
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Sung & Choi (2009) dalam penelitiannya di Sekolah bisnis Nort American 

mengenai faktor kepribadian (Big 5) yang mempengaruhi creative performance 

dan motivasi sebagai variabel moderasi. Dalam pengambilan sampel, diambil 304 

responden mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan kepribadian Extraversion 

dan openness to experience berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

creative performance. Hasil lain juga menunjukkan pengaruh secara signifikan 

negatif antara agreeableness dan conscientiousness terhadap creative 

performance. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini: 

Gambar 2.1  
Do Big Five Personality Factors Affect Creative Performance ? The 

Moderating Role of Motivation. 

Sumber : Sung dan Choi (2009) 

Gupta (2010) dalam penelitiannya mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja yang mempengaruhi creative performance 

karyawan dalam perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya 
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kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

creative performance. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah 

ini: 

Gambar 2.2  
Impact of Leader Behaviors and Work Motivation on Creative 

Performance. 
  

  

 

 

 

 

 

Sumber : Gupta (2010) 

          Penelitian Kollman et al (2013) yang dilakukan pada jaringan sosial untuk 

bisnis profesional yang bernama Xing di  German Social Network.  Dalam  

pengambilan sampel, diambil 271 karyawan diantaranya 107 perempuan dimana 

rata-rata berusia 36 tahun. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 

dampak transformational leadership berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap dependency on the leader dan dependency on the leader berpengaruh 

secara signifikan negatif terhadap creative performance. Model penelitian dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini: 
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Gambar 2.3 
Integrating Dependency on the Leader and Empowerment into Transformational 

Leadership-Creative Performance Relationsship. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kollman et al (2013) 

          Penelitian tentang creative performance dilakukan oleh David Scott 

Williams (2004), penelitian ini menggunakan variabel kepribadian karyawan, 

sikap karyawan, kepribadian pemimpin, sikap pemimpin, dan pengawas 

preferensi untuk memulai struktur yang mempengaruhi creative performance 

organisasi. Penelitian ini dilakukan di salah satu universitas besar di Amerika 

Serikat bagian selatan-barat. Populasi dalam penelitian ini 261 orang dengan 

sampel 208 responden. Hasil dari penelitian ini adalah kepribadian dan sikap 

berpengaruh secara signifikan positif dan kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap creative performance. Model penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2.4 dibawah ini: 
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Gambar 2.4 
Personality, Attitude, and Leader Influence on Divergent Thinking and Creativity 

in Organization. 
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Sumber : Williams (2004) 

          Taher et al (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh kepribadian dan 

pendekatan pembelajaran terhadap creative performance. Populasi sampel terdiri 

dari 208 mahasiswa MBA di universitas Zhejiang pada negara China. Kuesioner 

mencakup 3 bagian di perkenalkan pada responden. Pada intinya terdapat 

pengaruh secara signifikan positif diantara 3 kepribadian yaitu extraversion, 

conscientiousness, dan openess to experience terhadap kinerja mahasiswa MBA. 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini: 
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Gambar 2.5  
Key Predictors of creative MBA Students’ Performance: Personality type and 

learning approaches. 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Taher et al (2011) 

Penelitian Setiadi et al (2007) yang dilakukan pada kontek kepemimpinan 

manajer stasiun Radio Indonesia. Dalam pengambilan sampel, diambil 283 

responden dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas 

karakteristik pribadi dan motivasi intrinsik berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap creative performance. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.6 

dibawah ini: 

Gambar 2.6  
The Impact of Personal Characteristics and Intrinsic Motivation on Creative 

Performance among Indonesian Radio Station Managers. 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Setiadi et al (2007) 
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Lim dan Choi (2009) meneliti tentang individuals cognitive dan contextual  

factors terhadap creative performance. Hasil dari penelitian ini adalah variabel 

individual dan contextual dimana cognitive dan affective process sebagai variabel 

mediasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap creative performance. 

Sampel dari penelitian ini terdiri dari 430 responden siswa dan guru pada sekolah 

bisnis di North America. Model penelitan dapat dilihat pada gambar 2.7 dibawah 

ini: 

Gambar 2.7 
Testing An Alternative Relationship Between Individual and Contextual 

Predictors of Creative Performance. 
 

      Psychological Processes 

 

 

 

 

Sumber: Lim dan Choi (2009) 

Shu (2013) meneliti hubungan antara karakter kepribadian dan lingkungan 

kerja terhadap creative performance. Responden berasal dari karyawan industri 

pakaian Hakka di Taiwan, questionnair di sebar sebanyak 245 dan yang kembali 

hanya 133 dan sebanyak 86 yang di pakai. 77 diataranya adalah responden 

perempuan dan 9 dari responden laki-laki, sebagian besar responden bekerja 

sebagai designer dan marketers. Hasil analisis menyebutkan bahwa karakter 

kepribadian dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

creative performance. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Beth (2003) yang dilakukan pada seluruh  

praktisi  PR  (Public  Relation)  di  Negara bagian Kentucky.  Dalam  

pengambilan sampel, diambil 300  responden praktisi PR yang secara acak 

diambil dari buku direktori industri. Dari 300 responden, hanya 151 yang 

mengembalikan kuesioner. 3 kuesioner dihapus karena data kuesioner yang 

tidak lengkap, jadi hanya 148 yang  menyelesaikan  kuesioner.  Hasil  dari  

penelitian  ini  adalah kepribadian yang sinis dalam bekerja berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap peningkatan creative performance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg (2001) tentang pengaruh 

individu Collectivesm dan mot ivasi int r insik terhadap creative performance. 

Penelitian ini diambil dari negara bagian Florida yang  berbatasan  dengan  USA.  

Populasi  dalam  penelitian  ini  167 karyawan dari 3 departemen.  Hasil dari 

penelitian ini menunjukan individu Collectivesm dan motivasi int r insik 

berpengaruh signifikan positif terhadap creative performance. 

 
2.2 Definisi Variabel Dependen 
2.2.1 Definisi Creative Performance 

Menurut Dessler (2011) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dessler (1994) juga 

mengatakan kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 
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          William (2004) berpendapat bahwa creative performance merupakan 

batasan dimana ide mereka tersampaikan, metode kerja yang digunakan, dan 

semua output bekerja yang dihasilkan adalah produk baru dan berguna. 

Kreativitas dalam organisasi tidak terlepas dari apa yang disebut dengan 

pemikiran divergen. Pemikiran divergen juga membedakan pemecahan masalah 

kreatif dari pemecahan lainnya. 

Dalam  konteks  pemecahan  masalah,  Runco  (2008) menjelaskan, bahwa 

ide yang divergen mempengaruhi orisinalitas masalah yang diidentifikasi dari 

berbagai macam solusi yang ditawarkan. Di dalam teori klasik pun, Simon 

(1976) menjelaskan bahwa pembuatan keputusan yang rasional memproses 

tahapan  yang melibatkan identifikasi dari berbagai  alternatif,  dan  pengujian  

dari  alternatif  tersebut  harus  dipikir  secara divergen.  Pendapat  tersebut  

semakin  diperkuat  oleh  Amabile  (1985) bahwa beberapa masalah yang rumit 

membutuhkan pemecahan masalah dengan cara berpikir secara divergen. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan apa 

itu creative performance. Creative performance adalah kombinasi dari 

kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat  dinilai dari hasil kerja secara 

kualitas maupun kuantitas yang  menghasilkan  ouput  inovatif.   Sedangkan  

rumusan  yang  menekankan bahwa pemikiran divergen merupakan salah satu 

cara dalam pemecahan masalah kreatif,  mengandung  maksud  bahwa  dalam 

mencapai kinerja yang diinginkan, pemikiran divergen menjadi salah satu 

langkah dalam menghasilkan creative performance tersebut. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 
2.3.1 Hubungan antara Kepribadian terhadap Creative Performance 

 Damian  (2013)  mendefinisikan  kepribadian adalah   suatu   organisasi 

yang dinamis dari sistem psiko-fisik indvidu yang menentukan tingkah laku dan 

pemikiran indvidu secara khas. Terjadinya Interaksi psiko-fisik mengarahkan 

tingkah laku manusia. Maksud dinamis pada pengertian tersebut  adalah perilaku 

yang mungkin saja berubah-ubah melalui proses pembelajaran atau melalui 

pengalaman-pengalaman, reward, punishment, pendidikan, dan sebagainya. 

Pengertian di atas merujuk pada ciri-ciri perilaku yang kompleks terdiri 

dari temperamen (reaksi emosi yang cenderung menetap dalam merespon situasi 

atau stimulus lingkungan secara spontan), emosi yang bersifat unik dari individu. 

Reaksi  yang  berbeda  dari  masing-masing  individu  menunjukan  perbedaan 

kepribadian. 

Amabile et al  (2004)  dan  Maria  (2009) menyebutkan bahwa salah satu 

ciri kepribadian yang dihubungkan dengan creative performance  individu  

dalam   organisasi  adalah  keterbukaan  terhadap  pengalaman dan hal-hal baru. 

Dalam  suatu  organisasi  pasti  ada  beberapa  individu  yang  mempunyai  sikap 

terbuka dalam segala hal. Individu yang terbuka tersebut cenderung lebih kreatif 

dan inovatif daripada anggota organisasi yang lain yang lebih tertutup. Karena 

itu keterbukaan terhadap pengalaman dan hal-hal baru menjadi bagian dari ciri-

ciri kepribadian yang mempunyai creative performance yang tinggi dalam 

organisasi. Selain keterbukaan terhadap pengalaman, ciri kepribadian lain yang 

menjadi bagian dari 5 model utama adalah ekstraversi, neurotisisme, daya 

terima, keterbukaan terhadap pengalaman dan sifat kehati-hatian. Dari 5 model 
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utama tersebut,keterbukaan terhadap pengalaman menjadi elemen penting untuk 

mencapai kreativitas kerja. 

Szobiova (2006) berpendapat  bahwa keterbukaan  adalah kecenderungan 

untuk menjadi imajinatif, orisinil, berbeda, dan independen. Individu yang 

terbuka cenderung mencari pengalaman baru dan bervariasi pada saat mereka 

bekerja. Sebaliknya, individu yang tertutup pada saat bekerja cenderung lebih 

konvensional, konservatif, dan tidak nyaman dengan hal- hal yang rumit. Mereka 

tidak tertarik dengan hal-hal yang imajinatif dan kreatif. Individu yang tertutup 

cenderung melakukan pekerjaan yang biasa-biasa  saja. Maka dari itu Szobiova 

(2006) menjelaskan ciri-ciri bagaimana individu yang  terbuka itu dalam bekerja, 

yaitu; divergen, fleksibel, rasa ingin tahu, dan imajinatif. 

Szobiova (2006) melanjutkan, bahwa keterbukaan  terhadap pengalaman 

adalah pembeda antara individu yang lebih memilih untuk mencari  

pengalaman atau mencari sesuatu yang lebih bervariasi atau  bermacam-macam  

dari  apa  yang  biasa  didapatkan,  dibandingkan  dengan orang yang merasa 

sudah cukup nyaman dengan apa yang biasa didapatkan dan merasa tidak perlu 

untuk mencari pengalaman yang lebih. Dalam hal  ini, orang yang memiliki 

keinginan besar untuk mencari pengalaman lebih mempunyai nilai atau skor 

keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience) yang lebih tinggi. 

Setiadi et al (2007) berpendapat bahwa aspek motivasional dari 

keterbukaan tersebut meliputi kebutuhan sepanjang varietas, kebutuhan   

sepanjang  kognisi,  dan  toleransi  ambiguitas  yang  mana  masing- masingnya 

dihubungkan dengan kreativitas dan inovasi. Ketiga aspek tersebut merupakan 
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elemen  penting pada setiap individu organisasi agar menjadi lebih kreatif dan 

inovatif dalam menjalankan kinerjanya. Segala sesuatu ide atau kinerja yang 

kreatif memang biasanya dianggap sebagai hal yang aneh, ambigu, dan tidak 

biasa. Namun hal tersebut bisa ditoleransi  karena memang dengan cara seperti 

itulah creative performance bisa berjalan di dalam organisasi. 

Kepribadian kreatif juga dijelaskan oleh Czikszentmihalyi (1996). 

Penelitiannya  terhadap  kehidupan  orang-orang  kreatif  menunjukkan  bahwa 

individu yang  kreatif mempunyai kepribadian yang lebih kompleks dibanding 

orang lain. Jika kepribadian manusia biasa pada umumnya memiliki 

kecenderungan ke arah tertentu, maka kepribadian orang kreatif terdiri dari sifat- 

sifat berlawanan yang terus-menerus  ‘bertarung’,  tapi  di  sisi  lain  juga  hidup 

berdampingan dalam satu tubuh, antara lain: 

1. Orang-orang kreatif memiliki tingkat energi yang tinggi, tapi mereka juga 

membutuhkan waktu lama untuk beristirahat. Mereka tahan berkonsentrasi 

dalam waktu yang lama tanpa merasa jenuh, lapar, atau gatal-gatal karena 

belum mandi. Tapi begitu sudah selesai, mereka juga  bisa  menghabiskan  

waktu  berhari-hari  untuk  mengisi  ulang  tenaga mereka. Di mata orang 

luar, mereka  jadi  terlihat seperti orang termalas di dunia. 

2. Orang-orang kreatif pada umumnya juga cerdas, tapi di sisi lain mereka 

tidak segan-segan untuk berpikir seperti orang bodoh dalam memandang 

persoalan. Ketimbang terpaku sejak  awal pada satu macam penyelesaian 

(‘cara yang benar’), mereka memulai  pemecahan  masalah  dengan  

berpikir  divergen: Mengeluarkan sebanyak mungkin dan seberagam 

Dewi, Analisis Pengaruh Kepribadian, Motivasi, dan Kepemimpinan terhadap Creative Performance, 2014 
UIB©2014



21 
 

mungkin ide yang terpikir, tak peduli betapa bodoh kedengarannya. 

3. Orang-orang  kreatif  adalah  orang  yang  playful,  tapi  mereka  juga  

penuh disiplin dan ketekunan. Tidak seperti dewasa lainnya yang melihat 

dunia dengan kacamata super- serius,  orang-orang  kreatif  memandang  

bidang  peminatan  mereka  seperti taman ria. Mereka melakukan 

pekerjaannya dengan begitu antusias sehingga terkesan  seperti  sedang  

bermain-main,  padahal  sebenarnya  mereka  juga bekerja keras 

mewujudkan ‘mainannya’. 

4. Pikiran orang-orang kreatif selalu penuh imajinasi dan fantasi, tapi mereka 

juga tak lupa untuk tetap kembali ke realitas. Mereka mampu menelurkan 

ide-ide gila yang belum pernah tercetus oleh 6 milyar manusia lain, tapi yang 

membuat mereka bukan sekedar pemimpi di siang bolong adalah usaha 

mereka untuk menjembatani dunia khayalan mereka dengan kenyataan 

sehingga orang lain bisa ikut mengerti dan menikmatinya. 

5. Orang-orang kreatif cenderung bersifat introvert dan ekstrovert. 

Pada kebanyakan orang lain, biasanya ada satu sifat yang cenderung lebih 

mendominasi perilakunya sehari-hari, tapi kedua sifat itu tampaknya 

muncul dalam porsi yang setara pada orang-orang kreatif. Mereka sangat 

menikmati baik pergaulan dengan orang lain (terutama dengan orang-orang 

kreatif lain yang sehobi) maupun kesendirian total ketika mengerjakan 

sesuatu. 

