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Abstraksi
Sugianto. Andri (119810266), 2004, Fakultas Psikologi [)niversitas Airlan~ea~
Hubun~an anUra Sikap Positif dalam VJ:enghadapi Perubaban On.!anisasi
(lengan Kreativitas.
(iI('Jhahsa,i

memba\va dampak vang be;:;ar lcrhadap semua aspck

kehidupan manusla Balk :-;ecara individu maupu dalam konteks organisasi.
Oisamping menawarkan peluang yang besar bagi kemajuan umat manusia.

tantangan yang ada scdemildan berat schingga mengharuskan sumber daya
manusia terus mcningkatkan kemampuan untuk memenagkan persaingan. Salah
satu jalan untuk mampu bcrsaing adalah ctri khas yang tidak dimiliki oleh orang
lain. llntuk Itu redu adanya kreativitas untu!... {crus menghasilkan sc:;.uatu yang
baru dan bcrmantaat. Krcatwitas adalah hasH dan proses, ...alah satunya diawali
dengan s.ikap yang positif lcrhadap perubahan itu sendiri. Oengan sikap yang
posltif maka tidak akan ada kata tidak mampu, yang ada adalah sikap dan pcrilaku
yang 1crus menerus berusaha menghasilkan yang tcrbaik.
Populasl ~nelltian ini adalah karyawan Museum Negeri Mpu Tantulac
yang berada dalam suasana perubarutn museum untuk me11jadi kmbaga penunjang
pcndidikan yang lcbih bcrkualitas. Sehingga rncreka difuntut untuk berkreasi
men.iadkan museum bukan hanya sekedar tempat penyimpanan benda-bcnda
kehudayaan masa lalu, namun lebih kepada sumber infonnasi bagi pengcmbangan
rnanusia Indonesia yang mcnghargaj budaya sendirl mcialUl jalur pcndidikan.
Populasi sebesar 68 orang dan sampel sejumlah 59 'Orang dengan menggunakan
slmpk random sampling_
Pcngumpulan data pcnelitian ini menggunakan kuisioncr Sku!;. Lik\.-'"rt
yang dj5usun scsuai indikator~indikator berdasar teon-teon yang relevan dengafi
tuiuan penelitian. Variabc! sikap JX!sitif dalam mcnghadapai perubahan organi-s(lsi
didasarkan pada orang-orang yang memjllk! sikap etbktif menghadapi pcubahan
menurllt Eales - White (1994). Variabel Kr~ttvitas bt!rdasar ciri-clri orang krcalif
menurut Michael A. \Vest.
PtmguJian vahdilas dan reliabilitas, uj! asumsi scrta teknik. analisa data
menggunakan program statistik SPSS versi 11.5 Basil pengolahan data dipe:rokh
bahwa balk v3riabel sikap positif dalam menghadapi pcruoohan dan krealivitas

dinyatakan valid 4'10 rehabeL
Selanjutnya dari hasil anali-;a data dengan menggunakan korelasi product
moment diperoleh nasi) r scocsar 0,346 dengan nilai p sebesar 0,007 , hal in!
berarti bahwa ada hubungan yang slgnifikan antam sikup positif dalam
mcnghadapi perubahan orgamS3SI dcngan kreativltas, sehingga hipotesl$
penelitian in! ditedma.
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