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ABSTRAK 

Rohman, Saiful. 2019. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kreativitas Menggambar 

Siswa Di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Instritut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Sofwan Hadi, M. Si. 

 

Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Kreativitas Menggambar 

Pada dasarnya setiap manusia telah dikaruniai potensi kreatif sejak dilahirkan. Dalam 

kegiatan pembelajaran SBdB di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan siswa kurang berkreativitas 

dalam tugas yang diberikan, misalnya: ada siswa yang meniru gambar temanya. Kemudian ada 

beberapa orang tua murid yang menuntut anaknya mendapatkan nilai bagus, mereka terlalu 

mengawasi yang dilakukan anak. Ada juga orang tua murid yang bekerja di luar negeri dan 

menjadikan kurang memperhatikan pada pendidikan dan perkembangan anak. Berdasarkan dari 

fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan lebih mengetahui pengaruh pola asuh orang 

tua terhadap kreativitas menggambar siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pola asuh orang tua di SDN 2 Mrican, 

(2) untuk mengetahui kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican, (3) untuk mengetahui 

adakah pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas siswa di SDN 2 Mrican. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik kuisioner dan teknik 

dokumenter. Sedangkan untuk menganalisis data mengunakan rumus regresi linier sederhana.  

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) Pola asuh orang tua di SDN 2 Mrican 

Jenangan Ponorogo termasuk pola asuhdemokratis. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan prosentase tertinggi adalah pola asuh demokratis yaitu 22 siswa (55%). (2) 

kreativitas menggambar siswadi SDN 2 Mrican termasuk kategori cukup. Hal ini diketahui dari 

hasil penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 17 siswa 

(42,5%). (3)Terdapat pengaruh yang signifikan dari pola asuh orang tua terhadap kreativitas 

menggambar siswa di SDN 2 Mrican Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini, diketahui dari hasil 

perhitungan yaitu Fhitung sebesar 5,071 dan Ftabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 4,10. Karena 

Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap 

kreativitas menggambar siswa. Kemudian diperoleh koefisien derteminasi sebesar sebesar 23,7% 

dengan perincian pola asuh otoriter sebesar 1.5%, pola asuh permisif sebesar 14,6% dan pola 

asuh demokratis sebesar 7,6%. Artinya variabilitas atau keragaman faktor pola asuh orang tua 

berpengaruh sebesar 23,7% terhadap kreativitas menggambar siswa dan 76,3% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model  ini.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

perwujuan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara. Tujuan 

pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik 

untuk mengembangkan bakat dan kemampuanya secara optimal, sehingga ia dapat 

mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Ditinjau dari aspek kehidupan manapun, kebutuhan akan krativitas sangatlah penting. Tidak 

berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini kita terlibat dalam ancaman maut akan 

kelangsungan hidup. Kita menghadapi macam-macam tantangan, baik dalam bidang 

ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan maupun dalam bidang budaya dan sosial. Pada 

bidang pendidikan penekanan lebih pada hafalan dan mencari satu jawaban yang benar 

terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-proses pemikiran tinggi termasuk berfikir kreatif 

jarang dilatih.1 

Jika ditelaah melalui pandangan psikologis, pada dasarnya setiap manusia telah 

dikaruniai potensi kreatif sejak dilahirkan. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku bayi 

ataupun anak yang secara ilmiah gemar bertanya, gemar berkarya melalui benda- benda 

yang ada dalam jangkauanya termasuk di dalamnya gemar berimajinasi. Secara alamiah 

seorang anak selalu ingin tahu serta antusias dalam menjelajahi dunia sekitarnya. Mereka 

dapat menghabiskan waktunya dengan bereksperimen dengan benda, berbagai cuaca, 

berbagai situasi tanpa merasa bosan. Semua keragaman ini adalah kreativitas yang 

dibutuhkan saat merka dewasa nanti.2 

Menurut Devito, mengemukakan bahwa kreativitas merupakan sesuatu yang 

dimiliki oleh setiap orang dengan tingkat yang berbeda-beda. Setiap orang lahir dengan 

potensi kreatif, dan potensi ini dapat dikembangakan dan di pupuk. Ia juga mengutip 

pendapat Trefinger yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang sama sekali tidak 

mempunyai kreativitas, seperti halnya tidak ada seorang pun manusia yang intelegensi nol. 

                                                           
1 Utami Munandar, kreativitas & keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif & Bakat, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama,1999), 6. 
2 Yeni Rachmawati & Euis Kurniatiati, Strategi Pengambangan Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-

kanak, (Jakarta: Kencana,2010),18-19 



 

 
 

Semua orang adalah kretif, persoalanya tinggal bagaimana potensi ini dapat dikembangkan 

dengan baik tidak hilang dimakan usia.3 

Kreativitas merupakan dimensi kemampuan anak dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu 

melahirkan gagasan, pemikiran, konsep atau langkah-langkah baru pada diri seseorang. 

Kebermaknaan kretivitas terletak pada hakekat dan perannya sebagai dimensi yang memberi 

ciri keunggulan bagi pertumbuhan diri peserta didik yang sehat, produktif dan inovatif. 4 

Kreatif adalah kemampuan anak untuk berkreasi atau kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu. Kreatif adalah kemampuan menciptakan (berkreasi) sesuatu yang baru 

sebagai hasil dari berfikir atau berimajinasi yang selalu berkembang dan bermanfaat.5 

Menggambar merupakan suatu cara untuk mengekspresiakn isi jiwa seseorang dalam bentuk 

garis-garis. Menggambar dapat dipergunakan media pembentukan watak anak, sebab 

dengan menggambar, anak dilatih untuk bekerja dengan teliti, hati-hati, cermat. Juga dapat 

dipergunakan untuk latihan memainkan warna, menciptakan sesuatu ynag indah, serasi, dan 

masih banyak yang lain. 6 

Beberapa alasan mengapa kreativitas dianggap penting dalam pendidikan anak, 

alasan utamnya adalah dapat memberikan dorongan yang kuat sebagai sarana 

pengembangan keterampilan, dengan kegiatan kreativitas anak dihadapkan pada 

pengalaman nyata dan memperoleh pengalaman-pengalaman dari perwujudan khayalan, 

dapat membantu anak dalam menstabilkan emosi jiwanya, anak mengenal keindahan 

berbagai pengalaman lain yang berhubungan dengan kreativitas.7 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fenia Teviana dan Maria Anita dengan judul 

” Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Krativitas Anak” menyebutkan Setiap anak 

memiliki bakat kreatif yang dapat dikembangkan dan karena itu perlu dipupuk sejak dini. 

Bila bakat kreatif anak tidak dipupuk maka bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan 

menjadi bakat yang terpendam yang tidak dapat diwujudkan. Seorang anak dikatakan kreatif 

jika memiliki salah satu atau beberapa dari ciri-ciri anak kreatif.  Ciri-ciri tersebut adalah 

senang mencari pengalaman baru, memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas, memiliki 

ketekunan tinggi, kritis terhadap orang lain, berani menyatakan pendapat, selalu ingin tahu, 

                                                           
3 Yeni Rachmawati, Strategi Pengambangan, 19 
4 Diana Mutiah, Psikolog Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2010) ,41 

5 M Fadillah et all, Edutainmen Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2014), 63-64 
6 Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan,(Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 34 

7Tarya Sudjana et all,Kesenian dan Kerajinan Tangan Terpaddu, (Bandung:UPI PREES,2007), 187 



 

 
 

peka atau perasa, enerjik dan ulet, menyukai tugas yang majemuk, percaya diri, mempunyai 

rasa humor, memiliki rasa keindahan, dan penuh imajinasi.8 

Lebih lanjut, anak yang sudah mulai menunjukkan perkembangan dan 

mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah tampak sekali belum mampu menilai sesuatu 

berdasarkan sesuatu yang mereka lihat sehingga masih membutuhkan pengalaman belajar 

dengan lingkungan dan orang tuanya. Torrance menekankan pentingnya dukungan dan 

dorongan dari lingkungan keluarga dalam mengasuh anak agar individu dapat berkembang 

kreativitasnya. Kreativitas tersebut juga dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan orang tua, 

pola asuh orang tua, ketersediaan fasilitas, dan penggunaan waktu luang.9 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan menggunakan 

teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan keulusan cinta yang 

mendalam dari orang tua. Pola asuh tidak akan terlepas dari adanya sebuah keluarga. 