6. Orang-orang   kreatif   biasanya   rendah   hati,   namun   juga   bangga   

akan pencapaiannya. Mereka sadar bahwa ide-ide mereka tidak muncul 
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begitu saja, melainkan hasil olahan  inspirasi dan pengetahuan yang 

diperoleh dari lingkungan dan tokoh-tokoh kreatif yang menjadi panutan 

mereka. Mereka juga terfokus pada rencana masa depan atau pekerjaan  saat  

ini sehingga prestasi di masa lalu tidak sebegitu berartinya bagi mereka. 

7. Orang-orang kreatif adalah androgini; mendobrak batas-batas yang kaku 

dari stereotip gender mereka. Laki-laki yang kreatif biasanya lebih sensitif 

dan kurang agresif dibanding laki-laki lain  yang tidak begitu kreatif, 

sementara perempuan yang kreatif juga lebih dominan dan ‘keras’ 

dibanding perempuan pada umumnya. 

8. Orang-orang kreatif adalah pemberontak, tapi pada saat yang sama mereka 

tetap menghargai tradisi lama. Tentu sulit menyematkan nilai kreativitas 

pada sebuah teori atau karya yang tidak  mengandung sesuatu yang baru, 

tapi orang-orang kreatif tidak ingin membuat  sesuatu  yang  sekedar  

berbeda  dari  yang  sudah  ada;  Ada  unsur ‘perbaikan’ atau  ‘peningkatan’  

yang  harus  dipenuhi,  dan  itu  hanya  bisa dilakukan   setelah   orang-

orang   kreatif   cukup   memahami   aturan-aturan dasarnya untuk bisa 

menerabasnya. 

9. Orang-orang kreatif sangat bersemangat mendalami pekerjaannya,  tapi 

mereka juga bisa sangat obyektif menilai hasilnya. Tanpa  hasrat  yang  

menggebu-gebu,  mereka  mungkin  sudah  menyerah sebelum sempat 

mewujudkan ide kreatif mereka yang sulit dinyatakan, tapi mereka juga 

tidak dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar hebat tanpa kemampuan 

untuk mengkritik diri dan karya sendiri habis-habisan. 
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10. Orang-orang kreatif pada umumnya lebih terbuka terhadap hal-hal baru 

dan sensitif pada lingkungan. Sifat ini menyenangkan mereka (karena 

mendukung proses kreatif), tapi juga membuat mereka sering gelisah bahkan 

menderita. Sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka, kritik  dan cemooh 

terhadap hasil karya, atau pencapaian yang tidak dihargai sebagaimana  

mestinya, hal-hal ini mengganggu orang kreatif lebih dari orang biasa. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah ciri- 

ciri perilaku  individu dalam merespon situasi di lingkungannya. Lebih merinci 

lagi, kepribadian kreatif mengarah pada  perilaku yang terbuka terhadap hal-hal 

baru  untuk  mendapatkan  pengalaman  sebanyak-banyaknya.  Selain  itu,  dalam 

mengidentifikasi individu yang mempunyai kepribadian kreatif dapat diihat dari 

berbagai perilaku yang kompleks dan berbeda dari orang lain. 

Penelitian Czikszentmihalyi (1996) terhadap kehidupan orang-orang kreatif  

menunjukkan bahwa individu yang kreatif mempunyai kepribadian yang lebih  

kompleks disbanding orang lain. Kepribadian tersebut mengarah ke pemikiran  

yang berbeda dan pada akhirnya memunculkan ide-ide baru dan berguna.  

Kepribadian-kepribadian tersebut mengindikasikan adanya pengaruh terhadap 

creative performance individu. 

