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ABSTRAK

STEFANIE ROROYANTI. Hubungan antara Motivasi Berprestasi dan
Kreativitas Siswa. Program Sudi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya
tentang hubungan antara motivasi berprestasi dan kreativitas siswa. Penelitian ini
dilakukan selama 2 bulan terhitung April 2013 sampai Juni 2013. Adapun metode
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional,
sedangkan data yang diperoleh berasal dari instrumen yang disebar kepada siswa
SMA Negeri 81 sebanyak 62 orang. Sampel diambil sebanyak 51 siswa. Untuk
mendapatkan data variabel X (Motivasi Berprestasi) dan data variabel Y
(Kreativitas) digunakan kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa : a)
motivasi berprestasi siswa SMA Negeri 81 termasuk kategori tinggi, b) kreativitas
siswa SMA Negeri 81 termasuk kategori sedang. Kesimpulan penelitian ini adalah
terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan
kreativitas. Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi
kreativitas siswa. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi berprestasi maka akan
semakin tinggi kreativitas.

Kata Kunci : Motivasi Berprestasi, Kreativitas
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ABSTRACT

STEFANIE ROROYANTI. The Relationship between Need of Achievement and
Student’s Creativity. Economic Education Study Programme, Majoring Economic
and Administration, Faculty of Economy, Universitas Negeri Jakarta.

This study aims to obtain accurate and reliable data regarding the relationship
between need of achievement and student’s creativity. The study was conducted
over two months from April 2013 until June 2013. The research method used is
survey method with the correlational approach, whereas the data obtained from
instruments that are distributed to 62 student of 81 Senior High School. Samples
were taken as many as 51 students. To get the data of variable X (need of
achievement) and the data of variable Y (creativity) used a questionnaire. The
result of analysis shows that : a) need of achievement of 81 Senior High School
students included in high categories, b) creativity of 81 Senior High School
students included in moderate. The conclusion of this study is there is a positif
and significant relationship between need of achievement and student’s creativity.
Need of achievement is a factor that influences creativity of students. This means
the higher need of achievement then the higher creativity.

Keywords : Need of Achievement, Creativity
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