethnic and racial groups), (b) menjadi aktif untuk mengembangkan individu yang 

memiliki budaya berbeda diluar setting konseling (become actively involved with 

culturally different individuals outside the counseling setting). 

3. Kompetensi ke tiga: Developing Appropriate Intervention Strategies and  Techniques  

Kompetensi ini mengisyaratkan bahwa konselor lintas/multi budaya mampu 

menggunakan strategi dan teknik intervensi yang tepat yang digunakan dalam konseling 

dengan individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan dirinya. Dalam hal 

Awareness Competencies konselor mesti memiliki kompetensi (a) menghormati 

keyakinan spritual/agama tentang keberfungsian mental dan fisik (respect for religious 

and/or spiritual beliefs about physical and mental functioning), (b) menghormati adat 

dalam praktik bantuan dan jaringan yang memberikan bantuan secara intrinsik (respect 

indigenous helping practices and intrinsic help-giving networks), (c) nilai bilingualisme 

dan tidak memandang bahasa lain sebagai sesuatu yang menghambat konseling (value 

bilingualism and do not view another language as an impediment to counseling). 
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Lebih lanjut, berkenaan dengan Knowledge Competencies, konselor disyaratkan 

memiliki kompetensi (a) pengetahuan tentang bagaimana karakteristik konseling pada 

umumnya --- etnosentris, keterikatan kelas, dan monolingual -- ketidakserasian dengan 

beberapa nilai budaya (knowledge of how generic characteristics of counseling -- 

ethnocentric, class bound, and monolingualclash with some cultural values), (b) 

pengetahuan tentang hambatan kelembagaan/institusional yang menghambat orang 

menggunakan layanan kesehatan mental (knowledge of institutional barriers that prevent 

people from using mental health services), (c) pengetahuan akan adanya potensi bias 

dalam penggunaan instrument (knowledge of potential biases in assessment instruments), 

(d) pengetahuan akan strukut keluarga, hirarki, nilai dan keyakinan, karakteristik 

komunitas dan sumber daya manusia dan keluarga (knowledge of family structures, 

hierarchies, values and beliefs; community characteristics, and community and family 

resources), (e) pengetahuan yang relevan dengan praktik diskriminasi dalam level sosial 

dan komunitas (knowledge of relevant discriminatory practices at the social and 

community levels).  

Sedangkan dalam Skill Competencies, konselor dipersyaratkan hendaknya 

memiliki kompetensi dalam (a) keterlibatan dalam usaha membantu peningkatan sumber 

daya baik secara verbal maupun nonverbal (engage in a variety of verbal and nonverbal 

helping resources, (b) keterampilan intervensi latihan institusional terhadap individu 

(exercise institutional intervention skills on behalf of the person), (c) melakukan 

konsultasi dengan ahli tradisional dan para pemimpin agama/spritual (seek consultation 

with traditional healers and religious or spiritual leaders), (d) bertanggung jawab atas 

klien kiriman dari orang lain atau melakukan referal jika diperlukan (take responsibility 

for interacting in the language requested by the person or make referral if needed), (e) 

memperoleh latihan dan keahlian dalam assesmen dan tes instrument tradisional dan 

menyadari keterbatasan budaya mereka (have training and expertise in traditional 

assessment and testing instruments, and are aware of their cultural limitations), (f) dalam 

bekerja berusahan untuk mengurangi adanya bias, prasangka dan praktik diskriminatif 

(work to eliminate biases, prejudices, and discriminatory practices) dan (g) membantu 

memberikan pendidikan tentang intervensi psikologis seperti tujuan, ekspektasi, hukum, 

dan orientasi konselor  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran profil kreativitas mahasiswa 

Universitas Negeri Padang yang akan digunakan dalam rangka pengembangan kreatvitas dan 

kerangka kompetensi konselor.  Untuk itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya 

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti 

antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran 

akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, 

memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan 

informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan 

mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta 

untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.  

