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ABSTRAKSI 

Kreativitas merupakan hal penting dari kekuatan kompetitif dari sebuah 

organisasi, maka dari itu tiap organisasi berusaha untuk meningkatkan performa 

kreatif masing-masing individu didalamnya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

peningkatan kreativitas itu sendiri, salah satunya yaitu motivasi intrinsik. Dalam 

penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh persaingan internal antar 

individu (internal rivalry) dan kehadiran orang lain yang melakukan pekerjaan 

yang sama (presencing coaction) terhadap kreativitas. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah laboratory experiment 

dengan faktorial 2x3. Penelitian dilakukan pada 140 partisipan yang dibagi menjadi 

enam kelompok stimuli dan satu kelompok control group. Partisipan akan diberi 

sebuah penugasan yang sama dengan stimuli yang berbeda di tiap kelompoknya. 

Stimuli yang diberikan yaitu mengkondisikan subjek penelitian dalam tiga kondisi 

tingkatan persaingan (internal rivalry) yaitu rendah, sedang, tinggi, dan dua kondisi 

tingkatan presencing of coaction yaitu bekerja bersama-sama (with coaction) dan 

bekerja secara sendiri-sendiri (without coaction). Dari hasil penugasan tersebut 

akan dinilai tingkat creative performance masing-masing individu dengan 

menggunakan metode brick test yang mengukur tingkat originality, fluency, 

elaboration, dan flexibility. Keseluruhan data creative performance tersebut akan 

diolah menggunakan uji ANOVA dua arah untuk mengetahui perbedaan creative 

performance yang ditimbulkan dari stimuli yang telah diberikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan creative 

performance individu yang signifikan antar tiap tingkatan internal rivalry, 

didapatkan pula perbedaan creative performance individu yang signifikan antar tiap 

tingkatan presencing coaction, serta menunjukkan perbedaan creative performance 

yang signifikan antar tiap kombinasi kelompok stimuli tpada ingkat internal rivalry 

dengan tingkat presencing coaction yang berbeda. Temuan dalam penelitian ini 

menjelaskan bagaimana faktor sosial dan kontekstual dapat mempengaruhi 

kreatifitas individu melalui adanya internal rivalry dan presencing coaction. 

 

Kata kunci:  Internal Rivalry, Presencing Coaction, Kreativitas, Eksperimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGARUH ADANYA PRESENCING ... HANIFFAN DARUQUTHNI BAIHAQISKRIPSI


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	ORISINALITAS
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAKSI 
	ABSTRACT 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN 
	BAB I PENDAHULUAN 
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
	BAB III METODE PENELITIAN 
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN

