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ABSTRACT

        This research was aimed at revealing the relationship between intellegence and 
creativity with coping behavior. There were two independent variable, namely intellegence 
and creativity and one dependent variable, coping behavior. This research testeed three 
hypothesis: 1) There were a positive correlation between intellegence and creativity with 
coping behavior, 2) there was a positive correlation between intellegence with coping 
behavior, and 3) There was a positive correlation between creativity with coping behavior.
       This is research used purposive sampling method which involved 200 student of school 
at W.R. Supratman in. Data were collected trough survey with  two scale; 1) creativity scales, 
2) coping behavior scales, and intellegence with Standart Progressive Matrices (SPM) test.
        Data were analyzed with regression analysis with the help of SPSS 13.00 version. The 
result showed that there was a positive correlation between intelligence and creativity with 
coping behavior. However the correlation was positive significant. The result were as follow : 
1) intelligence and creativity with coping behavior showed that there was a positive 
correlation (rxy=10420 ; p<0,01), however the probability was significant (p < 0,01), the 
correlation of intellegence and copyng behavior was positive significant (rxy=0,185; p 
<0,05), and 3) the correlation between intellegence and creativity with copying behavior 
showed that there was positive correlation (rxy = 0,252), however it was significant ( p<0,05) 
.
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PENDAHULUAN

         Keberlanjutan suatu bangsa dan 
negara tergantung pada generasi penerus 
bangsa yang saat ini terletak dipundak 
generasi muda Indonesia. Hal tersebut 
mengisyaratkan bahwa kualitas sumber 
daya manusia (SDM) khususnya orang 
muda dan remaja harus cukup tinggi, 
dalam ari mampu melaksanakn 
pembangunan secara inovatif dan kratif, 
produktif serta etos kerja yang tinggi. Saat 
ini banyak kaum muda khususnya remaja 
mengalami berbagai permasalahn social 

dan pribadinya. Salah satu contoh saat ini 
remaja sangat mudah terpengaruh oleh 
pergaulan yang memberikan dampak 
negatif pada pada kehidupannya seperti 
tawuran, narkoba dan seks pranikah.
        Remaja di Indonesia yang berusia 12-
17 tahun sebesar 37 persen  dari total 
jumlah penduduk dan 27 persen terlibat 
dalam perilaku seks pranikah,  narkoba, 
alkoholdan tawuran (dalam ARH, 2002). 
Remaja adalah masa yang penuh dengan 
permasalahan, pernyataan ini sesuai 
dengan pendapat Hall (2006) yang 
mengatakan bahwa masa remaja 
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merupakan masa badai dan tekanan (storm 
and stress). Pada umumnya permulaan 
masa remaja ditandai oleh perubahan-
perubahan fisik yang mendahului 
kematangan seksual. Bersamaan dengan 
perubahan fisik ini juga akan dimulai 
proses perkembangan psikis remaja. 
Remaja mulai melepaskan diri dari ikatan 
dengan orangtuanya, kemudian terlihat 
perubahan kepribadian yang terwujud 
dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri 
dalam masyarakat. Masa remaja meliputi 
perkembangan, pertumbuhan dan 
permasalahan yang jelas berbeda dengan 
masa sebelumnya ataupun masa yang akan 
datang (dalam Gunarsa, 200).
        Pada remaja terjadi suatu rangkaian 
perubahan yang tidak saja terjadi dalam 
dirinya tetapi terjadi juga perubahan pada 
sikap orangtua, anggota keluarga lain, 
sikap guru di sekolah ataupun cara dan 
metode mengajar guru di 
sekolah.Perubahan yang lain juga terjadi 
pada hubungan dengan teman sebaya dan 
akan mengenal nilai, norma aturan yang 
baru. Remaja dalam pergaulan dengan 
seluruh tingkah lakunya ingin 
menunjukkan dapat berdiri sendiri, 
demikian juga dengan lingkungan yang 
ingin melihat remaja dapat berdiri sendiri.
         Erickson (dalam Santrock, 2002; 
Papalia. 1003) mengemukakan bahwa 
masa remaja adalah masa terjadinya krisi 
identitas atau pencarian identitas diri. 
Gagasan Erickson ini dikuatkan oleh 
James Marcia yang menemukan bahwa 
ada empat status identitas diri pada remaja, 
yaitu identity diffusion, moratorium, 
foreclosure dan identity achieved. 
Karakteristik remaja yang sedang 
berproses untuk mencari identitas diri ini 
juga sering menimbulkan masalah pada 
diri remaja.  Smith dan Anderson (dalam 
Santrock, 2002) mengemukakan 
kebanyakan remaja melakukan perilaku 
beresiko dianggap sebagai bagian dari 
proses perkembangan yang normal. 
Perilaku beresiko yang paling sering 