Keluarga merupakan suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan tempat tinggal yang 

ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk melanjutkan 

keturunan sampai mendidik dan membesarkanya.10 

Pola asuh orangtua diartikan sebagai suatu interaksi antara orangtua dengan dua 

dimensi perilaku orangtua. Dimensi pertama adalah hubungan emosional antara orangtua 

dengan anak. Lingkungan pola asuh demokratis orangtua yang sehat bagi psikis individu 

ditentukan pula oleh faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan aman, dan 

kehangatan yang diperoleh anak melalui pemberian perhatian, pengertian dan kasih sayang 

orangtua. Dimensi kedua adalah cara-cara orangtua mengontrol perilaku anaknya. Control 

yang dimaksud di sini adalah disiplin. Disiplin mencakup tiga hal, yaitu peraturan, 

hukuman, dan hadiah. Tujuan dari disiplin adalah memberitahukan kepada anak mana yang 

baik dan yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan standar yang 

ada.11 

Metode mengasuh yang digunakan oleh orangtua kepada anak menjadi faktor 

utama yang menentukan potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola 

asuh orangtua yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi 

paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis-jenis pola asuh orangtua 

ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda sehingga tergantung 

                                                           
8Fenia Teviani dan Maria Anita, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kreativitas,” Jurnal Stikes, 5 (Juli, 2010), 

49 
9Ibid.,  
10Muhammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 133. 
11Ibid., 134-135. 



 

 
 

bagaimana mempraktikkannya sebagai teknik dan pedoman untuk merawat anak dengan 

pendekatan yang berbeda pula.12 

Dari hasil pengamatan tanggal 6 Oktober 2018 di SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam kegiatan pembelajaran SBdB siswa kurang 

berkreativitas dalam tugas yang diberikan, misalnya: ada siswa yang meniru gambar 

temanya dan ada yang terlalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan gambar. Kemudian dari 

hasil wawancara dengan wali kelas IV adalah Ada beberapa orang tua murid yang menuntut 

anaknya mendapatkan nilai bagus, mereka terlalu mengawasi yang dilakukan anak. Orang 

tua terlalu memaksakan keinginan mereka agar anaknya menjadi anak yang pintar tanpa 

melihat kondisi anak tersebut. Ada juga orang tua murid yang bekerja di luar negeri dan 

menjadikan kurang memperhatikan pada pendidikan dan perkembangan anak. Mereka 

terlalu sibuk untuk bekerja, tanpa memperhatikan perkembangan anaknya.13 

Dari beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pola asuh 

orangtua terhadap kreativitas menggambar siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik 

mengambil judul “PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP 

KREATIVITAS MENGGAMBAR SISWA DI SDN 2 MRICAN KECAMATAN 

JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya kreativitas menggambar peserta didik  

2. Pola asuh orangtua, meliputi: pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola 

asuhdemokratis  

 

C.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orangtuadi SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

PonorogoTahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana kreativitas menggambar siswa kelas di SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten PonorogoTahun Pelajaran 2018/2019? 

                                                           
12Ibid., 135. 

13  Hasil Pengamatan dan Hasil Wawancara dari Wali Kelas IV SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, 6 Oktober 2018.  



 

 
 

3. Apakah ada pengaruh pola asuh orangtua terhadap kreativitas menggambar siswa 

kelas di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten PonorogoTahun Pelajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui pola asuh orangtua di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui kreativitas menggambar siswa kelas di SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pola asuh orangtua terhadap kreativitas 

menggambar siswa kelas di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun 

manfaat dapat ditinjau dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pengaruh pola asuh orangtua terhadap kreativitas menggambar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan kreativitas 

menggambar siswa. 

2) Dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan prestasi siswa  

b. Bagi Mahasiswa 

1) Menerapkan disiplin ilmu yang ditekuni di perkuliahan.  

2) Menambah pengetahuan mengenai pola asuh orangtua dan pengembangan 

kreativitas menggambar siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 



 

 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan deskripsi teori dan atau telaah pustaka, kerangka 

berfikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, poulasi dan sampel, 

instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data.   

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau interpretasi 

angka statistic. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan seluruh uraian bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Pola Asuh Orangtua 

a. Pengertian Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan 

menggunakan teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan 

ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua. Pola asuh tidak akan terlepas dari 

adaya sebuah keluarga. Keluarga merupakan suatu satuan kekerabatan yang juga 

merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan 

mempunyai fungsi untuk melanjutkan keturunan sampai mendidik dan 

membesarkanya.14 

Pola asuh adalah suatu sikap yang dilakukan orangtua, yaitu ayah dan ibu 

dengan anaknya. Bagaimana cara ayah dan ibu memberikan disiplin, hadiah, 

hukuman, pemberian perhatian, dan tanggapan-tanggapan lain berpengaruh pada 

pembentukan kepribadian anak. Ini karena ayah dan ibu merupakan model awal bagi 

anak dalam berhubungan grngan orang lain.15 

b. Jenis-jenis Pola Asuh Orangtua 

Metode asuh yang digunakan oleh orangtua kepada anak menjadi faktor 

utama yang menentukan potensi dan karakter seseorang anak. Ada banyak jenis-jenis 

pola asuh orangtua yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin 

mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa kedepan. 

Berkaitan dengan jenis-jenis pola asuh orang tua Baumrind dalam Hetherington & 

Parkr, mengatakan ada empat macam pola asuh orangtua yaitu:16 

1) Pola asuh otoriter  

Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orangtua yang bertindak keras dan 

cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh 

kepada semua perintah dan keinginan orangtua, kontrol yang sangat ketat 

terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapat kepercayaan dari orang tua, 

                                                           
14 Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting,(Jogjakarta: Katahari, 2013),133 
15 Ibid, 135 
16

Savia Dia Ningru, T. N. Edwina Dewayani Soeharto, “Hubungan Pola Asuh Otoriter Orang Tua dengan 

Bullying di Sekolah pada Siswa SMP,” Indigenous vol. 13, 1 (Mei, 2015), 32 



 

 
 

anak sering dihukum, jika anak berhasil atua berprestasi jarang diberi pujian dan 

hadiah.17Baumrind, mengemukakan bahwa pola asuh otoriter memiliki beberapa 

ciri-ciri, yaitu : 

a) Tingginya kontrol dari orang tua terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh 

otoriter senantiasa berupaya mempengaruhi aktivitas anak secara berlebihan 

untuk mencapai tujuan, menanamkan aturan-aturan yang sangat ketat disertai 

dengan sistem hukuman yang ditakuti anak. 

b) Tuntutan kedewasaan terhadap anak. Orang tua dengan pola asuh otoriter 

cenderung memaksa anak untuk mencapai suatu tingkat kemampuan secara 

intelektual, sosial dan emosional tanpa memberi kesempatan pada anak untuk 

berdiskusi.  

c) Kurang seimbangnya komunikasi orang tua dengan anak. Yaitu orang tua 

tidak menanyakan bagaimana pendapat dan perasaan anak bila mempunyai 

persoalan yang harus dipecahkan namun cenderung memaksakan kehendak 

kepada anaknya. 

2) Pola asuh permisif  

Menurut Bernadib dalam Ancok dkk, Pola asuh permisif yaitu kebebasan 

anak dalam membentuk karakternya tanpa campur tangan orang tua. Pola asuh 

demikian bisa saja berbahaya bagi masa depan anak karena mereka kurang 

mendapatkan bimbingan dalam memasuki dunia sosial yang dinamis. Sikap 

orang tua dalam pola asuh permisif biasanya memberikan kebebasan penuh pada 

anak untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Anak tidak pernah diberi 

hukuman ketika melanggar peraturan yang telah ditetapknan oranag tua. Sebab, 

orangtua dengan pola asuh permisif menganggap anak mampu berfikir sendiri 

dan ia sendirilah yang merasakan akibatnya. Selain itu, ketidak acuhan orangtua 

mengembangkan emosi yang tidak stabil pada anak.18 

Menurut Baumrind dalam Santrock, pola asuh permisif meliputi:19 

a) Orang tua biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar, orang tua 

tidak terlibat aktif dalam kehidupan anak.   

b) Orang tua memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan 

c) Memberikan sangat sedikit bimbingan kepada anak. 

                                                           
17 Ibid, 135 
18 M. Takdir, Quantum, 137 
19Irma Rostiana, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah di Kelurahan 

Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,” Jurnal Sosietas, 2 , hal 5 



 

 
 

3) Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis orang tua bersikap fleksibel, responsif dan 

merawat. Orang tua melakukan pengawasan dan tuntutan, tetapi juga shangat 

rasional, dan mau berkomunisi. Anak diberi kebebasan, tetapi dalam peraturan 

yang mempunyai acuan. Batasan-batasan tentang disiplin anak dibebaskan, 

boleh ditanyakan dan dirundingkan.20 Pola asuh demokratis menggunakan 

komunikasi dua arah (two ways communication). Kedudukan antara orang tua 

dan anak dalam berkomunikasi sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak.21 

Menurut Baumrind dalam Santrock, pola asuh demokratis meliputi:22 

a) Orang tua memprioritaskan kepentingan anak 

b) Mendorong anaknya untuk menjadi independen tetapi masih membatasi dan 

mengontrol tindakan anakna, 

c) Perbicangan tukar pendapat diperbolehkan dan orang tua bersikap 

membimbing dan mendukung, 

d) Orang tua bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran,  

e) Bersikap realistis terhadap kemampuan anak. 

