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ABSTRAK 

Dedy Prasetia Santosa, 111211131045, Pengaruh Persepsi Kepemimpinan 
Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan Departemen Zetizen PT. 
Jawa Pos, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2016 xx + 80 
halaman + 77 lampiran 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kepemimpinan 
transformasional terhadap kreativitas karyawan Departemen Zetizen PT. Jawa 
Pos. Penelitian dilakukan untuk mengatasi fenomena globalisasi dalam dunia 
perusahaan terkait kemampuan sumber daya manusia dalam hal kreativitas. 
Kreativitas dianggap memberikan keuntungan atas kesuksesan organisasi 
(Henker, Sonnentag, & Unger, 2014). Peran pemimpin menjadi salah satu faktor 
yang mampu mengerahkan daya dan usaha karyawan serta mendukung 
perusahaan dalam mengembangkan usahanya (Silalahi, 2008). Kepemimpinan 
transformasional melibatkan perilaku yang mendorong karyawan untuk melihat 
cara mereka bekerja dari pandangan yang berbeda dan menantang mereka untuk 
mencoba menggunakan pendekatan baru (Henker, Sonnentag, & Unger, 2014). 
Hipotesis dari penelitian ini adalah persepsi kepemimpinan transformasional 
berpengaruh terhadap kreativitas karyawan Departemen Zetizen PT. Jawa Pos. 
 
Alat pengumpulan data berupa skala psikologis yang disusun sendiri oleh peneliti 
yaitu skala kreativitas karyawan berdasarkan teori Divergent Thinking oleh 
Guilford (dalam Munandar, 2002) dan skala persepsi kepemimpinan 
transformasional berdasarkan teori dari Northouse (2001). Analisis data yang 
digunakan adalah teknik regresi linier sederhana. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepemimpinan transformasional 
berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas karyawan di Departemen 
Zetizen PT. Jawa Pos. Hasil regresi diperoleh nilai R2 = 0,302, F = 23,811 
(p<0,05), dimana persepsi kepemimpinan transformasional memberikan 
kontribusi terhadap kreativitas karyawan sebesar 30,2%. 
 
Kata kunci: Persepsi Kepemimpinan Transformasional; Kreativitas Karyawan 
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SKRIPSI             PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN ……         DEDY PRASETIA SANTOSA 
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