dilakukan oleh remaja adalah penggunaan 
rokok, alcohol dan narkoba (Gunarsa, 
200). Santrock (2002)  menemukan 
beberapa alasan mengapa remaja 
mengkonsumsi narkoba yaitu karena rasa 
ingiin tahu, untuk meningkatkan rasa 
percaya diri, solidaritas. Santrock juga 
mengatakan bahwa cinta romantic 
menandai kehidupan percintaan para 
remaja dan juga merupakan hal yang 
penting bagi diri mereka. Cinta romantis 
meliputi sekumpulan emosi yang saling 
bercampur seperti rasa takut, marah, hasrat 
seksual, kesenangan dan rasa cemburu. 
Penelitian yang dilakukan oleh Bercheid & 
Fei (dalam Santrock, 2002) ditemukan 
bahwa cinta romantis merupakan salah 
satu penyebab seseorang mengalami 
depresi dibandingkan permasalahan 
dengan teman.  
       Masa remaja yang penuh dengan 
gejolak dan tantangan mengundang 
peranan berbagai pihak terutama pada 
orangtua dan guru agar dapat menjadi 
mitra dalam mendampingi dan 
mengarahkan para remaja agar mampu 
melewati masa remajanya dengan tugas-
tugas perkembangan, sehingga tidak ada 
usia remaja yang diperpendek atau 
diperpanjang. Selain dari pihak keluarga 
ataupun lingkungan disekelilingnaya, 
remaja juga setidaknya mampu 
mengantisipasi gejolak yang ada dalam 
dirinya maupun di lingkungannya dengan 
cara memliki kecerdasan dan kreativitas 
dalam pemecahan masalah yang tepat dan 
sesuai dengan dengan dirinya.  Setiap 
individu memiliki kecerdasan yang 
berbeda-beda tergantung pada yang 
mempengaruhi terbentuknya kecerdasan 
dalam diri seseorang seperti biologis, 
lingkungan, budaya.
      Inteligensi adalah kesanggupan untuk 
menyesuaikan diri kepada hal baru dengan 
mengan meggunakan alat berpikir yang 
sesuai dengan tujuan. Piaget (dalam 
Azwar, 2002) mengemukakan bahwa 
inteligensi diartikan sama dengan 
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kecerdasan yaitu seluruh kemampuan 
berpikir dan bertindak secara adaptif, 
termasuk kemampuan mental yang 
kompleks seperti berpikir, 
mempertimbangkan, menganalisis, 
mengevaluasi dan menyelasaikan 
permasalahan. Individu yang kreatif adalah 
individu yang penuh dengan keterbukaan 
terhadap segala sumber yang dimilikinya 
dan mengolah sumber tersebut untuk 
mencari alternative. 
      Kreativitas menurut Munadar (1992) 
adalah kemampuan untuk membuat 
kombinasi baru berdasarkan data, 
informasi atau unsur-unsur ada. Rohidi 
(1994) mengatakan bahwa kreativitas 
memegang peranan penting sebagai 
jiwanya perkembangan atau perubahan 
dan kemajuan bangsa. Lingkungan yang 
memberikan kebebasan dalam berpikir dan 
bertindak serta mampu menciptakan 
kondisi keamanan dan kebebasan secara 
psikologis merupakan salah satu peluang 
yang memungkinkan timbulnya kreativitas 
(Rogers dalam Munandar, 2004).  Melihat 
pada perkembangan remaja yang 
mengalami masa transisi mengakibatkan 
para remaja memiliki tekanan dan 
penyebab stres yang bersifat internal dan 
eksternal. Stres yang muncul pada diri 
individu akan mengakibatkan individu 
tersebut melakukan coping (Tadin, 2002).
Perilaku mengatasi masalah (coping) 
adalah suatu tindakan menrubah kognitif 
secara konstan dan merupakan suatu usaha 
tingkah laku untuk mengatasi tuntutan 
internal atau eksternal yang dinilai 
membebani atau melebihi sumber daya 
yang dimiliki oleh individu.  Coping
dipandang sebagai suatu usaha untuk 
mengatasi situasi tertekan tanpa 
memperhatiakn akibatdari tekanan 
tersebut, tetapi coping bukan merupakan 
suatu usaha untuk menguasai seluruh 
situasi yang menekan karena tidak semua 
situasi tersebut dapat benar-benar dikuasai. 
Kondisi ini memungkinkan seseorang 
dapat melakukan coping yang efektif, 