2. Kajian Kreativitas 

a. Pengetian Kreativitas 

Utami Munandar mendefinisikan kreativitas sebagai (a) kemampuan 

membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada (b) 

kemampuan untuk menemukan alternatif jawaban/tindakan terhadap suatu masalah, 

yang mana penakanannya adlah pada originalitas, ketepatgunaan, dan keragaman (c) 

keamampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan originalitas dalam 

berfikir serta kemampuan untuk mengkolaborasiakan suatu gagasan.23 

Kreatif adalah kemampuan anak untuk berkreasi atau kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu. Kreatif adalah kemampuan menciptakan (berkreasi) sesuatu 

                                                           
20 M. Takdir, Quantum, 138-139 
21 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 139 
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Irma Rostiana, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah di Kelurahan 

Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,” Jurnal Sosietas, 2 , hal 5 

 
23 Tarya Sudiana et all, Kesenian dan Kerajianan Tangan Terpadu, ( Bandung: UPI PRESS, 2007), 181 



 

 
 

yang baru sebagai hasil dari berfikir atau berimajinasi yang selalu berkembang dan 

bermanfaat.24 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Beberapa penelitian menunjujukan bahwa seseorang anak yang dapat 

rangsangan (dengan melihat, mendengar, dan bergerak) akan lebih berpeluang lebih 

cerdas dibanding dengan sebaliknya. Salah satu bentuk rangsangan yang sangat 

penting adalah kasih sayang (touch). Dengan kasih sayang anak memiliki 

kemampuan untuk menyatukan berbagai pengalaman emosional dengan 

mengelolahnya dengan baik. Kreativitas sangat terkait dengan kebebasan pribadi. 

Hal itu artinya seorang anak harus memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang 

tinggi sebelum berkreasi. Sedangkan pondasi untuk membangun rasa aman dan 

kepercayaan dirinya dalah dengan kasih sayang.25 

Empat hal yang dapat diperhitungkan dalam mengembangkan kreativitas 

yaitu: Pertama, memberikan rangsangan mentaal baik pada aspek kognitif maupun 

kepribadian serta suasana psikilogis. Kedua, menciptakan lingkungan kondusif yang 

akan memudahkan anak untuk mengakses apa pun yang dilihat, dipegang, didengar, 

dan dimanikan untuk pengambangan kreativitasnya. Perangsang mental dan 

lingkungan kondusif dapat berjalan beriringan sama halnya kerja simultan otak kiri 

dan kanan. Ketiga, peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas, artinya 

ketika kita ingin anak menjadi kreatif, maka akan dibutuhkan juga guru yang kreatif 

pula dan mampu memberikan stimulasi yang tepat pad anak. Keempat, peran serta 

orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak.26 

Clark mengategoriakn faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas kedalam 

dua kelompok, yaitu faktok pendukung dan yang menghambat. Faktor-faktor yang 

mendukung perkembangan kreativitass adalah:  

1) Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta ketrbukaan.  

2) Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. 

3) Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu. 

4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. 
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26 Ibid, 27 



 

 
 

5) Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, mengamati, bertanya, 

merasa, mengklasifikasikan, mencatat, menerjemahkan, memperkirakan, 

menguji hasil perkiraan, dan mengkomunikasikan. 

6) Kedwibahasaan yang memungkinkan untuk pengembangkan potensi kreativitas 

secara lebih luas karena akan memberikan pandangan dunia secara lebih 

bervariasi, lebih fleksibel dalam menghadapi masalah, dan mampu 

mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda dari umumnya yang dapat 

muncul dari pengalaman yang dimilikinya. 

7) Posisi kelahiran ( berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki-laki lebih kreatif 

dari pada anak yang dilahirkan kemudian)Perhatian dari orang tua terhadap 

minat anaknya, stimulasi dari lingkungan sekolah, motivasi diri. 

Kreativitas juga dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan orang tua, pola 

asuh orang tua, ketersediaan fasilitas, dan penggunaan waktu luang.27 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas 

adalah sebagai berikut :28 

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung 

resiko, atau upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui. 

2) Konfirmitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan sosial 

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi, dan 

penyelidikan. 

4) Stereotip seks atua jenis kelamin. 

5) Diferensiasi antara bekerja dan bermain 

6) Otoritarianisme 

7) Tidak menghargai terhadapfantasi dan khayalan. 

c. Ciri-ciri kreativitas 

Conny Semiawan dkk menyatakan, kraetivitas memiliki ciri-ciri kognitif 

(apetitute) seperti kelancaran, keluwesandan keaslian pemikiran maupun ciri-ciri 

afektif (non-aptitute) seperti raasa ingin tahu, senang mengajukan daya cipta. 

Ditegaskan pula bahwa yang khas dari daya cipta adalah originalitas dan 

kemampuan untuk menilia. Bila kita hubungkan dengan definisi kreativitas yang 

dikemukakan Guildford maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kraetivitas pada anka 

adalah kelancaran dalam menampilkan ide-ide, disertai dengan spontanitas pada saat 
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mengekspresiakn perasaan yang membuahkan hasil karya atau tingkah laku yang 

original. 

Menurut Utami Munandar ciri-ciri pribadi kreatif yang diperoleh dari 

kelompok pakar psikologi adalah sebagai berikut:29 

1. Imajinatif 

2. Mempunyai prakarsa 

3. Mempunyai minat luas 

4. Mandiri dalam perfikir 

5. Melit 

6. Senang berpetualang 

7. Penuh energi 

8. Percaya diri 

9. Bersedia mengambil resiko 

10. Berani dalam pendirian dan keyakinan.  

d. Fungsi Kreativitas 

Mengingat pentingnya kreativitas Jane Lancaster menyatakan tentang 

beberapa alasan mengapa kreativitas dianggap penting, alasan utamanya adalah: 

1. Dapat memberiakan dorongan yang kuat sebagai sarana pengembangan 

ketrampilan 

2. Dengan kegiatan kreativitas, anak dihadapkan pada pengalamn nyata dan 

memperoleh pengalaman-pengalaman dari perwujudan khayalan 

3. Kegiatan kreativitas dapat membantu anak dalam menstabilkan emosi jiwanya 

4. Dengan kegiatan kreativitas, anak mengenal keindahan berbagai pegalaman lain 

yang berhubungan dengan keindahan 

5. Kreativitas memberikan nilai lebih dalam hal menanamkan serta pengembangan 

kepekaan perasaan. 

Kegiatan kreativitas pada dasarnya membantu anak kearah pengenalan 

pengalaman nyata dalam wujud kegiatan berkreasi. Aktivitas kreativitas tidak hanya 

merupakan kegiatan yang sifatnya rekreatif, tetapi merupakan kegiatan yang sangata 

fungsional bagi perkembangan jiwa anak. Oleh sebab itu, sebainya anak mengalami 

sendiri kegiatan itu sepuas-puasnya.30 
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e. Jenis Alat untuk  Mengukur Potensi Kreatif 

Potensi kreatif dapat diukur melalui beberapa pendekatan, yaitu : pengukuran 

langsung, pengukuran tidak langsung, dengan mengukur unsur-unsur kreativitas, 

pengukuran ciri kepribadian kreativitas, dan beberapa jenis ukuran non test. 

1) Tes yang mengukur kreativitas secara langsung  

Sejumlah tes kreativitas telah disusun dan digunakan, diantaranyates dari 

Torrance untuk mengukur pemikiran kreatif (Torrance Test of Creative 

Thinking :TTCT) yang mempunyai bentuk verbal dan bentuk figural. Yang 

terakhir sudah ada yang diadaptasi untuk Indonesia, yaitu tas lingkaran (Circle 

Test) dari Torrance. Tess ini pertama kali di gunakan di Indonesia oleh Utami 

Munandar (1977) untu penelitian disertasinya Creativity and Education, guna 

membandingkan ukuran kreativitas verbal dengan ukuan kreativitas figural.31 

2) Tes yang Mengukur Unsur-Unsur Kreativitas  

Kreativitas merupakan suatu konstruk yang multi-dimensional, terdi dari 

berbagai dimensi yaitu dimensi kognitif (berfikir kreatif), dimeensi afektif 

(sikap dan kepribadian), dan dimensi Psikomotor ( ketrampilan kreatif). 

Masing-masing dimensi memiliki kategori, seperti misalnya dimensi kognitif 

dari kreativitas – berfikir divergen- mencakup antara lain, kelancaran, 

kelenturan dan originalitas dalam berfikir, kemampuan untuk merinci 

(elaborasi) dan lain-lain. Untuk masing-maisng unsur dikonstruksi tas sendiri.32 

3) Tes yang Mengukur Ciri Kepribadian Kreatif 

Dari berbagai hasil penelitian ditemukan paling sedikit 50 ciri 

kepribadian yang berkaitan dengan kreativitas. Dari ciri-ciri ini disusun skala 

yang dapat mengukur sejauh mana seseorang memiliki ciri-ciri tersebut. 

Beberapa tes ciri-ciri khusus, di antanya ialah:33 

a) Tes Mengajukan Pertanyaaaan, yang merupakan bagian dari tes Torrance 

untuk berfikir kreatif 

b) Tes Risk Taking, digunakan untuk menunjukan dampak dari pengambilan 

resiko terhadap kreativitas 

c) Tes firure Preference dari Barron – Wels yang menunjukan preferensi 

untuk ketik teraturan, sebagai salah saticiri kepribadian kreatif 
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d) Tes Sex Role Identity untuk mengukur sejauh mana seseorang 

mengidentifikasikan diri dengan peran jenis kelaminnya. 

