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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas 

Menurut pandangan psikologi kognitif misalnya Solso dalam Suharnan 

(2011), kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan cara-cara 

baru dalam memandang suatu masalah atau situasi. Solso juga menegaskan 

bahwa kreativitas tidak terbatas pada menghasilkan hal-hal baru yang bersifat 

praktis, tetapi boleh jadi hanya merupakan suatu gagasan baru. 

Evans dalam Suharnan (2011) mengkatikan kreativitas dalam bidang 

ilmu manejemen dan pembuatan keputusan. Evans lebih memberikan definisi 

kreativitas sebagai kemampuan menemukan hubungan-hubungan baru, melihat 

pokok permasalahan dalam perspektif yang baru, dan membentuk kombinasi 

baru dari konsep-konsep yang sudah ada di dalam pikiran.  

Menurut Munandar (2014) kreativitas adalah suatu kemampuan umum 

untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya. Imam Musbikin (dalam Hanifah, 2015) 

berpendapat kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan 

yang baru, atau tak diduga sebelumnya, kemampuan memformulasikan konsep 

yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal yang 

ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu di jawab.  

Berbeda pula dari pendapat Rhodes yang dikutip oleh Munandar 

(2014) yang mengemukakan kreativitas sebagai kemampuan dalam 4 P yaitu 

person, process, press, dan product. Menurut Rhodes, kreativitas harus ditinjau 

dari segi pribadi (person) yang kreatif, proses yang kreatif, pendorong kreatif 

dan hasil kreatifitas.lebih mendalam Torrance dalam Munandar (2014) yang 

memilih definisi prose tentang kreativitas, menjelaskan hubungan antara 

keempat P tersebut sebagai berikut : dengan berfokus pada proses kreatif, dapat 

dinyatakan jenis pribadi yang bagaimanakah akan berhasil dalam proses 

tersebut, macam lingkungan yang bagaimanakah akan memudahkan proses 

kreatif, dan produk yang bagaimanakan yang dihasilkan dari proses kreatif. 
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Namun secara pribadi, Torrance (dalam Munandar 2014) tentang kreativitas 

pada dasarnya menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu :  

Proses 1) merasakan kesulitan, masalah, kesenjangan dalam informasi, unsur 

yang hilang, sesuatu yang diminta; 2) membuat dugaan dan merumuskan 

hipotesis tentang kekurangan-kekurangan; 3) mengevaluasi dan menguji 

dugaan dan hipotesis; 4) kemungkiann merevisi dan menguji ulang; Dan 

akhirnya 5) mengkomunikasikan hasilnya. 

Definisi kreativitas oleh Torrance tersebut meliputi seluruh proses 

kreatif dan ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai dengan 

menyampaikan hasil. Dalam hal ini Guilford (dalam Munandar, 2014) 

menyebutkan bahwa kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk 

melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, 

merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat 

perhatian dalam pendidikan. Menurut Suharnan (2011), kreativitas merupakan 

proses berpikir untuk menghasilkan gagasan baru, pendekatan – pendekatan 

baru, atau karya-karya baru yang berguna bagi penyelesaian masalah atau 

lingkungan. 

Berdasarkan definisi diatas, maka kreativitas dalam penelitian ini 

dibatasi definisinya bahwa kreativitas merupakan aktivitas kognitif yang 

melibatkan kemampuan dalam melihat suatu masalah dengan cara 

menghubungkan segala unsur yang ada, menduga setiap kemungkinan yang 

terjadi sehingga memungkinkan untuk menghasilkan cara baru maupun 

gagasan baru dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

 

2. Proses Kreatif 

Wallace (dalam Hardany, 2014) menjelaskan bahwa proses kreatif 

meliputi empat tahap : 

a. Tahap Persiapan, yaitu seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan 

masalah dengan mengum-pulkan data/informasi, mempelajari pola berpikir 

dari orang lain, bertanya kepada orang lain. 

b. Tahap Inkubasi, pada tahap ini seseorang melakukan penghentian proses 

pengumpulan informasi, dalam arti individu melepaskan diri untuk 

sementara masalah yang dialami. Ia tidak memikir-kan masalah tersebut 

secara sadar, tetapi “mengeramkannya‟ dalam alam pra sadar. 

c. Tahap Iluminasi, tahap ini merupakan tahap timbulnya “insight” atau “Aha 

Erlebnis”, yaitu saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru. 
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d. Tahap Verifikasi, tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru 

terhadap realitas. Pada tahap ini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen, 

karena proses divergensi (pemikiran kreatif) harus diikuti proses 

konvergensi (pemikiran kritis). 

Mattingly (2011) mencantumkan beberapa komponen dalam proses 

kreatif. Komponen-komponen tersebut apabila dijabarkan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pencarian sumber masalah. Tahap ini terjadi ketika individu mulai 

menemukan pokok masalah untuk dipecahkan melalui pengalaman hidup 

yang telah terjadi, namun masalah tersebut juga dapat terjadi karena 

kehendak sang kuasa. Pada tahap ini selalu terjadi pada proses kreatif 

apabila parameternya terlalu terkontrol dan menghalangi kreativitas. 

b. Analisis. Pada tahap ini individu mulai mencari cara untuk menyelesaikan 

masalah namun dengan cara melihat kendala yang terjadi dengan lebih baik. 

Pada tahap ini individu mulai mencari ahli maupun mencari peelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dihadap. Pengalaman 

terdahulu dibutuhkan pada tahap ini sebagai sarana untuk membandingkan 

apakah masalah tersebut mempunyai solusi yang cocok atau sesuai seperti 

pengalaman terdahulu bahkan untuk memahami apakah sebenarnya 

individu berada pada masalah yang lebih besar. 

c. Menggenerasikan. Pada tahap ini individu mulai memperoleh banyak ide 

maupun solusi namun belum dipilah. Kreativitas ketrampilan pada tahap ini 

sangat berpengaruh untuk menentukan solusi yang paling tepat untuk 

memecahkan masalah. 

d. Menguji. Pada tahap ini individu mulai menguji solusi yang dirasa paling 

tepat dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

role-play maupun modeling. 

e. Merefleksikan. Tahap ini individu menggunakan pengalaman sebelumnya 

untuk menilai apakah solusi yang telah diterapkan berhasil dengan baik 

serta meninjau kembali apakah solusi tersebut dapat digunakan pada 

maslaah-masalah yang akan datang. 