yaitu coping yang membantu seseorang 
untuk mentoleransi dan menerima situasi 
menekan dan tidak merisaukan tekanan 
yang tidak dapat dikuasainya (Lazarus & 
Folkman, 1984). Lazarus (1984) 
mengatakan bahwa setiap perilaku dapat 
dikontrol oleh individu, namun proses 
psikologis dalam diri individu cenderung 
mengakibatkan individu mengalami 
konflik dalam mengambil tindakan atau 
perilaku dalam mengatasi masalah 
tersebut. Proses ini melibatkan inteligensi 
dan kreativitas sehingga perilaku yang 
ditampilkan dengan tujuan tertentu dan 
dilandasi motivasi untuk mengubah 
lingkungan yang lebih baik. 
     Diantara perubahan-perubahan yang 
terjadi pada masa remaja yang dapat 
mempengaruhi hubungan orang tua 
dengan remaja adalah pubertas, penalaran 
logis yang berkembang, pemikiran idealis 
yang meningkt, harapan yang tidak 
tercapai, perubahan di sekolah, teman 
sebaya, persahabatan, pacaran dan 
pergaulan yang menuju kebebasan. 
Beberapa remaja mengeluhkan cara orang 
tua yang berperilaku otoriter atau sikap 
rang tua yang terlalu kaku atau tidak 
memahami kepentingan remaja.Masa 
remaja merupakan suatu masa dimana 
masih kurang terlihat adanya nilai-nilai 
moral dan etika. Bahkan dikatakan bahwa 
anak pada usia remaja memperlihatkan 
sifat dari orang yang berkebudayaan 
rendah yang hanya memikirkan diri sendiri 
dan kurang memperhatikan 
lingkungannya. Meskipun didalam 
keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai 
hidup tetapi para remaja masih kerap 
merasa kebingungan dalam menghadapi 
lingkungannya. Kondisi ini menuntut para 
remaja khususnya siswa SMP mampu 
memilih tindakan atau perilaku yang tepat 
dalam mengatasi masalahnya. Merujuk 
pada data dan hasil penelitian serta 
pendapat dari para ahli dapat terlihat jelas 
tantangan remaja dalam menjalani 
kehidupannya. Sikap ini merupakan 
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sebuah proses dalam diri individu yang 
melibatkan inteligensi dan kreativitas 
dalam mengatasi permasalahannya.

METODE PENELITIAN

      Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas 8 SMP. W.R Supratman 
Medan yang terdiri dari 87 laki-laki dan 
113 perempuan. Pada penelitian ini 
pengumpilan data yang digunakan untuk 
mengetahui dua variabel adalah dengan 
menggunakan metode angket berbentuk 
skala. Metode angket adalah metode 
penelitian dengan menggunakan 
daftarpertanyaan yang berisi aspek-aspek 
yang hendak diukur dan harus dikerjakan 
oleh subjek penelitian dan berdasarkan 
atas jawaban tersebut peneliti mengambil 
kesimpulan mengenai subjek yang diteliti. 
Skala sikap kreativitas disusun 
berdasarkan aspek kreativitas yang 
dikemukakan oleh Guilford dan skala 
perilaku mengatasi masalah (coping) 
disusun berdasarkan dimensi dsri coping 
yang dikemukakan oleh Lattack 
.Pengukuran inteligensi siswa dilakukan 
dengan Standart Progressive Matrices
(SPM) yang didasari oleh konsep 
inteligensi Spearman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
   Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah Analisis Regresi untuk 
melihat hubungan ke dua variabel, 
sedangkan untuk mengetahui 
perbedaan tingkat inteligensi dan 
kreativitas dengan perilaku coping 
digunakan analisis t-test. 
Berdasarkan analisis tersebut 
maka diketahui bahwa data dari 
inteligensi dinyatakan memiliki 
sebaran normal yaitu p=0.399 
dimana p>0,05. Kemudian 
variabel kreativitas menyebar 

mengikuti sebaran normal pula 
yaitu p = 0,532 dimana p > 0,05. 
           Hasil perhitungan uji 
linearitas hubungan adalah:

  
Korelas
ional

       F 
Beda

     P 
Beda

   
Keterang
an

       
X1-y

    -2, 
564

      
0,107 

      
Linear

       
X2-y

     
2,432

      
0,116

      
Linear

            Hasil perhitungan uji 
homogenitas adalah:
      

Berdasarkan hasil Analisis 
Regresi diketahui terdapat 
hubungan positif yang signifikan 
antara inteligensi dan kreativitas 
dengan perilaku mengatasi 
masalah (coping). Hasil yang 
ditunjukkan dengan koefisien F 
Regresi yang diperoleh yaitu 
10,420 dimana p-0,000  sehingga 
dinyatakan p < 0,01, berdasarkan 
hasil tersebut maka hipotesis 
diterima.