 

B. Populasi dan sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri Padang yang 

terdaftar pada semester Juli-Desember 2015, yang berjumlah 5115 orang. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling, dengan terlebih 

dahulu menghitung besaran sampel menggunakan rumus Solvin. Dari penghitungan besaran 

sampel ditemukan sampel penelitian ini berjumlah 420 orang.  
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Berikut disajikan sebaran sampel penelitian ditinjau dari Fakultas asal sampel 

 

Tabel 3.1. 
Sebaran Fakultas Asal Sampel 

 

No Fakultas Asal Sampel 
Jumlah 
Sampel 

1 Ilmu Pendidikan 85 
2 Ekonomi 39 
3 Ilmu Sosial 46 
4 Ilmu Keolahragaan 65 
5 Bahasa dan Seni 42 
6 Matematika Ilmu Pengetahuan Alam 82 
7 Teknik 61 
 Jumlah Keseluruhan Sampel 420 

 

C. Instrumen Penelitian 

Data awal berkenaan dengan  tingkatan kreativitas mahasiswa Universitas Negeri 

Padang dikumpulkan melalui instrument Alat Ukur Kreativitas (AUKREAF) yang disusun 

Prayitno, dkk (1990). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terutama untuk 

pemetaan kondisi kreativitas mahasiswa. Pengkategorian kreatifitas mahasiswa berdasarkan 

skor ideal, dan dibagi ke dalam 7 (tujuh) kategori dengan memperhatikan interval yang sama 

antar satu kategori dengan kategori lainnya. Secara keseluruhan, pengkategorian kreatifitas 

mahasiswa UNP menggunakan kriteria sebagai berikut:  

Tabel 3.2.  

Pengaktegorian Kreatifitas Mahasiswa UNP 

No Kategori Interval 
1 Sangat Rendah  < 154  
2 Cukup Rendah  154-199  
3 Rendah  200-245  
4 Sedang  246-291  
5 Cukup Tinggi  292-337  
6 Tinggi  338-383  
7 Sangat Tinggi  > 383  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP akan digambarkan 

secara keseluruhan. Selain penggambaran secara keseluruhan, penelitian ini juga akan 

menggambarkan profil kreatifitas mahasiswa UNP per indikator yaitu berkenaan dengan 1) 

sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru, 2) sikap terhadap lingkungan, dinamika, 

kemampuan berkespresi dan berkomunikasi, 3) sikap dan dinamika dalam bekerja, 4) 

kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati, 4) kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati, 5) 

keaslian dan prestasi, serta indikator 6) komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral.  

Berikut disajikan hasil penelitian berkenaan dengan profil secara keseluruhan dan profil per 

indikator. 

1. Profil kreatifitas mahasiswa UNP secara keseluruhan 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP secara 

keseluruhan memberikan gambaran bahwa kreatifitas mahasiswa UNP pada umumnya 

berada dalam kategori sedang. Secara lebih rinci paparan berkenaan dengan profil 

kreatifitas mahasiswa UNP disajikan pada tabel 4.1. berikut ini:  

Tabel 4.1. 

Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 

 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah  < 154  0 - 
2 Cukup Rendah  154-199  1 0,24 
3 Rendah  200-245  17 4,05 
4 Sedang  246-291  247 58,81 
5 Cukup Tinggi  292-337  153 36,43 
6 Tinggi  338-383  2 0,48 
7 Sangat Tinggi  > 383  0 - 

 Jumlah  420 
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Pada tabel 4.1. disajikan bahwa 58,81 %  (247 orang) mahasiswa memiliki kreatifitas 

yang sedang. Sementara itu, 36,43 % diantaranya (153 orang) memiliki kreatifitas yang 

cukup tinggi. Tabel 4.1. juga menyajikan bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki 

kreatifitas dengan kategori sangat rendah dan sangat tinggi.  

2. Profil kreatifitas mahasiswa UNP per indikator.  

a. Sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP pada 

indikator sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru berada dalam kategori 

cukup tinggi. Secara lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas 

mahasiswa UNP pada indikator sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru 

disajikan pada tabel 4.2. berikut ini:  

Tabel 4.2. 

Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 
Ditinjau dari Sikap dan Tilikan terhadap Masalah dan Hal-hal Baru 

 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 30 1 0,24 
2 Cukup Rendah 30-38 1 0,24 
3 Rendah 39-47 16 3,81 
4 Sedang 48-56 124 29,52 
5 Cukup Tinggi 57-65 233 55,48 
6 Tinggi 66-74 45 10,71 
7 Sangat Tinggi > 74 0          -  

 Jumlah  420 
 

Pada tabel 4.2. disajikan bahwa 55,48 %  (233 orang) mahasiswa memiliki sikap dan 

tilakan terhadap masalah dan hal-hal baru yang cukup tinggi. Sementara itu, 29,52 % 

diantaranya (124 orang) memiliki sikap dan tilakan terhadap masalah dan hal-hal baru 

yang sedang. Tabel 4.1. juga menyajikan bahwa  terdapat 1 orang mahasiswa (0,24 

%) yang memiliki sikap dan tilakan terhadap masalah dan hal-hal baru dengan 

kategori sangat  rendah dan  cukup rendah.  Tabel 4.2. juga menyajikan bahwa 16 

orang (3,86 %)  mahasiswa berada pada kategori rendah, 45 orang (10,71 %) 

mahasiswa berada pada kategori tinggi dan tidak ada mahasiswa memiliki sikap dan 

tilakan terhadap masalah dan hal-hal baru pada kategori sangat tinggi.  
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b. Sikap terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP pada 

indikator sikap terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan 

berkomunikasi mahasiswa UNP pada umumnya berada dalam kategori sedang. Secara 

lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP berkenaan 

dengan indikator sikap terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan 

berkomunikasi disajikan pada tabel 4.3. berikut ini:  

 

Tabel 4.3. 

Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 
Ditinjau dari Sikap terhadap Lingkungan, Dinamika, Kemampuan Berekspresi dan 

Berkomunikasi 
 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 27 0 0,00 
2 Cukup Rendah 27-34 2 0,48 
3 Rendah 35-42 45 10,71 
4 Sedang 43-50 222 52,86 
5 Cukup Tinggi 51-58 146 34,76 
6 Tinggi 59-66 5 1,19 
7 Sangat Tinggi > 66 0 - 

 Jumlah  420 
 

Pada tabel 4.3. disajikan bahwa 52,86 %  (222 orang) mahasiswa memiliki sikap 

terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi yang 

berkategori sedang. Sementara itu, 34,76 % diantaranya (146 orang) memiliki sikap 

terhadap lingkungan, dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi yang 

berkategori cukup tinggi. Tabel 4.3. juga menyajikan bahwa  terdapat 2 orang 

mahasiswa (0,48 %) yang memiliki sikap terhadap lingkungan, dinamika, 

kemampuan berekspresi dan berkomunikasi yang berkategori cukup rendah dan 

terdapat 45 orang mahasiswa (10,71 %) yang memiliki sikap terhadap lingkungan, 

dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi yang berkategori rendah. Tabel 

4.3. juga menyajikan bahwa 5 orang (1,19 %)  mahasiswa berada pada kategori 

tinggi, dan tidak ada mahasiswa memiliki sikap terhadap lingkungan, dinamika, 

kemampuan berekspresi dan berkomunikasi yang berkategori sangat tinggi.  
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c. Sikap dan dinamika dalam  bekerja 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP pada indikator 

sikap dan dinamika dalam bekerja pada umumnya berada dalam kategori sedang, 

Secara lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP 

berkenaan dengan indikator sikap dan dinamika dalam bekerja disajikan pada tabel 

4.4. berikut ini:  

Tabel 4.4. 
Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 

Ditinjau dari Sikap dan Dinamika dalam Bekerja 
 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 22 0 0,00 
2 Cukup Rendah 22-28 4 0,95 
3 Rendah 29-35 99 23,57 
4 Sedang 36-42 256 60,95 
5 Cukup Tinggi 43-49 60 14,29 
6 Tinggi 50-56 1 0,24 
7 Sangat Tinggi > 56 0 - 