Ruggierro (1984) dalam bukunya The Art of Thinking : A Guide to 

Critical and Creative Thought menyebutkan ada tiga proses kreativitas sebagai 

berikut : 

a. Identifikasi masalah. Tahap ini merupakan  langkah untuk menemukan 

pokok masalah yang sedang dihadapi untuk menemukan solusi terbaik. 

Individu sebaiknya meihat permasalahan dari bebrbagai sudut pandang  
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sehingga jika memungkinkan untuk memilih solusi terbaik dari masing-

masing sudut pandang. Banyak individu yang tidak menemukan 

penyelesaian masalah hanya karena melihat dari satu sudut pandang. 

Sebagai hasilnya individu bankan tidak mampu memahami penyelesaian 

masalah tersebut bahkan solusi yang terbaik sekalipun. 

b. Investigasi masalah. Pada tahap ini individu mulai menemukan beberapa 

informasi yang dibutuhkan yang sesuai dan yang paling efektif untuk 

menyelesaikan masalah. Pada beberapa kasus, hal ini dimaksudkan untuk 

menggali pengalaman terdahulu yang kemudian dikaitkan dengan masalah 

yang sedang dihadapi untuk mendapatkan kesesuaian antar masalah 

tersebut. Pada kasus yang lain, tahap ini membuat individu mendapatkan 

informasi baru melalui pengalaman baru, bertukar pikiran dengan ahli yang 

pernah mengalami hal serupa maupun mencari melalui perpustakaan. 

c. Menghasilkan berbagai solusi. Tahap ini memungkinkan individu untuk 

menghasilkan berbagai solusi yang memungkinkan individu untuk memilih 

solusi terbaik. Pada tahap ini pula individu akan menemukan 2 kesulitan. 

Pertama adalah ketidaksadaran yang sering membatasi ide/gagasan individu 

yang sebenarnya lazim terjadi maupun menolak perbedaan yang dirasa 

kurang sesuai. Individu harus berjuang untuk dapat berpikir secara stabil 

bahwa solusi tersebut sebenarnya melatih individu untuk berpikir kreatif. 

Kedua merupakan godaan untuk tidak segera menghasilkan solusi 

secepatnya.  

 

3. Aspek-Aspek Kreativitas 

Aspek-aspek kreativitas sebagaimana tercantum dalam manual scoring 

book (LPSP3 UI, 2003) adalah sebagai berikut : 

a. Kreativitas atau berpikir kreatif adalah kemampuan untuk membentuk 

kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur yang diberikan yang tercermin 

dari kelancaran, kelenturan dan orisinalitas dalam memberi gagasan serta 

kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya (elaborasi) 

suatu gagasan. 

b. Kelancaran dalam berpikir atau memberi gagasan adalah kemampuan untuk 

dapat memberikan gagasan-gagasan dengan cepat (penekanan pada 

kuantitas) 

c. Kelenturan (fleksibilitas) dalam berpikir atau memberikan gagasan-gagasan 

yang beragam, bebas dari perseverasi. 
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d. Orisinalitas dalam berpikir atau memberi gagasan adalah : 1) kemampuan 

untuk memberikan gagasan-gagasan yang secara statistik unik dan langka 

dalam populasi tertentu. 2) kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan 

baru, atau membuat kombinasi-kombinasi baru antara macam-macam unsur 

atau bagian. Makin banyak unsur yang dapat digabung menjadi suatu 

gagasan atau produk yang kreatif, makin orisinal pemikiran individu. 

e. Kemampuan mengelaborasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, 

merinci, dan memperkaya suatu gagasan. 

Menurut Rhodes (dalam Wati, 2003) kreativitas memiliki 4 aspek, 

diantaranya adalah : 

a. Pribadi. Kreativitas merupakan cerminan pribadi yang unik. Setiap orang 

memiliki kreativitas masing-masing dalam jenis dan derajat yang berbeda-

beda. 

b. Proses. Kreativitas mencerminkan kelancaran dan orisinalitas dalam 

berpikir.  

c. Pendorong. Kreativitas dapat terwujud dalam iklim yang memupuk kondisi-

kondisi internal seperti dorongan-dorongan dan kebutuhan serta kondisi 

eksternal seperti lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Lingkungan 

yang mendorong kreativitas adlah lingkungan yang menghargai sikap, 

pikiran dan perilaku kreatif serta lingkungan yang memberikan rasa aman 

dan kebebasan psikologis untuk mengungkapkan pikiran dan perasaanya.  

d. Produk. Kreativitas adalah hasil interaksi individu dengan lingkungannya. 

Bagaimana hasil atau kualitas interaksi antara individu dengan 

lingkungannya menentukan kualitas produk kreativitas yang dihasilkan. 

Menurut Feldman (dalam Wati, 2015) sifat baru yang dimiliki 

kreativitas memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Produk yang memiliki sifat baru sama sekali dan belum pernah ada 

sebelumnya 

b. Produk yang memiliki sifat baru sebagai kombinasi beberapa produk yang 

sudah ada sebelumnya 

c. Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil pembaruan (inovasi) dan 

pengembangan (evolusi) dari hal yang sudah ada. 