B. Pembahasan

        Hasil uji hipotesis penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan dimana 
hasilnya 0,185 < p 0,05 hal ini 
berarti bahwa hipotesis diterima.. 
hasil penelitian ini didukung oleh 
pendapat Punia dan Goyal (dalam 
Leach, 2007) yang mengemukakan 
bahwa perilaku pemecahan 
masalah melibatkan kognitif. Pada 
kreativitas terdapat hubungan yang 
signifikan dimana koefisien 
korelasinya 0,252 dimana p < 0,05 

Variabel
Sumber

     Uji       X       P   Status

Inteligensi    A1-A2 C Cochran   1,023   0.442 Homogen
Kreativitas    A1-A2 C Cochran   1,024   0,439 Homogen
Coping    A1-A2 C Cochran   1,075   0,337 Homogen
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yang artinya hipotesis diterima. 
Kemudian hubungan inteligensi 
dan kreativitas dengan perilaku 
coping mempunyai hubungan 
yang sangat signifikan dimana 
koefisien korelasinya 10,420 
dimana p < 0,01 yang artinya 
hipotesis diterima. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan 
bahwa tidak terdapat perbedaan 
perilaku coping antara siswa laki-
laki dengan perempuan. Munandar 
(2004) mengemukakan bahwa 
tidak terdapat perbedaan antara 
laki-laki dengan perempuan dalam 
mengatasi masalah, perbedaan ini 
akan tampak pada masa seseorang 
menginjak dewasa.

KESIMPULAN

     Dari hasil penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara inteligensi 
dengan perilaku coping dengan 
nilai rxy = 0,185 dimana p < 0,05. 
Jika inteligensi seseorang semakin 
tinggi maka individu tersebut akan 
mudah menerima pengetahuan 
yang baru sehingga dapat 
menemukan pemecahan 
masalahnya. Kemudian terdapat 
hubungan positif yanag signifikan 
antara kreativitas dengan perilaku 
coping  dengan nilai rxy = 0,252 
dimana p < 0,05,  hal ini 
mempunyai arti bahwa semakin 
tinggi kreativitas seseorang maka 
akan semakin baik pula 
perilakunya dalam mengatasi 
masalah. Kemudian terdapat juga 
hubungan positif yang sangat 
signifikan antara inteligensi dan 
kreativitas dengan perilaku coping 
dimana nilai rxy = 10,420 dimana 
p < 0,01, artinya semakin tinggi 
inteligensi dan kreativitas 

seseorang maka akan semakin baik 
pula perilakunya dalam mengatasi 
masalah.

2. Persentase sumbangan yang 
diberikan inteligensi terhadap 
perilaku coping sebesar 3,326%, 
kemudian diketahui banwa 
sumbangan yang diberikan oleh 
variabel kreativitas terhadap 
perilaku coping sebesar 6,240%. 
Total sumbangan inteligensi dan 
kreativitas terhadap perilaku 
coping adalah sebesar 9,566%. 

3. Tidak ada perbedaan antara laki-
laki dan perempuan dalam 
mengatasi masalah (coping) 
dengan koefisien perbedaan 0,145 
dimana p > 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M & Asrori, M. 2005. Psikologi 
Remaja. Jakarta : Bumi Aksara

Al-Khalili, A. A 2005. Mengembangkan 
Kreativitas Anak. Jakarta : Al-
Kautsar. 

Amabile, T.M. 1982. Social Psychological 
of Creativity : A Concensual 
Assesment. New Jersey. Prentice 
Cipta. 

Amin, M. 19983. Terminology and Social 
Relevance Psychological Research 
on Gender. Journal Social 
Behavior and Personality. 22:329-
336.

Azwar, S. 2002. Penyusunan Skala 
Psikologi. Yogyakarta : Pustaka 
Belajar. 

