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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi perkembangan dan aktualisasi diri 

setiap individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan suatu 

negara sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan di suatu negara tersebut 

dijalankan, terutama dalam mengenali, menghargai, dan mengembangkan peserta 

didik menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Secara umum, tujuan pendidikan adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, 

kemampuan dan keterampilan hidup secara optimal sehingga dapat berguna bagi 

masyarakat (Munandar, 2009).  

Pendidikan menengah kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk bekerja pada 

bidang tertentu, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, melihat peluang kerja, 

dan mengembangkan diri di masa yang akan datang. Satuan pendidikan berbentuk 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengemban misi untuk mengembangkan 

peserta didik dengan cara membekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 

bekerja sesuai kompetensi dan rencana profesional, adaptif dan berdaya saing 

tinggi. Pendidikan kejuruan tidak hanya tentang mengembangkan sikap, kebiasaan 

dan nilai, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kreativitas yang 

dibutuhkan siswa untuk memasuki dunia kerja (Yanto, 2005). 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan salah satu pendidikan 

vokasi menjadi fokus pemerintah dalam menciptakan lulusan sumber daya manusia 

yang siap kerja. Hal itu guna menyongsong era bonus demografi tahun 2030 serta 

menuju Generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Berdasarkan data pokok 

pendidikan SMK, saat ini setidaknya terdapat 14.464 SMK yang tersebar di seluruh 

Indonesia dengan berbagai jurusan. Sedangkan, jumlah siswa SMK mencapai 

5.073.285 orang (Mutiara, 2021).  

Dilansir dari JurnalPost.com, salah satu fungsi SMK yaitu meningkatkan 

kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Siswa SMK perlu dikembangkan dan 

diimplementasikan secara dinamis kontekstual dan otentik untuk merespon 

kebutuhan peserta didik, masyarakat, pemerintah daerah, sekolah, dan Dunia 

Usaha, Dunia Industri dan dunia Kerja (DUDIKA). Namun kenyataan yang terjadi 

sekarang ini adalah lulusan SMK masih banyak yang menganggur. Dan kalaupun 

telah bekerja, biasanya tidak linier dengan kompetensi keahlian yang selama ini 

dipelajari di SMK. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah masih 

kurangnya penerapan soft skill di tingkat SMK dimana sangat di perlukan di 

industri. Materi tentang komunikasi interpersonal, adaptasi, managemen perusahan 

etika dan sikap dasar bekerja, kreativitas serta pemecahan masalah hanya diberikan 

di SMK yang kompetensi keahliannya sosial. SMK dengan kompetensi keahlian 

teknik tidak mendapatkan materi tersebut (Ghofur, 2022). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tantangan untuk mendukung 

pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan yang diharapkan 
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dapat mendukung individu dalam mengelola kariernya dan maju secara profesional 

melalui kontribusi kreatifnya di tempat kerja. Dalam pendidikan kejuruan, siswa 

dihadapkan pada realita di tempat kerja dan berkontribusi sebagai karyawan 

terhadap pendapatan perusahaan, sehingga pengembangan kreativitas siswa 

menjadi hal yang sangat penting (Barabasch, 2019). 

Menurut Santrock (2019), kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir 

dengan cara baru dan menemukan solusi unik untuk suatu masalah. Sementara itu, 

Barabasch (2019) menyatakan bahwa kreativitas adalah kompetensi untuk 

menciptakan inovasi, sehingga kreativitas dapat dianggap sebagai kualitas produk 

atau tanggapan yang dinilai kreatif oleh pengamat yang tepat, dan juga dapat 

dianggap sebagai proses di mana sesuatu dihasilkan.  

Kreativitas merupakan hal yang sangat bermakna dalam hidup. Seiring 

dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat, suatu adaptasi 

kreatif merupakan hal yang dibutuhkan suatu bangsa yang sedang berkembang 

untuk dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, serta untuk dapat 

menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks. Kreativitas perlu dipupuk 

sedini mungkin, karena dengan berkreasi individu dapat mengaktualisasi dirinya 

yang merupakan tingkat tertinggi kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Selain 

itu, dengan kreativitas individu akan mampu untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Kreativitas juga dapat 

memberikan kepuasan dan memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya (Munandar, 2009). 
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Meningkatkan kreativitas dalam dunia Pendidikan bertujuan agar siswa dapat 

mengatasi banyak permasalahan, termasuk menangani masalah yang ambigu, 

menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan menghadapi masa depan yang 

tidak pasti. Selain itu, peran kreativitas dalam perekonomian juga penting untuk 

membantu negara meningkatkan jumlah lapangan kerja, pencapaian ekonomi, dan 

untuk mengatasi persaingan yang terus meningkat (Shaheen, 2010). 

Kreativitas merupakan bakat yang dimiliki setiap orang yang dapat 

diidentifikasi dan dipupuk dengan pendidikan yang tepat. Pada dasarnya setiap 

siswa SMK memiliki potensi kreatif, namun pada tingkatan dan derajat yang 

berbeda. Kreativitas merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga 

perubahan pribadi dan lingkungan dapat mendukung atau menghambat usaha 

kreatif (Munandar, 2009).  

Di bawah kondisi persaingan global, inovasi sangat penting untuk 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pekerja kreatif yang dapat berkontribusi 

pada inovasi semakin dituntut, dan sekolah serta lembaga pelatihan perlu 

menanggapi perubahan persyaratan kompetensi ini dengan menyesuaikan praktik 

pedagogis mereka, termasuk penilaian, kurikulum, dan lingkungan belajar. 

Persaingan internasional memaksa perusahaan untuk menemukan pendekatan baru 

untuk meningkatkan potensi produktif pekerja mereka. Salah satu pendekatan 

menuju pengembangan perusahaan yang sistematis dalam konteks persaingan 

global adalah dengan semakin mengandalkan kreativitas semua anggota staf 

perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan tenaga kerja menjadi kebutuhan yang 
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berkesinambungan dan semakin berperan penting. Yang sangat relevan dalam 

pendidikan dan pelatihan kejuruan adalah perolehan keterampilan yang mendukung 

pekerja dalam mencari solusi baru untuk tantangan di tempat kerja, yang berarti 

berpikir dan bertindak secara kreatif (Barabasch, 2019). 

Seseorang yang kreatif biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

imajinatif, memiliki minat yang luas, senang berpetualang, menyukai aktivitas yang 

kreatif, mandiri dan percaya diri, penuh energi, lebih berani mengambil resiko, 

tidak mudah putus asa,  tidak takut salah, serta berani mengungkapkan pendapatnya 

walaupun mungkin tidak disetujui oleh orang lain (Munandar, 2009). Disisi lain,  

seseorang yang kurang kreatif dapat berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti 

ketakutan akan kegagalan sehingga setiap langkahnya selalu dibayangi kecemasan 

akan kegagalan, seringkali kurang memiliki kesadaran diri, menahan diri untuk 

menciptakan sesuatu, kurang efisien dalam berfikir, kurang terorganisasi dalam 

tindakan, serta mengalami hambatan dalam mengungkapkan ide atau gagasan 

(Munandar, 1999). Selain itu, terlalu memperhatikan orang lain, kritis terhadap 

orang lain, mendominasi, sering mencari kesalahan, angkuh, puas diri, negativistik, 

dan pemalu juga diidentikkan dengan orang yang kurang kreatif (Bachtold, 1974). 

Suara.com edisi Selasa, 3 Maret 2022 memberitakan bahwa berdasarkan data 

dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tercatat lebih dari 1.000 restoran 

tutup permanen sejak pandemi melanda Tanah Air pada Maret 2020 hingga Juli 

2021. Kurangnya kreativitas dan inovasi dari karyawan atau pelaku usaha tersebut 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak bisnis khususnya kuliner 

harus gulung tikar di masa pandemi. Meskipun makanan dan minuman tetap dicari 
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oleh masyarakat, namun pembatasan yang diterapkan selama pandemi membuat 

para pelaku usaha tersebut mengalami kesulitan untuk menjangkau masyarakat. 