Melihat dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek 

kreativitas meliputi aktivitas berpikir (proses mental yang dirasakan individu), 

adanya proses untuk menghubungkan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, 

proses menciptakan mapun menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil serta 

berguna atau bernilai. 
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4. Tingkatan Kreativitas 

Kreativitas mempunyai beberapa tingkatan, seperti yang dikemukakan 

oleh Taylor (dalam Suharnan, 2011) membagi kreativitas menjadi lima 

tingkatan : 

a. Ekspresi spontan (expressive creativity). Kreativitas pada tingkat yang 

paling rendah adalah ekspresi secara spontan, sehingga orijinalitas dan 

kualitas hasil karya tidak penting. Misalnya gambar-lukisasn yang dibuat 

oeh anak-anak, dan ucapan-ucapan tertentu didalam situasi humor yang 

dilontarkan secara bebas dan tanpa direncanakan. 

b. Teknis (productivity creativity). Kreativitas pada tingkat teknis melibatkan 

ketrampilan dan kecakapan baru dalam membuat suatu karya misalnya 

seorang pelukis menggunakan bulu sebagai cara yang baru didalam 

membuat sebuah lukisan. 

c. Daya-cipta (intentive creativity). Kreativitas pada tingkat ini mencakup 

kecerdikan orang menggunkan bahan dan membuat kombinasi dara atau 

pendekatan lama dengan yang baru. Misalnya, mobil hybrid yang 

diciptakan oleh sejumlah produsen mobil, menggabungkan antara tenaga 

yang bersumber dari bahan bakar minyak dengan elektrik. 

d.  Inovatif (innovaive creativity). Kretivitas pada tingkat kreatif melibatkan 

pemahaman secara mendasar, kemudian melakukan modifikasi tertentu 

melalui pendekatan alternatif. Misalnya, tenaga surya dikembangkan untuk 

mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. 

e. Emerjensi (emergentive creativity). Pada tingkatan kerativitas tertinggi ini 

melibatkan penemuan gagasan-gagasan yang paling abstrak dan mendasar 

baik dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan, misalnya yang pernah 

dilakukan oleh Einstein, Freud, dan Picasso. 

Pembagian lain mengenai kreativitas juga telah dilakukan oleh Ghiselin 

(dalam Suharnan, 2011). Ghiselin mengajukan dua macam kreativitas  sebagai 

berikut : 

a. Kreativitas yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mencurahkan 

seluruh hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif. Dengan kata lain, di 

sepanjang hidupnya, orang-orang tersebut selalu mencari dna menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, dan karya-karya baru. Mereka adalah orang-

orang yang menjadikan kreativitas sebagai pilihan hidup atau profesi, bukan 

sebagai aktivitas tambahan. 

b. Kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat biasa, bukan orang-orang 

kreatif. Barangkali kreativitas jenis ini dapat berlangsung sekali atau 
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duakali dalam perjalanan hidup seseorang. Disini, tidak menutup 

kemungkinan bahwa kreativitas terjadi secara kebetulan. Misalnya ketika 

seseorang sedang menghadapi masalah yang sulit atau belum pernah 

dijumpai, sehingga terpaksa ia harus mencari jalan keluarnya dan akhirnya 

ia berhasil mengatasi masalah tersebut. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Munandar (2009) menyebutkan bahwa perkembangan 

kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :  

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari atau terdapat pada diri 

individu yang bersangkutan. Faktor ini meliputi keterbukaan,  locus of 

control  yang internal, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi 

dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk 

kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada 

sebelumnya.  

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang 

bersangkutan. Faktor-faktor ini antara lain meliputi keamanan dan 

kebebasan psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat 

yang berbeda, adanya penghargaan bagi orang yang kreatif, adanya waktu 

bebas yang cukup dan kesempatan untuk menyendiri, dorongan untuk 

melakukan berbagai eksperimen dan kegiatan-kegiatan kreatif, dorongan 

untuk mengembangkan fantasi kognisi dan inisiatif serta penerimaan dan 

penghargaan terhadap individual.  

Penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya faktor-faktor non-kognitif 

seperti sifat, sikap, minat dan temperamen yang turut menentukan produksi 

lintas kreatif. Selain itu latihan dan pengemabangan aspek non-kognitif seperti 

sikap berani mencoba  sesuatu, mengambil resiko, usaha meningkatkan minat 

dan motivasi berkreasi, pandai memanfaatkan waktu serta kepercayaan diri dan 

harga diri akan sangat menentukan kreativitas (Munandar, 2009).  

Menurut Rogers (dalam Munandar, 2009), faktor-faktor yang dapat 

mendorong terwujudnya kreativitas individu diantaranya:  

a. Dorongan dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik)  

Menurut Roger (dalam Munandar, 2009) setiap individu memiliki 

kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas, 

mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas 

yang dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk 

kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan 

http://www.landasanteori.com/2015/09/faktor-yang-mempengaruhi-kreativitas.html
http://www.landasanteori.com/2015/09/faktor-yang-mempengaruhi-kreativitas.html
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lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya (Rogers dalam 

Munandar, 2009). Hal ini juga didukung oleh pendapat Munandar (2009) 

yang menyatakan individu harus memiliki motivasi intrinsik untuk 

melakukan sesuatu atas keinginan dari dirinya sendiri, selain didukung oleh 

perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan. Menurut Rogers (dalam 

Zulkarnain, 2002), kondisi internal (interal press) yang dapat mendorong 

seseorang untuk berkreasi diantaranya:  1) Keterbukaan terhadap 

pengalaman, 2) Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan 

pribadi seseorang (internal locus of evaluation), 3) Kemampuan untuk 

bereksperimen atau “bermain” dengan konsep-konsep.   

b. Dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik)  

Munandar (2009) mengemukakan bahwa lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kreativitas individu dapat berupa lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan kekuatan yang 

penting dan merupakan sumber pertama dan utama dalam pengembangan 

kreativitas individu. Pada lingkungan sekolah, pendidikan di setiap 

jenjangnya mulai dari pra sekolah hingga ke perguruan tinggi dapat 

berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas individu. Pada 

lingkungan masyarakat, kebudayaan-kebudayaan yang berkembang dalam 

masyarakat juga turut mempengaruhi kreativitas individu. Rogers (dalam 

Munandar, 2009) menyatakan kondisi lingkungan yang dapat 

mengembangkan kreativitas ditandai dengan adanya:   

1) Keamanan psikologis. Keamanan psikologis dapat terbentuk melalui 3 

proses yang saling berhubungan, yaitu:  a) Menerima individu 

sebagaimana adanya dengan segala  kelebihan dan keterbatasannya.  b) 

Mengusahakan suasana yang didalamnya tidak terdapat evaluasi 

eksternal (atau sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek 

mengancam). c) Memberikan pengertian secara empatis, ikut 

menghayati perasaan, pemikiran,  tindakan individu, dan mampu melihat 

dari sudut pandang mereka dan menerimanya. 