           Setiadi (2007) menemukan bahwa aspek motivasional dari keterbukaan 

membutuhkan keragaman, kebutuhan akan kognisi, dan toleransi terhadap 

ambiguitas, yang masing-masing terkait dengan kreativitas dan inovasi dalam 

organisasi. Keterbukaan ini menjadi salah satu kepribadian yang mempengaruhi 

creative performance dalam organisasi. Penelitian yang  dilakukan McCrae dan 
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Costa (1997), menemukan bahwa Individu yang terbuka secara aktif mencari 

pengalaman baru dan berbagai pengalaman lainnya, cenderung menjadi reflektif 

dan bijaksana tentang ide-ide baru yang ditemui. Reflektif dan bijaksana yang 

dimaksud disini adalah individu bisa menerima dan mempertimbangkan segala 

ide yang muncul darimana saja. Kepribadian tersebut muncul karena individu 

mempunyai banyak pengalaman yang didapat dari  keterbukaannya terhadap hal-

hal yang baru yang akan berpengaruh terhadap kreativitas individu. 

2.3.2 Hubungan Antara Motivasi terhadap Creative Performance 

            Motivasi adalah adanya tuntutan atau dorongan terhadap pemenuhan 

kebutuhan individu dan tuntutan atau dorongan yang berasal dari lingkungan, 

kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Menurut Eisenberg (2001) 

dalam Ensiklopedia Motivasi adalah dorongan mental terhadap perorangan atau 

orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu peristiwa dalam 

masyarakat. Gupta (2010), Motivasi mengacu kepada jumlah kekuatan yang 

menghasilkan, mengarahkan dan mempertahankan usaha dalam perilaku tertentu. 

Motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut: tingkat kebutuhan seseorang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Segala aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang berkaitan dengan usaha untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya, namun keingginan dan kebutuhannya tidak mudah tercapai apabila 

tanpa adanya usaha yang maksimal. Herpen et al (2002) melakukan penelitian 

tentang motivasi seseorang yang terdiri dari motivasi intrinsik dan ektrinsik. 

Gupta (2010) mengemukakan bahwa Motivasi ektrinsik dan intrinsik adalah 

sesuatu yang sama-sama mempengaruhi tugas seseorang. 
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Kombinasi insentif intrinsik dan ekstrinsik merupakan kesepakatan yang 

ditetapkan dan berhubungan dengan psikologi seseorang. Dalam memenuhi 

kebutuhannya seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang dimiliki 

dan apa yang mendasari perilakunya. Dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang 

terdapat dorongan yang mengarahkan kepada tindakannya. Motivasi merupakan 

suatu konsep bersifat penjelasan tentang kebutuhan dan keinginan seseorang dan 

menunjukkan arah tindakan yang diambil. 

Menurut Sung & Choi (2009) motivation is a process that starts with a 

physiological defiency or need that activates behavior or drive that is aimed at a 

goal or incentive. Dalam hal ini motivasi merupakan suatu proses yang dimulai 

dengan kekurangan atau kebutuhan fisiologis atau psikologis yang berupa 

aktivitas perilaku atau mendorong maksud dalam tujuan atau perangsang. Kinman 

dan Russel (2001) berpendapat bahwa common to many conceptualization of 

motivation is on emphasis on the presense of stimuli to direct the individual; 

either an internal drive (instrinsic) or on external environmental incentive 

(extrinsic). Sedangkan Shiu et al (2012) beragumentasi bahwa motivation 

describes a process or a set of process that causes a person to behave in a certain 

manner. These forces or motivation, can be either social, spiritual or financial. 

Motivasi  dalam  manajemen  ditunjukan  pada  sumber  daya  manusia 

umumnya  dan  bawahan  khususnya.  Motivasi  mempersoalkan  bagaimana  cara 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif 

berhasil  mencapai  dan  mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditentukan. Pentingnya 
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motivasi karena menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku per ilaku 

manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Motivasi dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan pribadi seperti rasa 

tertarik atau memperoleh harapan (Damian dan Richard, 2013). Motivasi menjadi 

pendorong dan akan menghasilkan sikap yang semangat bagi para karyawan dan 

akan meningkatkan creative performance. Kinerja karyawan sering digambarkan 

sebagai fungsi sendi kemampuan dan motivasi, dan salah satu tugas utama yang 

dihadapi seorang manajer memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik 