Diperlukan suatu kreativitas agar tercipta inovasi sehingga bisnis tersebut tetap 

berjalan walaupun terdapat pembatasan di masa pandemi (Rossa & Bahtiar, 2022). 

Wawancara pada tanggal 17 Maret 2022 dengan seorang guru BK di salah 

satu sekolah menengah kejuruan menjelaskan bahwa sebagai syarat kelulusan dari 

SMK, siswa harus membuat hasil karya sesuai dengan jurusan yang diambil, 

kemudian dipresentasikan dan dipamerkan. Hasil karya tersebut sebagai bekal 

untuk melamar di perusahaan atau instansi tertentu. Siswa SMK secara kompetensi 

seharusnya bisa membuat suatu karya yang menarik. Namun pada saat UKK (uji 

kompetensi keahlian) dan pameran masih banyak karya yang kurang lebih sama di 

pasaran dan kurang menarik. Pada saat presentasi hasil karya juga kurang 

maksimal, baik dalam penyampaian maupun media yang digunakan masih sangat 

sederhana. 

Hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 dengan siswa berinisial 

MKN (16 tahun) dari jurusan rekayasa perangkat lunak (RPL), subjek menyatakan 

bahwa dalam setiap tugas seperti membuat aplikasi, game, atau suatu karya lainnya, 

subjek seringkali kesulitan untuk mendapat ide. Ketika mendapat tugas untuk 

membuat suatu karya dengan berkelompok, subjek terkesan kurang aktif 

berpendapat dan hanya bergantung dengan anggota kelompoknya. Hal ini karena 

dirinya kurang memiliki ketertarikan dalam pembelajaran yang diberikan di 

sekolah. Selain itu, alasan subjek memilih masuk di Sekolah Menengah Kejuruan 

adalah karena keinginan orang tuanya. Menurut subjek, orang tuanya tidak pernah 
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mendukung ketertarikannya dan selalu memaksa subjek untuk menjadi penurut. 

Menempuh pendidikan di bidang yang tidak diminati membuat subjek menjadi 

kurang bersemangat dalam pembelajaran. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh siswa berinisial NH (16 tahun) dari 

jurusan desain komunikasi visual (DKV) pada wawancara tanggal 22 Februari 

2022, subjek menyatakan bahwa ketika mendapat tugas untuk membuat suatu 

karya, subjek seringkali menjiplak hasil karya dari internet. Hal ini karena subjek 

merasa dengan meniru dari internet akan membuat tugas tersebut cepat 

terselesaikan. Dalam mengerjakan tugas-tugasnya, subjek sulit menemukan suatu 

ide dan cepat merasa lelah untuk berpikir. Khawatir pengumpulan tugasnya akan 

melewati batas waktu yang ditentukan, akhirnya subjek lebih memilih untuk 

menjiplak hasil karya dari internet. Walaupun seringkali meniru karya dari internet, 

subjek merasa cukup puas dengan hasil kerjanya. Subjek juga mengaku bahwa 

orang tuanya sangat ketat dan sangat membatasi akivitasnya. Seperti jam pulang 

yang sudah dibatasi dan tugas membersihkan rumah yang harus dilaksanakan, 

ditambah dengan tugas-tugas sekolah membuat waktu yang dimiliki subjek 

semakin tidak fleksibel. 

Hal lain diungkapkan oleh siswa berinisial ISA (17 tahun) dari jurusan desain 

grafika pada wawancara tanggal 22 Februari 2022, subjek mengaku sangat tertarik 

dan menyukai setiap pembelajaran di sekolahnya. Setiap ada tugas-tugas untuk 

menciptakan suatu karya, ia selalu semangat mencari referensi dan informasi-

informasi tambahan. Subjek sering menuangkan ide-ide baru dalam setiap tugas 

yang diberikan seperti mendesain baner, undangan, kalender, kemasan makanan, 
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dan lain-lain. Seringkali ide-idenya itu dianggap unik oleh teman-teman dan 

gurunya. Terkadang idenya juga ada yang dianggap aneh, namun subjek tidak 

terlalu menghiraukannya dan terus mengembangkan ide tersebut. Masuk ke 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan keinginan subjek sendiri. Dan keinginan 

tersebut diberikan dukungan penuh oleh orang tuanya. Subjek mengaku bahwa 

orang tuanya cukup memberi kebebasan tentang apapun yang dipilihnya, selama 

hal itu baik dan tidak merugikan. 