2) Kebebasan psikologis. Lingkungan yang bebas secara psikologis, 

memberikan kesempatan kepada individu untuk bebas mengekspresikan 

secara simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. 

Menurut Hurlock (dalam Munandar, 2009) kepribadian merupakan 

faktor yang penting bagi pengembangan kreativitas. Tindakan kreativitas 

muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan 

lingkungan. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan 
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timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Selain faktor-faktor 

yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai faktor lainnya yang dapat 

menyebabkan munculnya variasi atau perbedaan kreativitas yang dimiliki 

individu, yang menurut Hurlock (1993) yaitu: 

a. Jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar 

daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. 

Untuk sebagian besar hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap 

anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi kesempatan untuk 

mandiri, didesak oleh teman sebaya untuk lebih mengambil resiko dan 

didorong oleh para orangtua dan guru untuk lebih menunjukkan inisiatif 

dan orisinalitas. 

b. Status sosial ekonomi. Anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih 

tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari sosial 

ekonomi kelompok yang lebih rendah. Lingkungan anak kelompok 

sosioekonomi yang lebih tinggi memberi lebih banyak kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi kreativitas. 

c. Urutan kelahiran. Anak dari berbagai urutan kelahiran menunjukkan tingkat 

kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini lebih menekankan lingkungan 

daripada bawaan. Anak yang lahir di tengah, lahir belakangan dan anak 

tunggal mungkin memiliki kreativitas yang tinggi dari pada anak pertama. 

Umumnya anak yang lahir pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri 

dengan harapan orangtua, tekanan ini lebih mendorong anak untuk menjadi 

anak yang penurut daripada pencipta. 

d. Ukuran keluarga. Anak dari keluarga kecil bilamana kondisi lain sama 

cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga besar. Dalam keluarga 

besar, cara mendidik anak yang otoriter dan kondisi sosioekonomi kurang 

menguntungkan mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi 

perkembangan kreativitas. 

e. Lingkungan kota vs lingkungan pedesaan. Anak dari lingkungan kota 

cenderung lebih kreatif daripada anak lingkungan pedesaan. 

f. Inteligensi. Setiap anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang 

lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih 

banyak gagasan baru untuk menangani suasana sosial dan mampu 

merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. 
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B. Openness to experience 

1. Definisi Openness to experience 

Openness atau terbuka merupakan sesuatu yang tidak dirahasiakan 

sedangkan Experience atau pengalaman merupakan yang pernah dialami 

(dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya) (http://kbbi.web.id diakses pada 

10 Mei 2015). Keterbukaan terhadap pengalaman (Openness to experience) 

merupakan salah satu sifat-sifat pribadi dalam Kepribadian Lima Besar. 

Menurut https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits, 

Kepribadian Lima Besar (Big Five Personality) atau yang sering disebut juga 

dengan Model Lima Faktor (Five Factor Model atau FFM) merupakan istilah 

yang paling sering digunakan dalam menggambarkan kepribadian (diakses 

pada 25 Mei 2017). Teori Big Five Personality sendiri telah berkembang pada 

abad ke-20an (Hardani, 2014).  

Costa dan McCrae (1992) menyebutkan kelima kepribadian dasar (Big 

Five Peronality) tersebut yakni : a). Openness to experience atau keterbukaan 

terhadap pengalaman; b). Conscientiousness atau Ketelitian; c). Extraversion 

atau Ekstraversi; d). Agreeableness atau Kesepakatan; e). Neuroticism atau 

Neurotisme. 

Openness to experience adalah domain yang luas yang melibatkan 

beberapa karakteristik seperti imajinasi, rasa penasaran, orisinalitas, wawasan 

luas, sensitif terhadap estetika dan kecenderungan untuk memilih hal- hal yang 

modern maupun hal-hal yang orisinil (Cosat & Mc Crae, 1992). McCrae 

(1996) juga berpendapat bahwa openness to experience mencakup 

penghargaan terhadap seni, emosi, petualangan, gagasan, rasa ingin tahu dan 

berbagai pengalaman yang tidak biasa. Keterbukaan mencerminkan tingkat 

keingintahuan seseorang dalam pengetahuan, kreativitas dan ketertarikan akan 

hal baru dan beragam. Seseorang dengan tingkat keterbukaan terhadap 

pengalaman yang tinggi merupakan individu yang imajinatif, kreatif, inovatif, 

mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan berjiwa bebas, mengembangkan 

ide-ide baru sementara mereka yang memilik skor rendah pada keterbukaan 

cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu 

(McCrae 1992; Hadrid dan Patterson 2015). 

Menurut Woo (2015) openness to experience merupakan salah satu 

dimensi dari Big Five Personality yang paling banyak didiskusikan dan 

diasosiasikan dengan intelegensi, orisinalitas, rasa ingin tahu, berpikiran luas 

sensitif terhadap seni dan mawas diri. Openness to experience adalah 

kumpulan multidimensi yang disusun secara hierarkis yang mewakili cara-cara 

http://kbbi.web.id/
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits
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dimana seorang individu biasanya berurusan dengan rangsangan baru, lebih 

dalamnya openness to experience dideskripsikan sebagai bagaimana individu 

mencari, memproses dan memanipulasi rangsangan baru. Rangsangan baru 

tersebut dapat muncul dalam bentuk rangsangan eksperimental baru (misalnya 

sensasi baru dan pengalaman budaya baru) dan rangsangan intelektual asli 

(misalnya gagasan baru dan teori baru). Openness to experience sangat 

berpengaruh positif dengan kemampuan kognitif, kreativitas dan inovasi, rasa 

penasaran dan kemauan untuk belajar serta kemampuan beradaptasi dalam 

perubahan. 

Pervin (Dalam Shi, Dai dan Lu, 2016) menyebutkan bahwa openness 

to experience merujuk pada bagaimana seseorang secara aktiv mencari dan 

menghargai perbedaan pengalaman, toleransi dan menjelajahi situasi baru. 

Hadrid dan Patterson (2015) mendefinisikan openness to experience sebagai 

kepribadian yang penting dalam menciptakan ide baru karena adanya 

kecenderungan untuk mencari pengalaman baru dalam hidup dan selalu 

mengemangkan pemikrian serta gagasan yang bervariasi. 