4) Pengukuran Potensi Kreatif secara Non Tes 

Mengatasi keterbatasan dari tes krtas dan pensil untuk mengukur 

kreativitas, dirancang beberapa pendekatan alternatif: 

a) Daftar Periksa (Checklist) dan Kuesioner  

Alat ini disusun berdasarkan penelitian tentang karakteristik khusus 

yang dimiliki pribadi kreatif. 

b) Daftar pengalaman 

Teknik ini menilai  yang telah dilakukan seseorang dimasa lalu. 

Beberapa studi menemukan korelasi yang tinggi antara “laporan diri” dan 

potensi kreatif di masa depan. Format yang paling sederhana meminta 

seseorang menulis auto biografi singkat, yang kemudian dinilai untuk 

kuantitas dan kualitas perilaku kreatif.34 

3. Kajian Menggambar 

a. Pengertian Menggambar 

Menggambar adalah suatu cara untuk mengekspresiakn isi jiwa seseorang 

dalam bentuk garis-garis. Menggambar dapat dipergunakan media pembentukan 

watak anak, sebab dengan menggambar, anak dilatih untuk bekerja dengan teliti, 

hati-hati, cermat. Juga dapat dipergunakan untuk latihan memainkan warna, 

menciptakan sesuatu ynag indah, serasi, dan masih banyak yang lain. 35 

b. Macam-macam Menggambar  

1. Gambar bentuk  

Menggambar bentuk adalah menggambar dengan meniru kemiripan 

bentuk benda model yang ada di depan penggambar. Kemiripan tidak selalu 

seperti memotret, tetapi yang penting adalah begaimana mengekspresikan 

ide/gagasan tentang bentuk benda yang diamati.36 

2. Gamabr ilustrasi 

Ilustrasi berasal dari bahassa Latin “ilustrate”, yang berarti menerangi 

atau menghiasi. Kata yang bersumber dari bahasa latin ini dapat pula berarti 

penghias atau pendukung dalam membantu proses pemahaman terhadap suatu 
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objek. Tujuan menggambar ilustrasi adalah untuk melengkapi suatu cerita, teks 

atau sebagai penjelas visual dari suatu bagian tulisan, atau ada pula karya 

ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai sebuah tulisan. Tulisan yang dimaksudkan 

beerupa cerita fiksi maupun non fiksi.37 

3. Gambar Model  

Menggambar model tidak jauh berbeda dengan menggambar bentuk. 

Perbedaanya terletak pada objek yang digambar. Bila dalam menggambar bentuk 

yang digambar adalah alam benda atau benda mati, sedangkan dalam 

menggambar model yang digambar adalah makhluk hidup.38 

4. Gambar Ekspresi  

 Setiap manusia memiliki berbagai reaksi manakala merespon sesuatu yang 

dihadapinya. Sesuatu yang sudah menyita perhtian seseornang akan memancing 

respon balik berupa tanggapan. Kegiatan menggambar ekspresi lebih 

mengutamakan pengungkapan emosi iyang dicurahkan dalam bentuk karya 

gambar. Dalam karya gambar ekspresif mengabaikan kemiripan akan objek yang 

digambar, tetapi lebih mengutamakan perasaan, keinginan pribadi penggambar 

yanag bukan mustahil menghasilkan gambar yang kreatif sesuai dengan 

keinginannya. 

 

5. Gambar dekoratif  

 Menggambar dekoratif ialah menggambar hiasan (ornamen) pada kertas 

gmabar, atau pada benda tertenu. Sifat dekoratif pada gambar menunjukan fungsi 

gambar debagai sebagai hiasan.39 

c. Evaluasi menggambar 

Menggambar juga sebagai alat tes kreativitas, karena dengan gambar dapat 

mengetahui seberapakan ide-ide yang ada pada benak sesorang. Namun, ini bukan 

satu-satunya cara untuk mengukur kreativitas. Banyak juga tipe orang yang kesulitan 

menuangkan ide dalam bentuk gambar.  
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Latihan 1 tes gambar  

Lembar 1 

 Jadikanlah 4 gambar bujursangkar berikut ini menjadi gambar benda nyata dalam 

waktu 10 menit  

  

  

  

Lembar 2 

 Jadikanlah 4 gambar goresan beriikut ini menjadi gambar benda nyata dalam 

waktu 10 menit  

  

  

 

  Lembar 3  

 Jadikanlah 4 gambar berikut ini menjadi gambar benda nyata dalam waktu 10 

menit  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lembar 4 

 Gambarlah pohon dalam bidang yang disediakan dalam waktu 10 menit. 

 

 

 

Lembar 5 

 Gambarlah rumah dalam bidang yang disediakan dalam waktu 10 menit. 

 

 

 

 

Analisis  

Lembar 1,2 dan 3 

Lihatlah hasil gambar pada lembar tersebut. 

Total tugasnya menggambar 12 objek berbeda dari 3 lembar tersebut  

Penilaian  

1. Jika berhasil menggambar 12 objek berbeda beri nilai 12, jika 11 objek berbeda 

beri nilai 11, dan seterusnya. Jika menggambar objeknya sama dihitung 1. 

2. Beberapa objek yang dapat digambar sempurna, jika 12 maka beri nilai 12 lagi, 

jika 11 maka beri nilai 11, dan seterusnya.  

Jika dikerjakan sempurna berarti nilai total adalah 24.  

Nilai 0-12 = tidak kreatif 

Nilai 12-18 = cukup 

19-24 = kreatif  

Analisis  

Lembar 4 dan 5 

 Soal menggambar ini sering dipakai dalam psikotes. Pada soal menggambar, yang 

perlu diperhatikan adalah mengenai kelengkapan dan ketelitian. Sebaiknya dalam tes 

ini, menggambar tanaman atau pohon yang mempunyai daun banyak, kayu atua 

ranting, buah atau bunga dan akar. 



 

 
 

 Perhatikan gambar rumah yang dibuat, apakah memiliki kelengkapan yang 

memadai. Gambar yang baik menampkan beberapa jenis komponen rumah, berupa 

pintu, jendela, ataap, serambi. Semakin banyak kelengkapan yang tampak nilai akan 

semakin baik karena ide-ide lebih banyak muncul. Jika gambar terlalu sederhana 

menunjukan kurang kreatif.40 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dari hasil kajian penelitian 

terdahulu. 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Muklikah (210609013, Stain Ponorogo) denga judul “Studi 

Korelasi Kreativitas Siswa dalam Pemecahan Masalah dengan Hasil Belajar pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas IV di MI Miftakhul Khoirot Geger Madiun Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2012/2013” peneliti tersebut menghasilkan ada korelasi yang 

signifikan antara kreativitas siswa dalam pemecahan masalah dengan hasil belajar siswa 

di MI Miftakhul Khoirot tahun pelajaran 2012/2013. Berdasarkaan perhitungan korelasi 

koefisien kontingensi diperoleh Øo=0,518. 

Dalam penelitian diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama meniliti tentang kreativitas 

siswa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu peneliti diatas membahas 

tentang hasil belajar siswa sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti membahas pola 

asuh orang tua. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Niswatun Hasanah (210609061, STAIN Ponorogo) dengan 

judul “Korelasi antara Pola Asuh Tua dengan Kepribadian Siswa/ Siswa kelas V di 

MIN Doho Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013”. Peneliti tersebut 

menghasilkan terhadap korelasi positif antara pola asuh permisif dengan kepribadian 

siwa-siswi kelas V MIN Doho Dolopo Madiun tahun pelajar 2012-2013 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,985.  

Dalam penelitian diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama meniliti tentang pola asuh 

orang tua. Sedangkan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu peneliti diatas 

membahas tentang kepribadian siswa sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti 

membahas tentang kretivitas siswa. 
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika pengaruh dari pola asuh orangtua baik, maka kreativitas menggambar siswa di SDN 

2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten PonorogoTahun Pelajaran 2018/2019 akan 

semakin baik. 

2. Jika pengaruh dari pola asuh orangtua buruk, maka kreativitas menggambar siswa di 

SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten PonorogoTahun Pelajaran 2018/2019 

akan semakin buruk. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan analisis mendalam dan komrehensif untuk menentukan anggapan dasar, 

maka langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan dalam proses penelitian ini adalah 

merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.41 

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis teori yang penulis kemukakan di atas, 

maka penulis mengajukan Hipotesis (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) sebagai berikut: 

1. Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari pola asuh orangtua terhadap kreativitas 

menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pola asuh orangtua terhadap 

kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang 

bersifat korelasional yang menghubungkan 2 variabel. Variabel pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.42 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel 

dependen (variabel terikat) dengan dua variabel independen (variabel bebas). Variabel pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tesebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.43 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel  yang mempengaruhi  atau yang 

menjadi sebab perubahannya  atau timbulnya variabel dependen (terikat).44 Dalam 

penelitian ini, variabel independen yaitu pola asuh orang tua (x)  

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.45 Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah 

kreativitas siswa ( y). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.46 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 76siswa, dengan rincian 45 

laki-laki dan 41 perempuan. 
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2010), 60. 
43Ibid., 

44Ibid.,61. 
45Ibid.,61. 