 Jumlah  420 
 

Pada tabel 4.4. disajikan bahwa 60,95 %  (256 orang) mahasiswa memiliki sikap 

dan dinamika dalam bekerja yang berkategori sedang. Sementara itu, 23,57 % 

diantaranya (99 orang) memiliki sikap dan dinamika dalam bekerja yang berkategori 

rendah. Tabel 4.4. juga menyajikan bahwa  terdapat 4 orang mahasiswa (0,95 %) 

yang memiliki sikap dan dinamika dalam bekerja yang berkategori cukup rendah dan 

terdapat 60 orang mahasiswa (4,29 %) yang memiliki sikap dan dinamika dalam 

bekerja yang berkategori cukup tinggi. Tabel 4.4. juga menyajikan bahwa 1 orang 

(0,24 %)  mahasiswa berada pada kategori tinggi, dan tidak ada mahasiswa yang 

memiliki sikap dan dinamika dalam bekerja yang berkategori sangat tinggi dan sangat 

rendah.  
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d. Kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP dilihat dari 

indikator kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati secara umum berada pada 

kategori cukup tinggi. Secara lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas 

mahasiswa UNP pada indikator kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati disajikan 

pada tabel 4.5. berikut ini:  

Tabel 4.5. 
Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 

Ditinjau dari Kebebasan, Keyakinan dan Keteguhan Hati 
 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 34 0 - 
2 Cukup Rendah 34-43 0 - 
3 Rendah 44-53 28 6,67 
4 Sedang 54-63 151 35,95 
5 Cukup Tinggi 64-73 219 52,14 
6 Tinggi 74-83 22 5,24 
7 Sangat Tinggi > 83 0 - 

 Jumlah  420 
 

 Pada tabel 4.5. disajikan bahwa 52,14 %  (219 orang) mahasiswa memiliki 

kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati yang berkategori cukup tinggi. Sementara 

itu, 35,95 %  diantaranya (151 orang) memiliki kebebasan, keyakinan dan keteguhan 

hati yang berkategori sedang. Tabel 4.5. juga menyajikan bahwa  terdapat 28 orang 

mahasiswa (6,67 %) yang memiliki kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati 

berkategori rendah dan terdapat 22 orang mahasiswa (5,24 %) yang memiliki 

kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati yang berkategori tinggi. Tabel 4.5. juga 

menyajikan bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki kebebasan, keyakinan dan 

keteguhan hati yang berkategori sangat rendah, rendah dan sangat tinggi. 
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e. Keaslian dan prestasi 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP dilihat dari 

indikator keaslian dan prestasi secara umum berada pada kategori sedang. Secara 

lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP pada 

indikator keaslian dan prestasi disajikan pada tabel 4.6. berikut ini:  

Tabel 4.6. 
Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 
Ditinjau dari Keaslian dan Prestasi 

 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 22 1 0,24 
2 Cukup Rendah 22-28 23 5,48 
3 Rendah 29-35 141 33,57 
4 Sedang 36-42 189 45,00 
5 Cukup Tinggi 43-49 60 14,29 
6 Tinggi 50-56 6 1,43 
7 Sangat Tinggi > 56 0 - 

 Jumlah  420 
 

Pada tabel 4.6. disajikan bahwa 45 %  (189 orang) mahasiswa memiliki keaslian 

dan prestasi yang berkategori sedang. Sementara itu, 33,57 %  diantaranya (141 

orang) memiliki keaslian dan prestasi yang berkategori rendah. Tabel 4.6. juga 

menyajikan bahwa  terdapat 23 orang mahasiswa (5,48 %) yang memiliki keaslian 

dan prestasi berkategori rendah dan terdapat 60 orang mahasiswa (14,29 %) yang 

memiliki keaslian dan prestasi yang berkategori cukup tinggi. Tabel 4.6. juga 

menyajikan bahwa 6 orang mahasiswa (1,43 %) memiliki kreatifitas dalam hal 

keaslian dan prestasi yang tinggi dan satu orang mahasiswa memiliki kreatifitas 

dalam hal keaslian dan prestasi  yang sangat rendah.  
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f. Komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral 