DeYoung, Quilty, Peterson dan Gray (2013) menjelaskan tentang 

openness to experience meliputi keterlibatan dengan dimensi perseptual dan 

estetika yang tercermin dalam beberapa sifat seperti kesenian, persepsi, 

kesastraan dan ungkapan fantasi. Individu yang mempunyai openness to 

experience yang tinggi cenderung mempunyai kemampuan untuk mencari, 

menemukan, memahami dan memanfaatkan informasi (DeYoung, 2013) serta 

menunjukkan fleksibelitas yang lebih baik dalam memproses informasi dan 

menjelajahi lingkungan (DeYoung, 2003) jika dibandingkan dengan individu 

yang mempunyai openness to experience yang rendah. 

Kaufman (2013) mengatakan bahwa dalam taksonomi Big Five 

Personality, keterbukaan terhadap pengalaman adalah domain terluas, 

termasuk gabungan sifat yang berkaitan dengan keingintahuan intelektual, 

intelektual minat, kecerdasan, imajinasi, kreativitas, minat artistik, estetika, 

kekayaan emosional dan fantasi serta tidak konvensional.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan 

terhadap pengalaman merupakan ketertarikan untuk mencoba dan mempelajari 

hal baru, keterbukaan unutk mengembangkan ide-ide baru dan mempunyai rasa 

ingin tahu yang tinggi terhadap pengetahuan serta mampu beradaptasi terhadap 

perubahan atau lingkungan baru. 
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2. Aspek-Aspek Openness to experience 

Berkaitan dengan keterbukaan tersebut, McCrae mengungkapkan 

terdapat 6 skala Openness to experience yakni:  

a. Keterbukaan terhadap fantasi  

Kemauan untuk mengeksplorasi dunia mental didalam diri dan membiarkan 

pikiran mengalami ketakjuban. Individu yang terbuka terhadap fantasi 

cenderung senang berimajinasi mengenai banyak hal, selain itu juga selalu 

membayangkan kehidupan yang menjadi impian individu. 

b. Keterbukaan terhadap estetika 

Kemampuan seseorang untuk menghargai dan memberi nilai terhadap 

berbagai macam ekspresi seni maupun keindahan. Seni tersebut dapat 

berupa musik, lukisan maupun puisi. Individu akan menjadi tertarik dan 

sangat sensitif terhadap kesenian. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 

menghadiri pentas musik, pameran lukisan bahkan mengikuti 

perkembangan seni terkini.  

c. Keterbukaan terhadap emosi 

 Kemauan untuk menerima emosi-emosi sendiri, baik positif maupun 

negatif. Individu mampu memahami dengan baik emosi yang ada pada diri 

sehingga mampu  untuk menilai emosi tersebut, selain itu individu juga 

mampu menerima dan memahami emosi orang lain. 

d. Keterbukaan terhadap tindakan 

 Kemauan untuk mencoba aktivitas yang baru maupun sesuatu yang baru. 

Individu cenderung untuk mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya maupun mengunjungi tempat baru. Hal ini juga membuat 

individu sangat aktif dalam beraktivitas dan mempunyai jiwa bebas. 

e. Keterbukaan terhadap gagasan (ide) 

 Individu yang terbuka terhadap ide sangat haus akan ilmu baru dan 

mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap diskusi maupun kegiatan 

bertukar pikiran. Hal ini membuat individu menjadi sangat terbuka dan 

meneriman terhadap setiap gagasan yang dikemukakan orang lain dan tidak 

mudah menghakimi gagasan tersebut sebagai gagasan yang salah. 

f. Keterbukaan terhadap nilai 

 Kemauan dan kesanggupan untuk menguji ulang nilai-nilai dasar yang 

dipegang di dalam kehidupan. Individu yang memiliki keterbukaan 

terhadap nilai cenderung memiliki kemauan untuk mengevaluasi fenomena 

sosial, nilai keagamaan yang terjadi maupun nilai-nilai sosial yag ada di 

masyarakat. 
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Lebih lanjut McCrae (2009) menjelaskan bahwa individu yang sangat 

terbuka dipandang imajinatif, peka terhadap seni dan kecantikan, dapat 

dibedakan secara emosional, fleksibel secara perilaku, intelektual, dan bebas 

secara nilai. Begitu juga dengan individu yang kurang terbuka merupakan 

individu yang mampu merendah, kurang tertarik pada seni, kurang mampu 

dalam mempengaruhi, mempuyai rasa ingin tahu yang rendah, dan cenderung 

traditional/kuno.  

Piedmont (dalam Kaufman, 2013) mengungkapkan 6 aspek yang sama 

namun dengan penjelasan yang sedikit berbeda, diantaranya : 

a. Keterbukaan terhadap estetika, yakni sangat menghormati dan menikmati 

kesenian maupun keindahan dan segala hal yang berhubungan dengan seni.  

b. Keterbukaan terhadap tindakan, yakni ketertarikan untuk selalu mencoba 

aktivitas baru amupun mengunjungi tempat baru. 

c. Keterbukaan terhadap fantasi, yakni mempunyai kecenderungan untuk 

berimajinasi atau berkhayal maupun menbayangkan hal-hal yang berkaitan 

dengan keinginan yang dicapai oleh individu. 

d. Keterbukaan terhadap perasaan, yakni mampu memahami emsoi diri sendiri 

dan mengevaluasi emosi tersebut. 

e. Keterbukaan terhadap gagasa, yakni mengejar kepentingan intelektual 

untuk kepentingan diri sendiri dan mempunyai kemauan untuk 

mempertimbangkan segala hal yang baru seperti gagasan yang tidak 

konvensional (modern). 

f. Keterbukaan terhadap nilai, yakni kesiapan individu untuk mengevaluasi 

masalah sosial maupun keagamaan serta isu-isu politik sehingga 

menjadikan individu lebih bijaksana. 