 46Ibid., 117. 



 

 
 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian dari 

populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan 

tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi 

besar. 

Sedangkan teknik dalam pengambilan sampel adalah Non probability Sampling 

yang mana menggunakan sampling kuota, yaitu pengambilan sampel dari populasi 

sekedar memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan dan diinginkan oleh peneliti yang 

sesuai dengan kebutuhan peneliti.47 Adapun sampel dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 40 siswa. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatanya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.48 Instrumen sebagai alat bantu pengumpulan data harus benar-benar 

dirancang dengan sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan adalah empiris 

sebagaimana adanya. Suatu instrument yang baik harus mempunyai validitas konstruksi 

(construct validity) dan validitas isi (cintent validity).49 

Untuk menguji  validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat para ahli. Dalam hal 

ini setelah instrument dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta 

pendapatnya tentang instrument yang telah disusun. Kemudian para ahli mungkin akan 

member keputusan apakah instrument dapat digunakan tanpa diperbaiki, ada perbaikan, atau 

mungkin dirombak total.50 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data pola asuh orangtua  di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

2. Data kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan angket yang berupa pertanyaan dan 

jawabannya mengacu skala likert. Adapun kisi-kisi angket yang telah di uji validitas 

konstruksinya adalah sebagai berikut:  

                                                           
47Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 42 
48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 118. 

49Ibid., 124. 
50Ibid., 125. 



 

 
 

 

Tabel 3.1  

Intrumen Pengumpulan Data 

Variabel 

Penelitian 
Aspek Indikator 

No. 

Angket 
Jumlah 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Otoriter 

Tingginya kontrol dari orang tua 

terhadap anak. 
6, 10, 21, 

22 

4 

Tuntutan kedewasaan terhadap anak. 
13, 14, 23 

3 

Kurang seimbangnya komunikasi orang 

tua dengan anak. 
3, 19, 24 

3 

Permisif 

Orang tua  memberikan pengawasan 

yang sangat longgar, 
4, 7, 25 

3 

Orang tua memberikan kesempatan 

pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan 

5, 12, 26, 

27 

4 

Memberikan sangat sedikit bimbingan 

kepada anak. 

1, 18, 28, 

29 

4 

Demokratis 

Orang tua memprioritaskan 

kepentingan anak 
 

16, 17, 30 

 

3 

Mendorong anaknya untuk menjadi 

independen tetapi masih membatasi 

dan mengontrol tindakan anaknya, 

2, 31, 32 
3 

Perbicangan tukar pendapat 

diperbolehkan dan orang tua bersikap 

membimbing dan mendukung 

11, 15, 33 
3 

Orang tua bersikap rasional, selalu 

mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran, 

8, 20, 34 
3 

Bersikap realistis terhadap kemampuan 

anak 
9, 35 

2 

Kreativitas   Jika berhasil menggambar 12 objek berbeda beri 

nilai 12, jika 11 objek berbeda beri nilai 11, dan 

seterusnya. Jika menggambar objeknya sama 

dihitung 1. 

 Beberapa objek yang dapat digambar sempurna, 

jika 12 maka beri nilai 12 lagi, jika 11 maka beri 

nilai 11, dan seterusnya.  

Hasil tes 

menggambar siswa 

 



 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

atau cara pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan.51 Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan 

beberapa teknik yaitu: 

1. Teknik Kuisioner 

Angket (kuisioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal 

yang ia ketahui.52 Pada penelitian ini menggunakan angket yang isinya berupa pertanyaan 

digunakan untuk memperoleh efektivitas metode pembelajaran inquiry di SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Bentuk jawaban 

pada setiap item sudah tersedia alternative jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Nilai Angket 

Item Positif Item Negatif 

4 : Selalu 1 : Selalu 

3 : Sering 2 : Sering 

2 : Kadang-kadang 3 : Kadang-kadang 

1 : Tidak pernah 4 : Tidak pernah 

 

2. Analisis Dokumentasi 

Analisa dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan penelitian ini, kita 

diajak untuk menganalisis dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian 

kita.53 Analisis dokumen ini digunakan untuk memperoleh data kreativitas menggambar 

siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019.  

 

                                                           
51 Ibid, 308 

52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 140. 

53 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 75. 



 

 
 

E. Teknik Analisis Data 

Analisi data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting, dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.54 

Adapun analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan keahlian suatu instrument. Suatu instrument yang valid mempunyai validilitas 

yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validilitas 

yang rendah.55Salah satu cara menentukan validilitas yang akan diukur adalah 

dengan menggunakan kolerasi Product momentsebagai berikut: 

 rxy : 
𝑁 𝛴𝑋𝑌−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√(𝑁𝛴𝑋2)−(𝛴𝑋)2) (𝑁𝛴𝑌2) −(𝛴𝑌)2)  
 

Keterangan: 

rXY : Angka index kolerasi Product moment 

∑X : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y : Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY : Jumlah perkalian X dan Y  

N  : Jumlah responden 

Setelah itu dikonsultasikan ke tabel “r” product moment dengan terlebih 

dahulu mencari degress of freedom-nya rumusnya sebagai berikut : df = N- nr. 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item pernyataan 

yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi kevalidannya, masing-masing rxy 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila nilai rxy > rtabel, maka item pernyataan 

dinyatakan valid. 

Untuk mencari rtabel diketahui n = 40, derajat bebas (db/df) dapat dicari 

dengan rumus db = n- nr. Variabel yang dicari pengaruhnya sebanyak 2 buah, jadi, nr 

= 2. Maka db = 40-2 = 38 lalu dikonsultasikan dengan Tabel Nilai “r” Product 

moment.56 

                                                           
54S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, 81. 

55 Ibid, 224 

56 Retno Widyaningrum, Statistik (Edisi Revisi) (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 110. 



 

 
 

Dengan melihat table “r” Product moment dan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh angka pada table adalah 0,304.Untuk uji validitas instrumen, peneliti 

mengambil sampel 40 responden. Terdapat 35 item pernyataan untuk variabel pola 

asuh orang tua dan hasil menggambar siswa. Hasil pengujian validitas untuk item 

pernyataan pola asuh orang tua dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 56. Berikut 

hasil rekapitulasi uji validitas pola asuh orang tua pada tabel 3.3: 

Table 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Pola Asuh Orang Tua 

No. Res r hitung r tabel Keterangan 

1 0,314 0.329 Valid 

2 0,370 0.329 Valid 

3 0,222 0.329 Drop 

4 0,295 0.329 Drop 

5 0,368 0.329 Valid 

6 0,383 0.329 Valid 

7 0,327 0.329 Valid  

8 0,280 0.329 Drop 

9 0,314 0.329 Valid 

10 0,402 0.329 Valid 

11 0,665 0.329 Valid 

12 0,351 0.329 Valid 

13 0,325 0.329 Valid 

14 0,107 0.329 Drop 

15 0,504 0.329 Valid 

16 0,336 0.329 Valid  

17 0,339 0.329 Drop 

18 -0,161 0.329 Drop 

19 0,278 0.329 Drop 

Lanjutan tabel 3.3    

20 0,216 0.329 Drop 

21 0,455 0.329 Valid 



 

 
 

22 -0,164 0.329 Drop 

23 -0.253 0.329 Drop 

24 0,530 0.329 Valid 

25 0,244 0.329 Drop 

26 0,281 0.329 Drop 

27 0,422 0.329 Valid 

28 0,460 0.329 Valid 

29 0,429 0.329 Valid 

30 0,413 0.329 Valid 

31 0,406 0.329 Valid 

32 0,509 0.329 Valid 

33 0,573 0.329 Valid 

34 0,428 0.329 Valid 

35 0,542 0.329 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Dari 35 butir pertanyaan untuk variabel Pola 

Asuh Orang Tua, setelah uji validitas pertanyaan yang valid ada 23 dan 

pernyataantidak valid ada 12 yaitu terdapat di nomor 3, 4, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

25 dan 26. Sehingga nomor item yang tidak valid diikutkan dalam analisis data 

selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas menunjukan pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.57 Ada 

beberapa rumus yang sering dijumpai dalam pengujian reliabilitas instrumen, namun 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Sperman-Brown. 

Di bawah ini adalah hasil pengujian reliabilitas untuk semua pernyataan item 

Pola Asuh Orang Tua, sebagai berikut: 

                                                           
57Arikunto, Prosedur Penelitian..., 17/ 



 

 
 

1) Membuat tabel yang dikelompokan menjadi dua berdasarkan belahan bagian 

pernyataan ganjil-genap dapat dilihat lampiran 4 halaman 59. 