Hasil penelitian berkenaan dengan profil kreatifitas mahasiswa UNP dilihat dari 

indikator komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral secara umum berada pada 

kategori cukup tinggi. Secara lebih rinci paparan berkenaan dengan profil kreatifitas 

mahasiswa UNP pada indikator keaslian dan prestasi disajikan pada tabel 4.6. berikut 

ini:  

Tabel 4.6. 
Profil Kreatifitas Mahasiswa UNP 

Ditinjau dari Komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral 

No Kategori Interval  F  % 
1 Sangat Rendah < 30 1 0,24 
2 Cukup Rendah 30-38 1 0,24 
3 Rendah 39-47 16 3,81 
4 Sedang 48-56 124 29,52 
5 Cukup Tinggi 57-65 233 55,48 
6 Tinggi 66-74 45 10,71 
7 Sangat Tinggi > 74 0 - 

 Jumlah  420 
 

Pada tabel 4.7. disajikan bahwa 55,48 %  (233 orang) mahasiswa memiliki 

komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral yang berkategori cukup tinggi. 

Sementara itu, 29,52 %  diantaranya (124 orang) memiliki komitmen terhadap 

kebersamaan, nilai dan moral yang berkategori sedang. Tabel 4.7. juga menyajikan 

bahwa  terdapat 16 orang mahasiswa (3,81 %) yang memiliki komitmen terhadap 

kebersamaan, nilai dan moral berkategori rendah dan terdapat 1 orang mahasiswa 

(0,24 %) yang masing-masing memiliki komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan 

moral yang berkategori sangat rendah dan rendah. Tabel 4.7. juga menyajikan bahwa 

tidak ada mahasiswa yang memiliki kreatifitas dalam hal komitmen terhadap 

kebersamaan, nilai dan moral.  

 

 

 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kreatifitas mahasiswa UNP 

pada umumnya berada dalam kategori sedang. Sedangkan jika dilihat per indikator 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal baru 

pada umumnya berada dalam kategori cukup tinggi, 2) sikap terhadap lingkungan, dinamika, 

kemampuan berekspresi dan berkomunikasi pada umumnya berada dalam kategori sedang, 

3) sikap dan dinamika dalam bekerja pada umumnya berada dalam kategori sedang, 4) 

kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati secara umum berada pada kategori cukup tinggi, 

5) keaslian dan prestasi secara umum berada pada kategori sedang dan 6) komitmen 

terhadap kebersamaan, nilai dan moral secara umum berada pada kategori cukup tinggi.  

Beberapa hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kreatifitas menjadi poin penting 

dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM, khususnya mahasiswa, sehingga mampu 

bersaing dan berinteraksi dengan kebutuhan dunia kerja.  

Dedi Supriadi (1994:55) menyatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan 

dalam dua kategori, yaitu kognitif dan non kognitif. Ciri kognitif yaitu diantaranya 

orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif yaitu 

diantaranya motivasi, sikap dan kepribadian kreatif. Ciri-ciri non kognitif sama pentingnya 

dengan ciri-ciri kognitif, karena kreativitas seseorang tidak dapat berkembang secara wajar 

apabila tidak ditunjang oleh kepribadian yang sesuai. Berdasarkan survey kepustakaan, Dedi 