Salah satu faktor kreativitas menurut Sternberg (2006) adalah motivasi yaitu 

motivasi yang berfokus pada tugas dan bersifat intrinsik dimana pekerjaan yang 

benar-benar kreatif terjadi karena seseorang menyukai dan fokus pada pekerjaan 

daripada potensi imbalannya. Menciptakan sesuatu yang baru tidak hanya 

membutuhkan pemikiran dan kepribadian yang sesuai, tetapi juga keinginan atau 

setidaknya kesiapan untuk menyimpang, mengambil risiko, menentang pendapat 

konvensional, atau membuka diri terhadap kemungkinan salah, dengan kata lain 

motivasi yang tepat (Runco & Pritzker, 1999). Motivasi dapat bersifat intrinsik 

(didorong oleh minat yang mendalam dan keterlibatan dalam suatu pekerjaan, rasa 

ingin tahu, kesenangan, atau perasaan tertantang) atau ekstrinsik (didorong oleh 

keinginan untuk mencapai beberapa tujuan seperti mendapat hadiah, memenuhi 

tenggat waktu atau memenangkan kompetisi). Sejumlah penelitian telah 

menunjukkan bahwa motivasi intrinsik lebih berpengaruh bagi kreativitas daripada 

motivasi ekstrinsik (Amabile, 1997). 

Motivasi intrinsik ada ketika individu memiliki minat yang kuat dalam suatu 

kegiatan untuk kepentingannya sendiri daripada sebagai sarana untuk imbalan 
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eksternal seperti pujian atau keuntungan finansial (Runco & Pritzker, 1999). 

Motivasi intrinsik dianggap meningkatkan kreativitas dengan mendorong 

eksplorasi dan pengambilan risiko, keterlibatan psikologis dalam pekerjaan dan 

pembelajaran, dan pemrosesan aktif informasi dan pemilihan sesuatu yang baru, 

tugas yang menantang, serta ketekunan (Ryan, 2012). Motivasi intrinsik menjadi 

faktor penting dalam menghasilkan produk kreatif. Orang lebih kreatif ketika 

mereka dimotivasi oleh kesenangan intrinsik seperti kenikmatan, kepuasan, dan 

tantangan. Disisi lain, ketika orang dimotivasi oleh faktor eksternal seperti evaluasi, 

kompetisi, penghargaan, dan pengawasan, mereka cenderung menjadi kurang 

kreatif (Kaufman dkk., 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara motivasi intrinsik dengan kreativitas. Nilai probabilitas 

motivasi intrinsik terhadap kreativitas signifikansinya adalah sebesar 0,000 

(p≤0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kreativitas. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa apabila motivasi intrinsik meningkat maka kreativitas akan meningkat pula. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wiryanti (2017) juga mengungkapkan 

bahwa motivasi intrinsik berpengaruh langsung positif terhadap kreativitas. 

Terdapat pengaruh langsung positif  motivasi intrinsik terhadap kreativitas dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,290 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,235. Ini 

memberikan makna motivasi intrinsik berpengaruh langsung positif terhadap 

kreativitas. 
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Salah satu faktor kreativitas menurut Hurlock (1978) adalah sikap sosial yaitu 

pengaruh teman sebaya, orang tua, dan guru dalam memperlakukan anak-anak yang 

berpotensi kreatif. Menurut Kaufman dan Sternberg (2010), orang tua yang 

konsisten memberikan dukungan dan tantangan sangat penting untuk 

pengembangan kreativitas. Orang tua yang mendorong anaknya untuk 

mengekspresikan perasaan, memberikan waktu untuk melamun dan memiliki 

waktu luang, mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi, membiarkan anak 

membuat keputusan sendiri, serta mengizinkan pertanyaan dan diskusi memiliki 

anak yang lebih kreatif. Keluarga dengan aturan yang fleksibel memiliki anak 

dengan kreativitas yang lebih besar daripada keluarga dengan aturan yang kaku. 