2) Skor belahan ganjil dan genap dikorelasikan menggunakan rumus Produck 

moment , dan akan diperoleh harga rxy.  

    rxy = 
𝑁 𝛴𝑋𝑌−(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√(𝑁𝛴𝑋2)−(𝛴𝑋)2) (𝑁𝛴𝑌2) −(𝛴𝑌)2)  
 

  =
40.34428 −(1178)(1154)

√((40.35484)−(1178)2)((40.33980) −(1154)2)  
 

   =
1377120−1359412

√(1419360 − 1387684)(1359200 − 1331716)
 

  =
17708

√(31676)(27484)
 

  =
17708

√870583184
 

   =
17708

29505,646646
 

   = 0,6001563095 

3) Setelah itu baru menggunakan rumus Sperman-Brown, yaitu: 

  𝑟11 =
2×𝑟𝑥𝑦

(1+rxy)
 = 

2×0,6

(1+0,6
=  

1,2

1,6
= 0,750 

Dari hasil uji reliabititas di atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pola 

asuh orang tua sebesar 0,750 kemudian dikonsultasikan dengan nilai tabel “r” 

product moment dengan db = n- nr. Variabel yang dicari pengaruhnya sebanyak 2 

buah, jadi, nr = 2. Maka db = 40-2 = 38, dan taraf signifikan 5% maka diperoleh 

angka pada table adalah 0,304. Karena “r” hitung pola asuh orang tua >dari “r” tabel, 

yaitu 0,750>0,304, maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. 

2. Analisis Data penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain yang digunakan untuk menjawab rumusan 



 

 
 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.58 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan analisis statistik 

deskriptif  dengan menghitung mean dan standart deviasi yang digunakan untuk 

menentukkan kategori data yang diteliti dengan rumus berikut: 

Rumus Mean59: Mx= 
𝛴𝐹𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

Mx atau M : Mean yang dicari 

𝝨FX atau 

𝝨FY 

: Jumlah dari hasil perkalian antara Midponit dari masing-masing 

interval, dengan frekuensi 

N : Number of Cases 

 

Rumus SD60 :  

SDx  =√ΣfX′2

𝑁
− (

ΣfX′

𝑁
)2 

SDy  =√ΣfX′2

𝑁
− (

ΣfX′

𝑁
)2 

Keterangan: 

SDx atau SDy : Deviasi Standart 

𝝨FX2 atau 

𝝨FY2 

: Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing interval 

dengan X2 atau Y2 

𝝨FX atau 

𝝨FY 

: Jumlah dari hasil perkalian antara Midponit dari masing-masing 

interval, dengan frekuensi 

N : Number of Cases 

 

Hipotesis yang dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris. Untuk 

menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, 

digunakan  antara lain dengan menggunkan korelasi Product Moment, korelasi ganda, 

korelasi parsial dan analisi regresi.61 Penggunaan statistik parametris mensyaratkan 

                                                           
58 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 207. 

59Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 51. 
60 Ibid, 94. 

61Sugiyono, Metode Penelitian, 215. 



 

 
 

bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena 

itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data dengan menggunakanKolmogorov-smirnov.62 

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengunakan rumus analisis 

regresi linier sederhana. Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

analisis regresi adalah: 

a. Merumuskan/mengidentifikasi variable  

Variabel independen : (X) 

Variabel dependen : (Y) 

b. Mengestimasi/menaksir model 

c. Mencari nilai b0dan b1 dengan rumus: 

Menghitung nilai b1 

b1 = 
𝑛.𝛴𝑋𝑌− 𝛴𝑋.𝛴𝑌

𝑛.𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2  

Menghitung nilai b0 

b0 = 
𝛴𝑌−𝑏1𝛴𝑌

𝑛
 

d. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

Y = b0 + b1.X 

Keterangan: 

n  : Jumlah observasi/pengamatan 

X  : Data variabel X (independen) 

Y  : Data bariabel Y (dependen) 

𝝨x  : Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel X 

𝝨Y  :Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabelY 

b1  : Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

b0  : Intercept (titik potong) populasi 

e. Menguji signifikansi model dengan table ANOVA 

Tabel 3.4 

ANOVA 

Variation 

Source 

 Df Sum of Squre Mean Squere 

                                                           
62Sugiono, Metode, 171-172. 



 

 
 

(SS) (MS) 

Regresion 1 

SS Regression (SSR) 

SSR= (𝑏0𝛴𝑦 + 𝑏1𝛴𝑥𝑦) − 
(𝛴𝑦)

2

𝑛
 

MS Regression (MSR) 

MSR=
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-2 

SS Error (SSE) 

SSE=𝛴𝑦2 − (𝑏0𝛴𝑦 + 𝑏1𝛴𝑥𝑦) 

MS Error (MSE) 

MSE=
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

Total n-1 

SS Total (SST) 

SST=𝛴𝑦2 −
(𝛴𝑦)2

𝑛
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BAB IV 

Hasil Penelitian 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitan 

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

SDN 2 Mrican ini beralamat di Jalan Brantas Nomor 122 Desa Mrican, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Berdiri pada tahun 1978, sekolah ini salah 

satu Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa Mrican dan memiliki bangunan yang sudah 

mandiri.63 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

a. Visi 

”Terpercaya di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa, Terampil, berbudi luhur, 

berbudaya dan mandiri dilandasi Imtaq dan Iptek”.64 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran kontekstual dan bernuansa PAIKEM 

2) Memberikan tambahan pelajaran di luar jam efektif 

3) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi dibidang IMTAQ dan IPTEK. 

4) Membentuk sumber daya manusia  aktif, kreatif, inovatif, dan kerja keras sesuai  

dengan perkembangan zaman. 

5) Menciptakan suasana sekolah yang Kondusif, Mandiri dan Demokratis.65 

c. Tujuan 

1) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

2) Siswa sehat jasmani dan rohani. 

3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan yang cukup, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

4) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya. 

5) Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras  untuk dapat mengembangkan diri secara 

terus menerus.66 

                                                           
63 Lihat transkip dokumentasi nomor: 02/D/08-IV/2019 
64Lihat transkip dokumentasi nomor: 03/D/08-IV/2019 
65Ibid., 
66Ibid.,  



 

 
 

3. Struktur Organisasi SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Struktur organisasi SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dapat dilihat di 

lampiran lapor hasil penelitian.67 

4. Sarana dan Prasarana di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Sarana dan prasarana di SDN 2 Mrican Ponorogo antara lain adalah ruang teori 

atau kelas ada 6 kelas, Perpustakaan berjumlah 1 dengan kondisi baik, ruang Kepala 

Sekolah berjumlah 1 dengan kondisi baik, ruang Guru berjumlah 1 dengan kondisi baik, 

kamar mandi/WC guru ada 1 dengan kondisi baik, kamar mandi/WC siswa ada 2 dengan 

kondisi baik.68 

5. Keadaan Guru dan Murid di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan data observasi yang telah diperoleh oleh peneliti secara keseluruhan, 

data jumlah siswa keseluruhan SDN 2 Mrican adalah 76 siswa. Dan jumlah guru SDN 2 

Mrican adalah 9 orang, 1 penjaga sekolah, 1 pegawai administrasi dan 1 pegawai 

perpustakaan , dengan memiliki jenjang pendidikan S1 (11 orang), dan SMA (1 orang). 

Dan dari jumlah guru tersebut di antaranya adalah PNS berjumlah 5 orang, 5 orang GTT, 

dan 2 PTT.69 

 

B. Deskrispsi Data tentang Pola Asuh Orangtua dan Kreativitas Menggambar Siswa di 

SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

1. Pola Asuh Orang Tua di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang disebarkan kepada siswa/siswi sesuai 

kisi-kisi instrument yang telah ditetapkan. Setelah diteliti maka peneliti memperoleh data 

tentang pola asuh orang tua di yang ditinjau dari beberapa aspek di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

                                                           
67Lihat transkip dokumentasi nomor: 04/D/08-IV/2019 
68 Lihat transkip dokumentasi nomor: 05/D/08-IV/2019 
69 Lihat transkip dokumentasi nomor: 06/D/08-IV/2019 



 

 
 

Kisi-kisi Instrument Tentang Pola Asuh Orang Tua 

Aspek Indikator No. Item 

Instrument 

Otoriter 

Tingginya kontrol dari orang tua terhadap anak. 

4, 7, 10, 13, 

dan 14 

Tuntutan kedewasaan terhadap anak. 

Kurang seimbangnya komunikasi orang tua dengan 

anak. 

Permisif 

Orang tua  memberikan pengawasan yang sangat 

longgar, 1, 3, 5, 9, 15, 

16, dan 17 Orang tua memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan 

Memberikan sangat sedikit bimbingan kepada anak. 