Supriadi (1994:56) mengidentifikasi 24 ciri-ciri kepribadian kreatif, yaitu: (1) terbuka 

terhadap pengalaman baru, (2) fleksibel dalam berfikir dan merespons, (3) bebas dalam 

menyatakan pendapat dan perasaan, (4) menghargai fantasi, (5) tertarik pada kegiatan-

kegiatan kreatif, (6) mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh 

pendapat orang lain, (7) mempunyai rasa ingin tahu yang besar, (8) toleran terhadap 

perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti, (9) berani mengambil resiko yang 

diperhitungkan, (10) percaya diri dan mandiri, (11) memiliki tanggung jawab dan komitmen 

kepada tugas, (12) tekun dan tidak mudah bosan, (13) tidak kehabisan akal dalam 

memecahkan masalah, (14) kaya akan inisiatif, (15) peka terhadap situasi lingkungan, (16) 

lebih berorientasi kemasa kini dan masa depan dari pada masa lalu, (17) memiliki citra diri 

dan stabilitas emosional yang baik, (18) tertarik kepada hal-hal yang abstrak, kompleks, 

holistik, dan mengandung teka-teki, (19) memiliki gagasan yang orisinal, (20) mempunyai 

minat yang tinggi, (21) menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, (22) 
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kritis terhadap pendapat orang lain, (23) senang mengajukan pertanyaan yang baik, dan (24) 

memiliki kesadaran etik-moral dan estetik yang tinggi. 

Dedi Supriadi (1994:164) menambahkan bantuan yang juga dapat diberikan oleh guru 

bimbingan dan konseling/konselor kepada anak-anak kreatif ialah: (a) menciptakan rasa 

aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, (b) mengakui dan menghargai 

gagasan-gagasan, (c) menjadi pendorong untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan 

gagasan-gagasannya, (d) membantu memahami divergensinya dalam berfikir dan bersikap, 

dan bukan malah menghukumnya, (e) memberikan peluang untuk mengkomunikasikan 

gagasannya, (f) layanan bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kreativitas. 

Berikut dijelaskan kemungkinan program yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan 

kreatifitas mahasiswa:  

a. Penciptaan rasa aman 

Penciptaan rasa aman dimaksudkan disini adalah kondisi yang disediakan oleh 

civitas akademika kampus memungkinkan mahasiswa untuk tidak memiliki rasa takut 

untuk berkreasi. Apabila mahasiswa memiliki ketakutan dan kecemasan yang 

berlebihan, akan menghambat daya kreatifnya. Dedi Supriadi (1994:164) menyatakan 

bahwa orang dewasa perlu melindungi individu-individu yang kreatif dari perasaan 

terancam dengan artian bahwa orang dewasa juga tidak bersikap pembela yang 

berlebihan. Perlindungan yang diberikan oleh orang dewasa dimaksudkan agar individu-

individu kreatif memahami hubungannya dengan orang lain dan dapat mengaplikasikan 

gagasan-gagasannya yang unik dan berbeda tersebut.   

b. Pengakuan dan penghargaan atas gagasan 

Orang-orang dewasa di perguruan tinggi (dosen dan pimpinan perguruan tinggi) 

perlu menjamin bahwa terhadap usaha-usaha kreatif dan prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa diakui keberadaanya dan dihargai, baik secara materi terlebih lagi secara non 

materi. Hal ini menjadi penting agar individu kreatif merasa gagasan/ide/produk yang 

diciptakannya/disampaikannya berguna dan dihargai secara baik. Kondisi seperti ini 

masih kurang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di kampus, mengingat sebagian 

orang dewasa menganggap individu kreatif sebagai ancaman bukan sebagai aset sumber 

daya manusia yang berharga.  

c. Adanya dorongan untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan 
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Hambatan individu kreatif untuk mewujudkan gagasannya adalah tidak adanya 

dorongan dari orang dewasa untuk mengkomunikasi dan mewujudkan ide-ide 

kreatifnya. Untuk itu, diperlukan dorongan-dorongan yang terprogram dan dapat 

dievaluasi secara terus menerus dari berbagai pihak agar orang-orang kreatif dapat 

mengemukakan dan mewujudkan gagasan/ide kreatifnya.  Selanjutnya, perlu ada ruang 

bagi individu-individu kreatif  

d. Pemahaman terhadap perbedaan sikap dan cara berfikir 

Dedi Supriadi (1994:164) menyatakan bahwa anak-anak kreatif perlu dibantu dalam 

memahami perbedaannya dengan orang lain, agar mampu mengatasi krisis-krisis yang 

timbul karenanya, termasuk kemungkinan ditentang oleh orang lain. Hal yang bisa 

dilakukan oleh dosen adalah memahami bahwa perbedaan sikap dan cara berfikirnya itu 

adalah ciri kreatif bukan ketidakmampuan satu ide dengan dosen yang bersangkutan. 