dari kemampuan mereka (Ryan and Deci, 2000). Dalam hal ini seorang manajer 

perlu mengarahkan motivasi kearah yang lebih baik  menurut prioritas dan dapat 

diterima dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak dapat diberikan untuk 

setiap karyawan dengan bentuk yang berbeda-beda. Tracy et al (2010) 

menjelaskan motivasi kerja sebagai himpunan kekuatan internal dan eksternal 

yang memulai perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan, dan menentukan 

bentuk nya, arah, intensitas, dan durasi.  

2.3.3 Hubungan Kepemimpinan Terhadap Creative Performance 

             Bhal dan Ansari (2000) mendefinisikan kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi  suatu  kelompok  ke  arah  suatu  tujuan.  

Kepemimpinan  adalah pengaruh  antara  pribadi yang dijalankan dalam situasi 

tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau 

beberapa tujuan tersebut. Sedangkan menurut Setiadi et al (2007) kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
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Penelitian Williams (2004) menjelaskan bahwa untuk menilai sukses 

tidaknya  pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan mencatat 

sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk 

menilai  kepemimpinannya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan 

teori   sifat   atau   kesifatan   dari   kepemimpinan itu sendiri.   Teori   kesifatan   

atau   sifat dikemukakan oleh beberapa ahli dari peneliti terdahulu.  Berdasarkan 

teori-teori tentang kesifatan atau sifat-sifat pemimpin dapat disimpulkan bahwa 

sifat- sifat kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja bawahannya (Zhang and 

Bartol, 2010;George and Zhou, 2007; Zheng et al, 2010; Stoker et al, 2001; Hirst 

and Mann, 2004; McElvaney, 2006; Amabile et al, 2004; Jassa Walla and 

Sashittal, 2000; Axtell et al, 2000; Drach and Somech, 2001) adalah sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan sebagai pengawas (supervisory ability) 

b. Kecerdasan 

c. Inisiatif 

d. Energi jasmaniah dan mental 

e. Kesadaran akan tujuan dari arah 

f. Stabilitas emosi 

g. Obyektif 

h. Ketegasan dalam mengambil keputusan 

i. Keterampilan berkomunikasi 

j. Keterampilan social 
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k. Pengetahuan tentang relasi insani 

Jeroen dan Deanne (2007) pemimpinlah yang akan menentukan kemana 

arah  dan  tujuan  internal  maupun  eksternal  dan  menyelaraskan  visi  dan  misi 

organisasi. Karena itu karakter seorang pemimpin menjadi faktor penting dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. Williams (2004) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa  pada  umumnya  pemimpin  dalam  setiap  organisasi  dapat 

diklasifikasikan menjadi lima tipe utama yaitu sebagai berikut: 

1.  Tipe pemimpin otokratis 

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu 

hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagi berikut: 

a) Menganggap organisasi adalah milik pribadi. 

b) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 

c) Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat mata-mata. 

d) Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain karena dia 

menganggap dialah yang paling benar. 

e) Selalu bergantung pada kekuasaan formal. 

f) Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan yang 

mengandung unsur paksaan dan ancaman. 

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan otokratis tersebut 

di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, 

karena itulah tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern. 

2.  Tipe pemimpin militeristis 

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang 
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pemimpin  tipe  militeristis  tidak  sama  dengan  pemimpin-pemimpin  dalam 

organisasi  militer.  Artinya  tidak  semua  pemimpin  dalam  militer  adalah 

bertipe militeristis. Seorang  pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut: 

a) Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah 

mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. 

b) Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan 

jabatannya. 

c) Senang kepada formalitas yang berlebihan 

d) Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. 

e) Tidak mau menerima kritik dari bawahan. 

f) Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin mileteristis adalah bahwa 

tipe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. 