Demokratis 

Orang tua memprioritaskan kepentingan anak 

2, 6, 8, 11, 

12, 18, 19, 

dan 20 

Mendorong anaknya untuk menjadi independen tetapi 

masih membatasi dan mengontrol tindakan anaknya, 

Perbicangan tukar pendapat diperbolehkan dan orang 

tua bersikap membimbing dan mendukung 

Orang tua bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran, 

Bersikap realistis terhadap kemampuan anak 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket pola asuh orang tua di SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 



 

 
 

Skor Dan Frekuensi Responden Pada Variabel Pola Asuh Orang Tua di SDN 2 

Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

No Nilai Angket Frekuensi 

1. 75 1 

2. 70 1 

3. 69 1 

4. 68 1 

5. 67 1 

6. 66 2 

7. 64 4 

8. 63 1 

9. 62 1 

10. 61 1 

11. 60 3 

12. 59 4 

13. 58 1 

14. 57 4 

15. 56 1 

16. 55 3 

17. 51 1 

18. 50 3 

19. 49 1 

20. 47 2 

21. 44 1 

22. 36 1 

JUMLAH 40 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor variabel 

pola asuh orang tua tertinggi bernilai 75dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 

36dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari 

responden dapat dilihat pada lampiran4 halaman 58. 

 

2. Kreativitas Menggambar Siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Ponorogo peneliti memberikan tes menggambar kepada seluruh 

responden yang dalam hal ini adalah siswa/siswi dengan kisi-kisi instrument yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang kreativitas menggambar 



 

 
 

siswa SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo yang ditinjau dari beberapa aspek di 

bawah ini: 

Tabel 4.3 

Kisi-kisi Instrument Tentang Kreativitas Menggambar Siswa 

Aspek Indikator Bentuk  

Instrument 

Menggambar 

Jika berhasil menggambar 12 objek berbeda beri 

nilai 12, jika 11 objek berbeda beri nilai 11, dan 

seterusnya. Jika menggambar objeknya sama 

dihitung 1. 

Hasil tes 

menggambar 

siswa Beberapa objek yang dapat digambar sempurna, 

jika 12 maka beri nilai 12 lagi, jika 11 maka beri 

nilai 11, dan seterusnya 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket pola asuh orang tua di SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Nilai  Dan Frekuensi Responden Pada Variabel Kreativitas Menggambar 

Siswa Di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

No Hasil Nilai Frekuensi 

1. 22 1 

2. 21 1 

3. 20 7 

4. 19 4 

5. 18 5 

6. 17 6 

7. 15 2 

8. 14 3 

9. 13 1 

10 12 1 

Lanjutan tabel 4.4   



 

 
 

11. 11 2 

12. 9 2 

13 8 5 

Jumlah 40 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan nilai variabel 

kreativitas menggambar siswa tertinggi bernilai 22 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 14 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci hasil tes 

menggambar dari responden dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 66. 

C. Analisis Data Pola Asuh Orang Tua dan Kreativitas Menggambar Siswa di SDN 2 

Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

1. Pola Asuh Orang Tua di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Analisis skor jawaban angket pola asuh dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 58. 

Setelah itu nilai dapat dikelompokan berdasarkan indikator masing-masing pola asuh orang 

tua, lebih detainya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 64. Kemudian, menentukan 

frekuensi dan perentase, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Pola Asuh Orang Tua SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Pola Asuh Orang Tua Frekuensi Presentase 

1 Otoriter 10 25% 

2 Permisif 8 20% 

3 Demokratis  22 55% 

Jumlah 40 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dengan responden siswa SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Ponorogo yang berjumlah 40 siswa diperoleh data pola asuh orang tua otoriter 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (25%), pola asuh permisif dengan frekuensi 

sebanyak 8 responden (20%), dan dengan pola asuh demokratis dengan frekuensi sebanyak 

22 responden (55%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pola asuh 

orang tua di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo adalah Demokratis. 

 



 

 
 

2. Kreativitas Menggambar Siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Hasil pengumpulan data tentang hasil nilai kreativitas menggambar siswa dilakukan 

dengan tes menggambar kepada responden. Untuk hasil nilai setiap responden dapat dilihat 

pada lampiran 7 halaman 67. 

Untuk menentukan kategori hasil nilai kreativitas menggambar siswa dapat dilihat 

pada tabel berikut:70 

Tabel 4.6 

Pedoman Kategorisasi Hasil Nilai Kreativitas Siswa dalam Menggambar 

Nilai Kategori 

0 – 12 Tidak kreatif 

12 – 18 Cukup kreatif 

19 – 24 Kreatif  

 

Adapun skor data kategori hasil nilai kreativitas menggambar siswa dapat dilihat 

lampiran 7 halaman 67. Kemudian hasil  presentase kreativitas menggambar siswa sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil  AnalisisKreativitas Menggambar Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Nilai  Frekuensi Presentase 

1 Tidak kreatif 10 25% 

2 Cukup kreatif 17 42,5 % 

3 Kreatif  13  32,5% 

Jumlah 40 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dengan responden siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Ponorogo yang berjumlah 40 siswa diperoleh nilai kreativitas menggambar siswa 

tidak kreatif dengan frekuensi sebanyak 10 responden (25%), cukup kreatif dengan 

frekuensi sebanyak 17 responden (60 %), dan kreatif dengan frekuensi sebanyak 13 

responden (32,5%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kreativitas 

                                                           
70Kajian Teori, 17.  



 

 
 

menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dikategorikan cukup 

kreatif. 

3. Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kreativitas Menggambar Siswa 

di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini 

digunakan ujiKolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas data. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut:71 

1) Merumuskan hipotesa: 

Ho  : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat tabel terlebih dahulu, untuk 

hal ini tabel dibuat distribusi kelompok. Menghitung nilai fkb. 

3) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n). 

4) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n). 

5) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan 𝞵 adalah rata-

rata populasi dapat ditaksir dengan mengunakan rata-rata sampel atau mean 

sedangkan 𝞼 adalah simpangan baku populasi dapat ditaksir dengan nilai 

standar deviasi dari sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah 

diurutkan dari terkecil ke terbesar 

 Z = 
𝑥 − 𝜇 

𝜎
 

6) Menghitung P ≤ Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu dengan melihat 

nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang terletak pada leher 

tabel. Untuk nilai negatif lihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai positif lihat 

kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. Misal Z = 2,70 pada tabel Z 

nilainya 0,0035 maka nilai P ≤ Z adalah 1- 0,0035 = 0,9965. 

7) Uji hipotesis dan kesimpulan.Uji hipotesis dan kesimpulan. 

Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-smirnovsecara 

terperincimenggunkan Microsoft Ecxel dapat dilihat pada lampiran 7 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

                                                           
71Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), 209-210. 



 

 
 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov 

Variabel N 

Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 

Hasil (Dn) Tabel (Dt) 

X 

(Pola Asuh 

Orangtua) 

40 

 

0,086 

 

0,215 
Berdistribusi 

Normal 

Y 

(Kreativitas 

Menggambar) 

40 

 

0,192 

 

0,215 
Berdistribusi 

Normal 

 

Dari data di atas dapat diketahui nilai Kolmogorov-smirnovuntuk masing-

masing variabel X dan Y. Selanjutnya dikonsultasikan dengan Ltabel  nilai krisis 

tabel Kolmogorov-smirnovdengan taraf signifikan 0,05. Dan diperoleh hasil untuk 

masing-masing nilai Kolmogorov-smirnovlebih kecil tabel Kolmogorov-smirnov.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel X dan 

variabel Y data berdistribusi normal. Oleh karena itu, penggunaan statistika regresi 

untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diperlukan untuk membandingkan beberapa kelompok data. 

Uji ini sangat perlu dilakukan untuk  menguji homogenitas variansi dalam 

membandingkan dua kelompok atau lebih. Pada penelitian ini mengunakan Uji 

Harley adapun rumusnyanya sebagai berikut: 

F = 
𝑣𝑎𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛
=  

𝑆𝐷𝑀𝐴𝑋

𝑆𝐷𝑀𝐼𝑁
=

7,789

4,351
= 1,789 

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai Fhitung  sebesar 1,789. Selanjutnya 

dikonsultasikan dengan Ftabel nilai krisis tabel F-max dengan taraf signifikan 0,05, 

maka diperoleh hasil 2,40. Dengan demikian diperoleh hasil untuk masing-masing 

nilai Fhitung lebih kecil tabel F-max, Sehingga Ho dierima, maka data homogen. 