Dosen harus mampu mengelompokkan mahasiswa secara baik agar tidak terjadi konflik 

yang berkepanjangan. Selain itu, jika perbedaan pendapat terjadi pada waktu diskusi, 

dosen hendaknya menengahi individu-individu dengan tidak langsung menyalahkan 

individu yang berbeda dengan lainnya.  

Menurut Dedi Supriadi (1994:165) menyatakan bahwa hal yang paling tidak 

menyenangkan bagi orang-orang kreatif adalah apabila mereka tidak memiliki peluang 

untuk menyatakan gagasan-gagasannya. Jadi, dikarenakan hal demikian guru mata 

pelajaran dan guru bimbingan dan konseling harus menghilangkan hambatan ini. 

Peluang atau kesempatan yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

kepada siswa kreatif untuk mengkomunikasikan gagasannya yaitu menyediakan kotak 

suara, penempatan siswa pada kegiatan ektrakurikuler, mengadakan perlombaan atau 

mengikutsertakan anak kreatif dalam perlombaan, dan melengkapi atau menyediakan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa. Peluang dalam pengembangan kreativitas 

bukan hanya di sekolah, melainkan di luar sekolah. Dengan memberikan informasi 

kepada siswa mengenai peluang-peluang di luar sekolah yang dapat diakses oleh anak-

anak kreatif. 
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e. Layanan bimbingan dan konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik 

berkenaan dengan pengembangan kondisi kehidupan efektif sehari-hari (KES) dan 

penanganan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T), baik secara 

perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal 

dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, 

dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung 

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Ini berarti bahwa konselor harus memahami 

karakteristik individu yang dilayaninya secara baik agar dapat terbantu menuju KES.  

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya keragaman tingkatan kreatifitas 

mahasiswa mensyaratkan perlu adanya layanan bimbingan dan konseling berkenaan 

dengan pengembangan kreatifitas mahasiswa. Pelayanan bimbingan dan konseling yang 

dimaksud dapat berupa pemberian layanan informasi berkenaan dengan dimensi-

dimensi kreatifitas dan pengembangannya, layanan penempatan dan penyaluran pada 

media/lokasi yang mendukung terkembangkannya kreatifitas mahasiswa, layanan 

konseling individual yang membahas masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam 

kreatifitasnya, layanan bimbingan dan konseling kelompok berkenaan dengan materi 

kreatifitas dan pengembangannya, layanan advokasi terhadap hak-hak mahasiswa 

sehingga kreatifitasnya dapat muncul dan tersalurkan dengan baik serta layanan lainnya. 

Pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu pengembangan kreatifitas 

mahasiswa dilakukan secara terprogram dan di evaluasi secara konsisten oleh pihak 

yang berkewenangan, dalam hal ini Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) 

bersam konselor-konselornya dan Pimpinan perguruan tinggi khususnya bidang 

kemahasiswaan dan pengembangan akademik mahasiswa.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kreatifitas mahasiswa 

UNP pada umumnya berada dalam kategori sedang. Sedangkan jika dilihat per indikator 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) sikap dan tilikan terhadap masalah dan hal-hal 

baru pada umumnya berada dalam kategori cukup tinggi, 2) sikap terhadap lingkungan, 

dinamika, kemampuan berekspresi dan berkomunikasi pada umumnya berada dalam 

kategori sedang, 3) sikap dan dinamika dalam bekerja pada umumnya berada dalam 

kategori sedang, 4) kebebasan, keyakinan dan keteguhan hati secara umum berada pada 

kategori cukup tinggi, 5) keaslian dan prestasi secara umum berada pada kategori sedang 

dan 6) komitmen terhadap kebersamaan, nilai dan moral secara umum berada pada 

kategori cukup tinggi.  