3. Tipe pemimpin fathernalistis 

Tipe kepemimpinan  fathernalistis,  mempunyai  ciri  tertentu  yaitu  bersifat 

fathernal atau kebapakan. Kepemimpinan seperti ini menggunakan pengaruh 

yang  sifat  kebapakan   dalam  menggerakkan  bawahan  mencapai  tujuan. 

Kadang-kadang  pendekatan  yang  dilakukan  terlalu  sentimental.  Sifat-sifat 

umum dari tipe pemimpin fathernalistis dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 

b) Bersikap selalu melindungi bawahan. 

c) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 
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keputusan. 

d) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

mengembangkan inisiatif dan daya kreasi. 

e) Sering menganggap dirinya maha tahu. 

Harus diakui  bahwa  dalam  keadaan  tertentu  pemimpin  seperti  ini  

sangat diperlukan.  Akan  tetapi  ditinjau  dari  segi  sifat-sifat  negatifnya  

pemimpin fathernalistis  kurang  menunjukkan  elemen  kontinuitas  terhadap  

organisasi yang dipimpinnya. 

4. Tipe pemimpin karismatis 

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab 

mengapa  seorang  pemimpin  memiliki  karisma. Yang  diketahui  ialah  tipe 

pemimpin seperti ini  mempunyai daya tarik yang amat besar, dan karena 

itulah pemimpin seperti ini  mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan 

para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut dari pemimpin  

seperti  ini,  karena  mereka  menganggap  masih  kurangnya seorang  pemimpin  

yang  karismatis. Maka mereka mengatakan bahwa pemimpin yang karismatis 

diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers). Perlu dikemukakan  

bahwa kekayaan, umur, kesehatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya, tidak  

dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis. 

5. Tipe pemimpin demokratis 

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis 

dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang baik. Hal ini disebabkan karena tipe 

kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan 
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dengan kepentingan individu. Beberapa ciri dari kepemimpinan demokratis adalah 

sebagai berikut: 

a) Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat 

bahwa manusia adalah makhluk yang termulia didunia. 

b) Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan 

kepentingan organisasi. 

c) Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya. 

d) Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan memberikan 

pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak 

mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari bawahan. 

e) Lebih menitikberatkan kerjasama dalam mencapai tujuan. 

f) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. 

g) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. 

Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, 

jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis. 

Peneliti William (2004) menunjukkan bahwa beberapa tingkatan dari 

kesesuaian dan prediktabilitas biasa diperlukan untuk hubungan antar perangkat 

organisasi. Organisasi adalah sistem terukur yang mempekerjakan beberapa devisi 

atau pembagian kerja. Disinilah seorang pemimpin bertanggungjawab untuk 

memastikan kinerja anggotanya cukup jelas dan hubungan antar devisi atau 

tanggung jawab kerjanya terstruktur dengan tepat. 

Penelitian Madjar (2002), Jaussi dan Dionne (2003), William (2004), 

George dan Zhou (2007), Gupta (2010), menunjukkan bahwa pemimpin dapat 
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mempengaruhi sikap bawahannya dalam menghasilkan creative performance. 

Kepemimpinan memiliki kekuatan dan pengaruh secara langsung terhadap 

persepsi bawahannya. 

 
2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 
2.4.1 Model Penelitian 

Adapun pengaruh kepribadian, motivasi, dan kepemimpinan terhadap 

creative performance pada  penelitian  ini  ditunjukkan  dalam  Kerangka  

Pemikiran Teoritis sebagai berikut: 

Gambar 2.8  
Model penelitian pengaruh kepribadian, motivasi dan kepemimpinan 

terhadap creative performance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gupta (2010), Setiadi et al (2007), Williams (2004). 

 
2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, dan 

penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: 

        Kepribadian 

 

Motivasi 

Kepemimpinan 

 

Creative 
Performance 
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H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kepribadian dan creative   

performance 

H2 :  Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara motivasi dan creative 

performance 

H3 :  Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kepemimpinan dan 

creative performance 
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