____________2008. Psikologi Inteligensi. 
Yogyakarta : Pustaka Belajar. 

Barron, F. 1969. Creative Person and 
Creative Process. New York : 
Holt, Rinehant & Winston. 



                         
                           ISSN 2088-3633

                                                       Jurnal Psikologi Prima
                                                 Volume 4 No 2 Tahun 2012

Basri, H. 1996. Remaja Berkualitas. 
Yogyakarta : Pustaka Belajar. 

Cascio, W.F. 1998. Applied Psychology in 
Human Resources Management. 
New Jersey : Prentice Hall. 

Dariyo Agoes. 2004. Psikologi 
Perkembangan Remaja. Bogor : 
Ghalia Indoneisa. 

Guilford, J.P. 1971. The Nature of 
Human Intelligence, London : Mc. 
Graw Hill 

Gunarsa Singgih, 1980. Psikologi Remaja, 
Jakarta : Gunung Mulia. 

_____2000. Psikologi Praktis Anak, 
Remaja dan Keluarga, Jakarta : 
Gunung Mulia. 

Hadi, S. 2000.  Statistika. Yogyakarta : 
Andi Offet

Honey P. 1993. Memecahkan Masalah 
Pribadi. Jakarta :  Arcan. 

Hurlock, E.B. 2004. Psikologi 
Perkembangan Anak. Jakarta : 
Erlangga. 

_________2007. Psikologi 
Perkembangan Anak. Jakarta : 
Erlangga 

Kerlinger, 2002. Foundation of Behavior 
Research. Florida : Jovanich 
Publish. 

Lattack, J.C. 1986. Coping With Job Stress 
Measures and Future Decisions for 
Scale Development, Journal of 
Applied Psycology. 71 : 377-385

Lazarus, R.S & Folkman S. 1984. Stress. 
Appraisal and Coping. Newy 
Yourk : Springer 

Pettty Geoffrey. 2002. How to be better at 
Creativity.Memaksimalkan
Potensi Kreatif. Jakarta : Elex 
Media Komputindo. 

Leach, 2007. What good are good coping 
behavior. New York : MacMilan 

Mangkunegara, A. P. 1993. 
Perkembangan Inteligensi Anak 
dan Pengukuran IQ. Bandung : 
Angkasa. 

Munandar Utami. 1992. Mengembangkan 
Bakat dan Kreativitas Anak 
Sekolah. Jakarta : Gramedia 

____________2004. Pengembangan 
Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta 
: Rineka Cipta. 

Maghazi Ibrahim, 2005. Menumbukan 
Kreativitas Anak. Jakarta: 
Cendekia Sentra Musim

Papalia, D.E & Olds, S.W. 1993 A Child’s 
World Infancy Through 
Adolescene. New York : NC Graw-
Hill 

Petty Geoffrey. 2002. Creativity. Jakarta : 
Elex Medai Komputindo 

Popham, W.J  1995. Classrom Assesment 
What Teacher Need to Know. 
Massachusets : Allyn & Bacon 

Purwanto Ngalim. 2004. Psikologi 
Pendidikan, Bandung : Remaja 
Rosdakarya 

Rasmun. 2004. Stress Koping dan 
Adaptasi. Jakarta : Sagung Seto 

Safaria, T. 2005. Interpersonal 
Intelligence: Metode 
Pengembangan Kecerdasan 
Interpersonal Anak. Yogyakarta : 
Amara Books. 

Santrock, J.W 2002. Life Span 
Development. Jakarta : Kencana 

___________2007. Psikolog Pendidikan.
Jakarta : Kencana 

Stemberg, R.J & Lubart, T.T. 1996. An 
Investment Theory of Creativity on 
Development, Journal Human 
Development. Vol. 34 : 1-32

Stevens Michael, 2002. Problem Solver : 
Mengatasi Masalah Secara 



                         
                           ISSN 2088-3633

                                                       Jurnal Psikologi Prima
                                                 Volume 4 No 2 Tahun 2012

Kreatif. Jakarta : Elex Media 
Komputindo 

Suryabrata, S. 1983. Psikologi 
Kepribadian.  Jakarta : Rajawali 

______________.2002. Psikologi 
Pendidikan. Jakarta : Grafindo 
Parsada 

Ugshari Yusuf. 2005. Melejit Dengan 
Kreatif. Jakarta : Gema Insani 

Zainuddin, Y.S 2004. Mengenal Jati Diri 
Remaja. Bandung : Mujahid Press. 