Program yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan kreatifitas mahasiswa 

oleh adalah penciptaan rasa aman, pengakuan dan penghargaan atas gagasan, adanya 

dorongan untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan, pemahaman terhadap 

perbedaan sikap dan cara berfikir dan layanan bimbingan dan konseling.  

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat diberikan saran-

saran kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Pimpinan perguruan tinggi, diharapkan menyediakan sarana dan prasarana serta 

bersedia sebagai fasilitator dalam rangka pengembangan kreativitas mahasiswa. 

Perlu dukungan secara penuh terhadap pelaksanaan program kreatifitas mahasiswa 

dengan memanfaatkan Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling.  

2. UPBK,  diharapkan mampu membuat program yang mendukung kreatifitas 

mahsiswa seperti layanan informasi tentang kreatifitas dan pengembangannya serta 

secara aktif melaksanakan pelayanan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian 

perkembangan kreatifitas mahasiswa yang lebih baik. 
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3. Dosen, diharapkan dapat membina hubungan kerjasama dengan Konselor di UPBK 

untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kondusif dalam upaya pengembangan 

kreativitas mahasiswa. Kerjasama dapat dilakukan dengan membahas secara intensif 

upaya pengembangan potensi mahasiswa, dilaksanakan dalam pertemuan rutin antara 

Konselor dan dosen secara terprogram. 

4. Mahasiswa, diharapkan untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi 

kreativitasnya masing-masing baik di bidang belajar ataupun di luar kegiatan belajar. 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah sampel yang lebih besar 

dan memperkaya penelitian ini dengan variabel yang lain seperti bagaimana 

perbedaan kreatifitas mahasiswa laki-laki dan perempuan, perbedaan kreatifitas 

mahasiswa ditinjau dari asal daerah dan lain sebagainya. 

 

 

  



33 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Association for Multicultural Counseling and Development (AMCD). Multicultural Counseling 
Competencies. USA. 

Bernd Fesel & Michael Söndermann. (2007). Culture and Creative Industries in Germany. 
Germany Comission for UNESCO.  

Conny Semiawan. (1984). Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah.  
Gramedia, Jakarta. 

David Matsumoto. (1994). Pengantar Psikologi Lintas Budaya (Alih Bahasa Anindito Aditomo). 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

David Matsumoto; Linda Juang. (2008). Culture and Psychology (4th Edition). USA: Thomson 
Wadsworth. 

Dedi Supriadi. (1994). Kreativitas, Kebudayaan dan Perkembangan IPTEK. Bandung: Penerbit 
Alfabeta. 

Derald Wing Sue & David Sue. (2003). Counseling the Culturally Diverse: Theory and Practice. 
Canada: John Wiley&Sons. 

Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, & Roderick J. Mcdavis. (1992). Multicultural Counseling 
Competencies and Standards: A Call to the Profession. Journal of Counseling & 
Development March/April 1992  vol. 70 p. 477-486. 

Ernesto Villalba. (2008). Towards an Understanding of Creativity and its Measurements. Italy 

Eugene Gorny. (2007). Dictionary of Creativity: Terms, Concepts, Theories & Findings in 
Creativity Research. di akses dari http://creativity.netslova.ru. tanggal 12 April 2012. 

KEA Eouropean Affairs. (2009). The Impact of Culture on Creativity. Directorate General for 
Education and Culture of European Commission.  

Mamat Supriana. TT. Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya (Makalah). Bandung: BK FIP 
UPI Bandung. 

Miriam Spering. (2001). Current Issues in Cross-cultural Psychology:Research Topics, 
Applications, and Perspectives. Jerman: Institute of PsychologyUniversity of Heidelberg.  

National Committee on Creative and Cultural Education. (1999). All Our Futures: Creativity, 
Culture and Education. England: NCCCE.  

Paul DiMaggio. (1997). Culture And Cognition. New Jersey: Princeton University.  

Robert J. Sternberg. (2008). Psikologi Kognitf (alih bahasa Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 

Utami Munandar. (2009). Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Rineka Cipta 

 

 