 

 

 



 

 
 

c. Uji Hipotesis 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X (pola asuh orang tua) dan Y 

(kreativitas menggambar siswa) kemudian ditabulasi. Untuk menganalisis data 

tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas menggambar siswa di SDN 

2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan analisis Regresi Linier sederhana, adapun langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1) Mengestimasi/menaksir model 

Mencari nilai b0dan b1 dengan rumus: 

b1 = 
𝑛.𝛴𝑋𝑌− 𝛴𝑋.𝛴𝑌

𝑛.𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2  

b0 = 
𝛴𝑌−𝑏1𝛴𝑌

𝑛
 

Untuk mengetahui pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap 

kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Ponorogo, diperlukan tabel penolong yang dapat dilihat pada lampiran 9 

halaman 70. 

a) Menghitung nilai X 

 X= 
Σx

𝑛
=  

2332

40
= 58,3 

b) Menghitung nilai Y 

 Y= 
Σy

𝑛
=  

628

40
= 15,7 

c) Menghitung nilai b1 

  b1 = 
𝛴𝑋𝑌− 𝑛.𝛴𝑋.𝛴𝑌

𝛴𝑋2−𝑛.(𝛴𝑋)2
 

   = 
36159− 40 .  58,3 .  15,7

138320 − 40 .  (58,3)2
 

   =
36159 − 36612,4

138320 −135955,6
 

   =
−453,4

2364,4
 

   =−0,191761123 

d) Menghitung nilai b0 

 b0 = 𝑌 − 𝑏1𝑋 

=15,7 − (−0,191761123.58,3) 

= 15,7 + 11,17967347 

= 26,87967347 

 



 

 
 

e) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

  ŷ = b0 + b1.X 

  ŷ = 26,87967347 +  (-0,191761123)X 

2) Menguji signifikansi model, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of Varians) 

a) Menghitung nilai SSR 

 SSR= (𝑏0𝛴𝑦 + 𝑏1𝛴𝑥𝑦) − 
(𝛴𝑦)

2

𝑛
 

  =(26,87967347.  628 + (−0,191761123 .  38457) − 
(628)

2

40
 

  = (16880,434939 −  6933,8904466) −
394384

40
 

  =9946,5444924 −  9859,6 

  = 86,9444924 

b) Menghitung nilai SSE 

 SSE=𝛴𝑦2 − (𝑏0𝛴𝑦 + 𝑏1𝛴𝑥𝑦) 

  =10598 − 9946,5444924 

  = 651,4555076 

c) Menghitung nilai SST 

 SST=𝛴𝑦2 −
(𝛴𝑦)2

𝑛
 

  = 10598 −
(628)2

40
 

  =10598 −
3943846

40
 

  =10598 − 9859,6 

  =738,4 

d) Menghitung nilai MSR 

 MSR=
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

  =
86,9444924

1
 

  =86,9444924 

e) Menghitung nilai MSE 

 MSE=
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 = 

𝑆𝑆𝐸

𝑛−2
 

  =
651,4555076

40−2
 

  =17,1435544632 



 

 
 

f) Membuat tabel Anova 

Tabel 4.9 

Anova (Analysis of Varians) 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Squere 

(MS) 

Regresion 1 SS Regression (SSR) 

86,9444924 

MS Regression 

(MSR) 

86,9444924 

Error 38 SS Error (SSE) 

651,4555076 

MS Error (MSE) 

17,1435544632 

Total 39 SS Total (SST) 

738,4 

 

 

g) Melakukan pengujian parametrik secara overall dengan bantuan tabel Anova 

Uji Overall 

H0 : β1= 0 

H1 : β1≠0 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

  =
86,9444924

17,1435544632
 = 5,071555711 

Ftabel  =Fɑ(1;n-2) = F0,05(1;38) = 4,10 

Karena Fhitung> Ftabel maka tolak Ho, artinya variabel independen (X) 

yaitu pola asuh orang tua secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) yaitu kreativitas menggambar siswa.  

 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dua hal yang menjadi pokok bahasan yaitu 

pola asuh orang tua, kreativitas menggambar siswa dan pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kreativitas siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. 



 

 
 

Untuk pengujian hipotesisi peneliti mengunakan rumus Ftabel = Fɑ(1;n-2). Diketahui 

bahwa responden yang diteliti berjumlah 40 responden, sehingga      40-2=38. Dengan taraf 

signifikan 5% maka diperoleh Ftabel= Fɑ(1;n-2)= F0,05(1;38). Dengan melihat tabel F dapat 

diketahui Ftabel = 4,10, dan analisis hipotesis diperoleh Fhitung sebesar  5,071 sehingga Fhitung 

lebih besar dari Ftabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pola 

asuh orang tua terhadap kreativitas menggambar siswadi SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Ponorogo. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka diperoleh model 

persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: 

ŷ = 26,87967347 +  (-0,191761123)X 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa apabila pola asuh orang tua baik, maka 

kreativitas menggambar siswa akan bagus. Begitu juga sebaliknya, apabila pola asuh orang 

tua kurang, maka kreativitas menggambar siswa akan buruk.Kemudian diperoleh koefisien 

desterminasi (R2) sebesar 23,7% dengan perincian pola asuh otoriter sebesar 1.5%, pola asuh 

permisif sebesar 14,6% dan pola asuh demokratis sebesar 7,6%. Artinya variabilitas atau 

keragaman faktor pola asuh orang tua berpengaruh sebesar 23,7%terhadap kreativitas 

menggambar siswa dan 76,3% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fenia Teviana dan Maria Anita dengan 

judul ” Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Krativitas Anak”, menyebutkan bahwa salah 

satu faktor mempengaruhi kreativitas menggambar siswa adalah pola asuh orang tua. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tuadi SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Ponorogo mempengaruhi sebanyak 23,7% terhadap kreativitas menggambar siswa. 

Pembahasan tentang pola asuh orang tua, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

menyebarkan yang diisi oleh siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo. Dari 

pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan pola asuh orang tua di 

SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo dalam pola asuhotoriter frekuensi sebanyak 

10 responden (25%), dalam pola asuhpermisif dengan frekuensi sebanyak 8 responden 

(20%), dan dalam pola asuh demokratis dengan frekuensi sebanyak 22 responden (55%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan pola asuh orang tuadi SDN 2 Mrican 

Kecamatan Jenangan Ponorogo adalah demokratis dengan prosentase 55% yang dinyatakan 

oleh 40 responden. 

Pembahasan tentang kreativitas menggambar siswa, peneliti mengumpulkan data 

dengan caramemberikan tes menggambar kepada siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan 

Jenangan Ponorogo. Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogodalam 

kategori kratif dengan frekuensi sebanyak 13 responden (32,5%), dalam kategori cukup 



 

 
 

kreatif dengan frekuensi sebanyak 17 responden (42,5%), dan dalam kategori tidak kreatif 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (25%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan kreativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan 

Ponorogoadalah dalam kategori cukup kreatif dengan prosentase 42,5% yang dinyatakan 

oleh 40 responden.  

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan 

orang tua dalam meningkatkan kreativitas menggambar tidak selamanya otoriter maupun 

demokratis. Menurut salah satu wali kelas di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan dalam hal 

mendidik anak, orang tua harus pintar memposisikan pola asuh  mana yang perlu diterapkan 

pada anaknya. Dengan cara memberikan pola asuh yang mudah diterima oleh anak dan 

sesuai kebutuhan anak, yaitu dengan memberikan kebebasan anak dan tidak membatasi 

eksplorasi maupun rasa keingintahuan anak. Namun meskipun dengan adanya kebebasan, 

orang tua juga harus selalu berperan aktif dalam mendukung dan memotivasi kegiatan anak. 

Misalnya dengan mengajarkan anak akan tanggung jawab dan kewajibannya bukan hanya 

memenuhi yang menjadi tuntutan anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap krativitas 

menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. pola asuh orang tua di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo termasuk pola asuh 

demokratis. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah pola asuh demokratis yaitu 22 siswa (55%), sedangkan 10 siswa (25%) pola asuh 

otoriter, dan 8 siswa (20%) adalah pola asuh permisif.   

2. Krativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo termasuk 

kategori cukup kreatif. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase 

tertinggi adalah kategori cukup kreatif yaitu 17 siswa (42, 5%), sedangkan 10 siswa (25%) 

dalam kategori kratif, dan 13 siswa (32,5%). 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pola asuh orang tua terhadap krativitas menggambar 

siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini, 

diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan statistika yaitu Fhitung sebesar 5,071 

dan Ftabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 4,10. Karena Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak. 

Kemudian diperoleh koefisien derteminasi sebesar 23,7 dengan perincian pola asuh otoriter 

sebesar 1.5%, pola asuh permisif sebesar 14,6% dan pola asuh demokratis sebesar 7,6% 

yang artinya pola asuh orang tua  berpengaruh sebesar 23,7% terhadap kemampuan 

penyesuaian diri siswa dan sisanya 76,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 

dalam pembahasan ini.  

B. Saran  

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap krativitas menggambar siswa di SDN 2 Mrican Kecamatan Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 , maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Orang tua dan Guru 

Orang tua diharapkan dapat menciptakan pola asuh yang lebih positif agar dapat 

mendukung kretivitas anak ke depannya. Guru disarankan untuk lebih memperhatikan 

kemampuan anak dan mengetahui seberapa jauh kemampuan dirinya sendiri. 

 



 

 
 

 

 

2. Bagi Siswa 

Siswa disarankan untuk lebih memahami kemampuan yang dimiliki dan selalu 

berkomunikasi dengan guru dan orang tua. Sehingga bakat yang telah dimiliki bisa 

berkembang dengan baik.   

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini masih terbatas pada variabel pola asuh orang tua. disarankan peneliti 

selanjutnya di dalam ruang lingkup kreativitas, tidak hanya pola asuh orang tua sebagai 

tolak ukur untuk  kreativitas melainkan dengan faktor-faktor yang lain juga. 
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