  Dilansir dari http://www1.psych.purdue.edu/~sewoo/openness, Woo 

(2014) membagi aspek openness to experience menjadi 2 aspek yaitu 

keterbukaan terhadap intelektualitas dan keterbukaan terhadap budaya. Dari 

dua aspek tersebut, Woo (2014) menjelaskan lebih dalam lagi menjadi 6 

facet/segi yakni efisiensi intelektual, kecerdasan dan rssa ingin tahu yang 

termasuk kedalam keterbukaan terhadap intelektualitas serta estetika, toleransi 

dan kedalaman yang termasuk kedalam keterbukaan terhadap budaya. 

Adapaun penjelasan dari keenam facet tersebut adalah : 

a. Efisiensi intelektual. Aspek ini menjelaskan bagaimana individu 

mempunyai kemampuan memproses rangsangan maupun informasi dengan 

cepat, mampu mengingat informasi dengan baik, , berpengetahuan luas, 

intelektual dan mempunyai kosa kata yang kaya. 

http://www1.psych.purdue.edu/~sewoo/openness
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b. Kecerdasan. Aspek ini mengungkap bagaimana individu mempunyai 

ketangkasan dalam memanipulasi ide maupun konsep memperbaiki 

informasi yang telah ada, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan 

mampu berinovasi serta dapat berpikir dilaur kebiasaan manusia pada 

umumnya. 

c. Rasa ingin tahu. Aspek ini menjelaskan individu yang mempunyai rasa 

penasaran yang tinggi, tanggap dalam menerima informasi, tertarik untuk 

mempelajari asal-usul maupun hakekat ilmu pengetahuan serta 

mengakaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. 

d. Estetika. Aspek ini menjelaskan bagaimana individu mengapresiasi 

kesenian seperti puisi, musik maupun arsitektur serta hal-hal yang 

mempunyai keindahan seperti alam dan kuliner selain itu juga terbuka 

terhadap pengalaman estetika. 

e. Toleransi. Aspek ini menjelaskan bagaimana individu menikmati 

mempelajari perbedaan budaya, menghadiri acara-acara kesenian, berteman 

dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda, membenamkan diri 

dalam budaya asing ketika bepergian dan tidak ragu dalam menyampaikan 

pendapat. 

f. Kedalaman. Aspek ini menjelaskan bagaimana individu tertaik untuk 

mendapatkan wawasan tentang diri maupun dunia sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas diri, membahas tentang filsafat, merefleksi diri dan 

mediasi. 

Tokoh lain yakni Saucier dan Ostendorf (dalam Woo, Saef dan 

Parrigon, 2015) mengidentifikasi openness to experience menjadi 3 aspek 

yakni : 

a. Imajinasi, merupakan aspek tertinggi dalam openness to experience yang 

dihubungkan dengan kreativitas, berdaya cipta, kepintaran dan inovasi. 

b. Intelektual, merupakan aspek yang dideskripsikan dalam beberapa hal 

seperti intelegensi, kemampuan menganalisa dan wawasan luas. 

c. Ketanggapan. Merupakan aspek paling rendah dalam openness to 

experience. Aspek ini berkaitan dengan ketanggapan, wawasan atau 

pengetahuan dan pandangan jauh ke depan. 

Berdasarkan Abridge Big Five Circumplex dari International 

Personality item Pool (AB5C-IPIP) yang dikembangkan oleh Goldberg (dalam 

Woo, 2015) menyebutkan terdapat 9 aspek yakni : intelektual, kecerdasan, 

refleksi, kompetensi, kecepatan, introspeksi, kreativitas, imajinasi dan 

kedalaman. Connelly (dalam Woo, Saef dan Parrigon, 2015) mengidentifikasi 
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aspek openness to experience kedalam 4 aspek yakni : estetika, keterbukaan 

terhadap sensasi, nontradisional dan instropeksi. 

Hough dan Ones (dalam Woo, Saef dan Parrigon (2015) menggunakan 

pendekatan lain dengan berkonsultasi dengan para ahli untuk mengembangkan 

taksonomi openness to experience, yakni: kompleksitas, budaya atau kesenian, 

kreativitas atau inovasi, perubahan atau keragaman, rasa ingin tahu atau 

keluasan dan intelektual. Woo (2015) berpendapat bahwa pendekatan ini 

mempunyai manfaat yakni mampu merefleksikan berbagai macam pengalaman 

penelitian, sehingga ada keseimbangan dalam openness to experience. 

Kekurangan maupun batasan pada pendekatan ini adalah adanya kesulitan 

dalam mengetahui redundansi atau untuk memperkirakan tingkat hubungan 

antara masing-masing   yang diusulkan secara kuantitatif. 

    

3. Faktor yang berkaitan dengan Openness to experience 

 Penelitian Woo, Saef dan Parrigon (2015) mengenai openness to 

experience merangkum beberapa variabel yang berhubungan dengan openness 

to experience. Variable tersebut diantaranya adalah : 

a. Intelejensi 

 Telah dikenal luas bahwa inidivu dengan openness to experience tinggi 

cenderung untuk mencari stimulus dan kegiatan yang berkaitan dengan 

intelektual yangmampu meningkatkan intelegensi. Telah banyak penelitian 

empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara openness to 

experience dan kemampuan kognitif. Bergerak melampaui batas hubungan 

antara tingkat keterbukaan dan intelegensi yang luas dan dengan 

mempertimbangkan struktur yang lebih rendah memungkinkan pemahaman 

yang lebih mengarah pada bagaimana kedua variabel tersebut berhubungan. 

Penelitian sebelumnya mengenai openness to experience yang rendah telah 

menyarankan bahwa aspek intelektual merupakan pokok yang 

bertanggungjawab akan hubungan antara openness to experience dengan 

intelegensi (DeYoung, 2014). Gagasan ini didukung secara langsung 

penemuan terakhir yang mengukur intelektual secara signifikan berubugan 

dengan ukuran faktor „g‟, verbal dan kemampuan nonverbal sedangkan 

pengukuran budaya hanya berkolerasi dengan pengukuran kemampuan 

verbal. 

b. Prestasi akademik 

 Penelitian menunjukkan bahwa openness to experience secara positif 

berhubungan dengan beberapa faktor seperti pendekatan yang lebih dalam 
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dengan belajar, motivasi dalam diri untuk berhasil di dunia pendidikan, 

melakukan penelitan, ketertarikan terhadap seni, nilai di sekolah, kelas 

sekolah dasar, nilai verbal, begitu juga dengan pencapaian pendidikan yang 

lebih tinggi. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa besarnya 

hubungan antara openness to experience dengan performa akademik 

seringkali cukup sederhana. 