Kreativitas cenderung berkembang ketika ada peluang untuk eksplorasi dan tugas 

mandiri, dan ketika orisinalitas didukung dan dihargai.  

Seseorang yang paling mungkin untuk menjadi kreatif berasal dari keluarga 

yang memberikan tingkat penerimaan dan dukungan yang tinggi (Noller & Callan, 

2016). Orang tua dari anak yang kreatif lebih memaparkan anak-anak mereka pada 

beragam pengalaman. Orang tua mengetahui apa yang dilakukan anak-anak mereka 

tetapi tidak terlalu membatasi. Lingkungan yang permisif dan mendukung 

memungkinkan terjadinya eksplorasi dan permainan imajinatif yang dapat 

meningkatkan upaya kreatif. Seseorang yang merasa aman dan percaya diri dalam 

menjelajahi dunia mereka, akan lebih cenderung bertanya, tegas, bertahan dalam 

tugas-tugas sulit, berprestasi di sekolah, dan menemukan solusi baru dan tidak biasa 

untuk masalah yang mungkin dihadapi (Runco & Pritzker, 1999).  
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Dukungan orang tua berperan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan potensi bakat, minat, dan kreativitas. Sejak kecil, anak yang 

ditempatkan dalam lingkungan primer yang positif, menerima pengasuhan dan 

dukungan dari orang tuanya akan lebih merasa nyaman, tenang dan percaya diri 

serta dapat mengembangkan bakat, minat, dan kreativitasnya yang terpendam 

dengan baik (Dariyo, 2014). 

Dukungan keluarga adalah bantuan yang dapat diberikan kepada anggota 

keluarga lain berupa barang, jasa, informasi dan nasihat yang mampu membuat 

penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai, dan tenteram (Susilawati, 

2013). Dukungan keluarga juga dapat diartikan sebagai segala bentuk bantuan yang 

diterima salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya dalam rangka 

menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sebuah keluarga, yaitu dukungan 

emosional, instrumental, informatif, maupun penilaian (Ayuningtyas, 2014). 

Hasil penelitian Alin (2016) menunjukan bahwa anak yang mendapatkan 

bentuk dukungan berupa dukungan penghargaan, dukungan emosional, dukungan 

instrumental, dan dukungan informasi akan dapat terjalin komunikasi yang baik, 

menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan kesulitan, serta anak menjadi lebih 

kreatif, inovatif dalam melakukan kegiatan di bidang menulis dan kegiatan lainnya. 

Hasil penelitian Marzuki (2017) juga menyatakan bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara persepsi dukungan sosial orang tua dengan kreativitas 

dalam belajar pada siswa. Artinya, semakin tinggi persepsi dukungan sosial orang 

tua maka akan semakin tinggi juga kreativitas dalam belajar siswa.  
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Melihat latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik 

dan dukungan orang tua merupakan faktor-faktor yang sangat penting bagi 

perkembangan kreativitas siswa. Oleh karena itu, seseorang yang memliki motivasi 

intrinsik yang tinggi akan merasakan ketertarikan dan lebih merasa tertantang untuk 

melakukan eksplorasi terhadap hal-hal baru. Begitu juga dengan dukungan orang 

tua. Seseorang dengan dukungan orang tua yang baik akan lebih merasa nyaman, 

tenang dan percaya diri dalam mengungkapkan ide-ide dan gagasan-gagasannya. 

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Hubungan Antara Motivasi Intrinsik dan Dukungan Orang tua dengan Kreativitas 

pada Siswa SMK”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan 

antara motivasi intrinsik dan dukungan orang tua dengan kreativitas pada siswa 

SMK. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti 

bagi pengembangan di bidang psikologi, khususnya bidang psikologi pendidikan, 

mengenai hubungan antara motivasi intrinsik dan dukungan orang tua dengan 

kreativitas pada siswa SMK. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa SMK 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau 

informasi tentang hubungan antara motivasi intrinsik dan dukungan orang tua 

dengan kreativitas pada siswa SMK. 

b. Bagi sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan terhadap peningkatan kreativitas siswa. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

  