 Lebih jauh para peneliti tidak steuju pada mekanisme psikologi yang 

mendasari bahwa openness to experience memberikan pengaruh terhadap 

kesuksesan akademik. Pendapat yang menyatakan bahwa secara positif 

dapat diprediksi hubungan antara openness to experience dengan 

kesuksesan akademik secara sederhana dapat disebabkan kareana adanya 

tumpang tindih antara aspek intelektual dan intelegensi. Heaven dan 

Ciarrochi (dalam Woo, Saef dan Parrigon, 2015) menyatakan bahwa 

openness to experience ammpu memprediksi kenaikan prestasi akademik 

akan tetapi hanya pada individu yang memiiliki intelegensi tinggi. Beberapa 

peneliti juga berpendapat bahwaaspek intelektual pada openness to 

experience mampu menunjukkan intelegensi seseorang dan intelegensi 

dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kepribadian (DeYoung, 2014). 

c. Kreativitas 

Openness to experience telah menunjukkan adanya konsistensi 

hubungan dengan kreativitas. Woo (2015) mengatakan bahwa taksonomi 

facet dalam openness to experience termasuk kecerdasan mempunyai 

korelasi yang tinggi pada kreativitas. Pada penelitian empiris lainnya juga 

mengatakan bahwa ada hubungan positif antara openness to experience 

dengan kreativitas (Kaufman, 2013; McCrae, 1992; Nusbaum dan Silvia, 

2011). Studi ini mempertimbangkan konteks kreativitas dalam hal 

organisasi, kelompok kerja, akademik, kesenian dan ilmu sains begitu juga 

dengan pencapaian kreativitas, sikap maupun performa kreatif, berfikir 

diverjen dan penilaian diri tentang kreativitas. 

Budaya dan aspek intelektual menunjukkan adanya perbedaan 

hubungan antara masig-masing aspek yang terkait dengan kreativitas. 

DeYoung (2013) menyebutkan bahwa budaya (yang disebutnya sebagai 

openness to experience) mempunyai korelasi yang kuat dengan kreativitas. 

Budaya juga dapat memprediksi kreativitas dibandingkan intelektual 

apabila penelitian ditujukan pada kreativitas seni (Nusbaum dan Silvia, 

2011).  
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d. Politik dan sikap sosial 

Openness to experience merupakan salah satu dimensi dari Big Five 

Personality yang mempunyai hubungan yang kuat dengan pandangan 

politik dalam kontek liberalisme. Individu yang mempunyai openness to 

experience yang tinggi terhadap politik cenderung kurang mendukung 

pemerintah dalam hal pembatasan kebebasan masyarakat dan pelanggaran 

pada hak asasi manusia (Swami dalam Woo 2015). 

Mondak dan Halperin (dalam Woo 2015) menyebutkan bahwa 

individu dengan openness to experience yang tinggi memiliki ketertarikan 

tinggi mengenai pengetahuan berpolitik, membicarakan hal-hal yang 

berkaitan dengan politik, lebih terbuka dan lebih mampu mengekspresikan 

tentang pandangan politik. 

e. Religiusitas dan spiritualitas 

Beberapa peneliti sepakat bahwa ada perbedaan hubungan antara 

religiusitas dan spriritualitas kaitannya dengan keterbukaan. Seperti yang 

dilakukan oleh Streyffeler dan McNally (1998) yang menemukan bahwa 

kaum Protestan yang fundamentalis dan liberalis mempunyai perbedaan 

yang signifikan pada level openness to experience. Individu yang 

mempunyai openness to experience tinggi cenderung mendukung relijius 

yang fundamental secara umum (Williamson dalam Woo, Saef dan 

Parrigon, 2015). Begitu juga dengan Saroglou dan Munoz (dalam Woo, 

Saef dan Parrigon, 2015) mengungkapkan bahwa ada perbedaan hubungan 

antara religiusitas dan spiritualitas dengan aspek yang terdapat pada 

openness to experience. Spiritualitas mempunyai hubungan positif dengan 

facet nilai, perasaan, estetika dan fantasi sedangkan religiusitas 

berhubungan negatif dengan aspek ide. 

f. Subjective Well-being 

Beberapa penelitian berpendapat bahwa openness to experience 

mempengaruhi individu untuk merasakan emosi positif dan negatif serta 

mengalami pengalaman emosi yang lebih banyak (Costa dan McCrae, 

1991). Meta-analisis oleh DeNeve dan Cooper (1998) tidak menemukan 

dukungan yang kuat untuk gagasan ini sehinga Steel (2008) berusaha 

memperbarui dan memperluas temuan dari meta-analisis DeNeve dan 

Cooper (1998). Steel (2008) menunjukkan bahwa keterbukaan umumnya 

memiliki korelasi yang lebih kecil dengan kesejahteraan subjektif daripada 

faktor Big Five Personality lainnya, namun berkorelasi positif dengan 
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kebahagiaan, pengaruh positif dan kualitas hidup sementara sebagian besar 

tidak berkorelasi dengan pengaruh negatif. 

Studi Schmutte dan Ryff (dalam Woo, 2015) tentang orang dewasa 

setengah baya menemukan bahwa openness to experience secara signifikan 

memprediksikan pertumbuhan pribadi yang berpengaruh terhadap 

psychologycal well-being seseorang. Selanjutnya, Keyes dkk. (2002) 

menemukan bahwa mereka yang memiliki psychologycal well-being tingkat 

lebih tinggi daripada subjective well-being cenderung memiliki tingkat 

openness to experience yang lebih tinggi. Berdasarkan temuan ini, Keyes 

2002) mengemukakan bahwa individu yang sangat memiliki openness to 

experience tinggi menekankan pada pengembangan pribadi yang mengenai 

perasaan negatif dan evaluasi kehidupan. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Sepanjang sejarah kehidupan, individu selalu mengalami proses 

perkembangan. Salah satu perkembangan tersebut adalah perkembangan cara 

berpikir. Proses berpikir yang terjadi pada manusia tak pernah lepas dengan 

adanya proses masuknya informasi ke dalam otak manusia. Informasi – 

informasi yang masuk dalam otak manusia dapat masuk melalui berbagai cara 

yakni melalui pengalaman dengan membaca, bertemu dengan orang baru, 

mengunjungi tempat baru bahkan melakukan hal yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi begitu saja tanpa adanya 

sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan terhadap pengalaman atau yang lebih 

dikenal dengan openness to experience pada individu sangat memberikan 

pengaruh terhadap proses berpikir manusia. Proses berpikir tersebut pada 

akhirnya akan memunculkan kreativitas pada manusia.  

Openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman 

merupakan sikap terbuka untuk menerima suatu pengetahuan baru maupun  

pengalaman baru. Sikap ini mampu mendorong individu untuk selalu 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. McCrae (1992) menyebutkan bahwa 

ada enam aspek yang mendukung seseorang tergolong dalam kategori 

openness to experience. Enam aspek tersebut adalah fantasi, estetika, perasaan, 

tindakan, ide dan nilai. Dari ke enam aspek tersebut memiliki peran yang sama 

penting dalam membangun kreativitas seseorang. 

Seseorang yang mempunyai keterbukaan terhadap tindakan dan 

gagasan cenderung mempunyai hasrat untuk selalu mencari dan memperoleh 



26 
 

berbagai macam jenis gagasan (Eldesouky, 2012) serta tertarik untuk 

melakukan hal yang spontan maupun diluar rutinitas. Perilaku tersebut akan 

mendorong individu untuk menyerap lebih banyak informasi. Banyaknya 

informasi yang diserap melalui hal-hal baru yang dijajaki, membuat individu 

menjadi semakin kaya akan gagasan maupun informasi baru sehingga 

membuat individu lebih mampu mengelaborasi gagasan yang telah ada untuk 

digabungkan dengan gagasan baru, selain itu juga akan mendorong individu 

untuk mampu berfikir lebih fleksibel atau beragam sehingga tidak mudah 

untuk menghakimi suatu gagasan baru selain itu akan menjadikan individu 

lebih mampu menyelesaikan masalah dengan pertimbangan lebih luas. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan oleh DeYoung (2003) yang mengatakan bahwa 

individu dengan keterbukaan terhadap ide yang tinggi lebih lancar  dan 

fleksibel dalam berfikir dan menerima berbagai pendapat orang lain, sehingga 

lebih mudah dalam mencari penyelesaian masalah dari berbagai sudut pandang 

yang berbeda. Pikiran – pikiran yang lebih fleksibel dan gagasan baru yang 

muncul tersebut mewakili bahwa individu mempunyai kreativitas (Amabile, 

Conti, Coon, Lazenby dan Hero dalam Javed dan Arjoon, 2016).  

Keterbukaan terhadap nilai didefinisikan dengan individu yang mampu 

menerima perubahan (Eldesouky, 2012 dan McCrae, 1996). Individu yang 

mempunyai keterbukaan terhadap nilai yang tinggi jauh lebih banyak 

mempertanyakan mengenai nilai-nilai yang konservatif maupun kuno 

(Eldesouky, 2012). McCrae (1996) menyebutkan bahwa individu yang 

mempunyai keterbukaan terhadap nilai rendah cenderung kurang berpetualang, 

kurang bersosial dan cenderung kaku terhadap nilai di masyarakat sedangkan 

individu yang mempunyai keterbukaan tinggi cenderung mendukung adanya 

protes maupun menerima perubahan masyarakat. Sikap terbuka terhadap nilai 

memberikan kesempatan kepada individu untuk melihat lebih banyak 

perbedaan yang terjadi di masyarakat sehingga mendorong seseorang untuk 

dapat berpikir lebih fleksibel, lebih mudah dalam mengutarakan pendapat 

maupun mengelaborasi nilai-nilai yang pernah ditemui sebelumnya. Hal 

tersebut akan meningkatkan kreativitas individu yang bersangkutan. 

Sikap openness to experience juga tak lepas dari emosi seseorang. 

Individu dengan keterbukaan terhadap emosi yang tinggi cenderung lebih 

sensitif, mampu mengendalikan emosi dan lebih berpotensi mempunyai sikap 

hangat terhadap orang lain, sedangkan individu engan keterbukaan emosi yang 

rendah cenderung lebih berpotensi frustasi dan bimbang dengan emosi 

(McCrae, 1996). Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mampu 
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mengendalikan maupun memahami emosi yang muncul dari dalam dirinya 

cenderung mampu untuk mengontrol apa saja yang ada dalam diri sehingga 

memungkinkan seseorang untuk lebih terbuka dan lebih mempunyai 

kesempatan untuk menggabungkan segala unsur yang ada dalam dirinya 

dengan unsur-unsur baru. Hal tersebut akan menjadikan individu lebih bijak 

dalam menilai suatu masalah serta mampu melihat masalah dari berbagai sisi. 

Keterbukaan terhadap keindahan atau seni berpengaruh pada sikap 

individu yang menikmati segala hal yang berhubungan dengan seni seperti 

musik, karya sastra maupun lukisan. Telegen dan Atkinson (dalam Eldesouky. 

2012) menyebutkan bahwa individu dengan keterbukaan terhadap seni yang 

tinggi maka individu tersebut lebih mampu untuk menikmati dan menghargai 

seni. Hal ini cenderung membuat individu mampu mengeksplorasi pikirannya 

dan berimajinasi lebih tinggi sehingga menghasilkan karya yang lebih detail 

dan lebih indah, selain itu akan mendorong individu menghasilkan karya yang 

lebih orijinal. Griffin dan McDermott (dalam Eldesouky, 2012) berpendapat 

bahwa individu dengan keterbukaan terhadap seni yang tinggi secara signifikan 

berpengaruh pada kreativitas seseorang. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang diajukan “Ada hubungan positif openness to 

experience dengan kreativitas. Asumsinya”. Asumsinya, semakin tingginya 

openness to experience, maka semakin tinggi kreativitas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


