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Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas. Seorang anak yang 

dibiasakan dengan suuasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling 

menerima dan mendengarkan pendapat anggota keluarganya, maka ia akan 

tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif, dan produktif, 

suka akan tantangan dan percaya diri. Perilaku kreatif dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Kreatifitas Anak Di TK Negeri Kelompok B Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari. 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan rancangan postest group design. sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 133 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data untuk data Pola asuh orangtua dengan 

jumlah sampel 133 anak kemudian didapatkan rata-rata nilai 48,79, dan standar 

deviasi 11,29. Untuk data kreativitas anak dengan jumlah sampel 73 kemudian 

rata –rata 49,21 simpangan deviasi 9,44. Untuk Pola asuh orangtua Lo (0.0900) < 

Ltabel (0.1036), data kreativitas anak (0.1015) < Ltabel (0.1036). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

menggunakan rumus (n-2) 44-2 =  42  pada α = 0,05, maka dengan dk 2, untuk uji 

dua pihak t 0,95 = 1.6720  mudah dilihat bahwa          2.5406 >        1,6720 

maka  terdapat pengaruh pola asuh otoriter dengan kreatifitas anak. Menggunakan 

rumus (n-2) 44-2 =  42  pada α = 0,05, maka dengan dk 2, untuk uji dua pihak t 

0,95 = 1.6720  mudah dilihat bahwa          3.3109 >        1,6720 maka  

terdapat pengaruh pola asuh permisif terhadap kreatifitas anak. menggunakan 

rumus (n-2) 59-2 =  57  pada α = 0,05, maka dengan dk 2, untuk uji dua pihak t 

0,95 = 1.6720  mudah dilihat bahwa          2.4861 >        1,6720 maka terdapat 

pengaruh pola asuh demokratis dengan kreativitas anak. Berdasarkan hasil yang 
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didapat t hitung  14,29268 > dari  Ttab 1.6666 dengan demikian t hitung lebih besar 

dari t tabel maka dapat disimpulkankan bahwa terdapat pengaruh antara pola asuh 

orangtua dengan kreativitas anak secara signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kreativitas anak di Tk Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Sujiono (2013: 42) Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradapan bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab dalam (UU RI No.20/2003 BAB II Pasal 3). 

Menurut Helmawati (2014: 23) pendidikan adalah proses pengembangan 

potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh 

kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

didukung dengan alat (media) yang disusun seedemikian rupa sehingga 

pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebelumnya penulis melakukan pengamatan dan wawancara terhadap 

guru di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan bahwa beberapa anak 

dalam berkreativitas belum optimal, karena mendidik anak orang tua berbeda-

beda.  Penulis juga mewawancarai salah satu guru di TK Negeri Kecamatan 

Muara Bulian Kabupaten Batanghari, yakni dengan Ibu Salmah (6 Maret 

2017), beliau mengatakan bahwa: 

“Kreatifitas anak-anak disini berbeda-beda ada yang tinggi, sedang 

dan rendah. Disini guru membimbing anak-anak agar mereka mampu 

meningkatkan kreatifitas baik dalam bermain, ketika sedang 

mengerjakan tugas yang diberikan dan yang lainnya”. 

 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kreatifitas anak-anak di TK Negeri Kecamatan 

Muara Bulian Kabupaten Batanghari berbeda-beda. Tentunya ada faktor yang 

membuat tingkat kreatifitas anak-anak tidak sama, ada hal yang 

mempengaruhi tingkat kreatifitas anak baik itu dari segi pola asuh atau pun 

yang lainnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kreativitas 

Anak di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula dan 

mengingat keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan, pengalaman, 

tenaga, waktu, biaya dan sebagainya maka penulis memfokuskan pada 

masalah Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kreativitas Anak secara 

umum Bermain di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten 

Batanghari. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah pola asuh otoriter dapat berpengaruh terhadap Kreativitas Anak di 

TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

2. Apakah Pola Asuh permisif dapat berpengaruh terhadap Kreativitas Anak 

di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

3. Apakah Pola Asuh demokratis dapat berpengaruh terhadap Kreativitas 

Anak di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari? 

4. Apakah Pola Asuh Orang Tua  dapat berpengaruh terhadap Kreativitas 

Anak di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari ?. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengukur pengaruh pola asuh otoriter terhadap kreatifitas anak di 

TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

2. Untuk mengukur pengaruh pola asuh permisif terhadap kreatifitas anak di 

TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

3. Untuk mengukur pengaruh pola asuh demokratis terhadap kreatifitas anak 

di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

4. Untuk mengukur pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreatifitas anak di 

TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi orang tua 

a. Memberikan pengetahuan terhadap orang tua mengenai pola asuh 

untuk meningkatkan kreatifitas anak. 

b. Memberikan pengetahuan cara menerapkan pola asuh yang lebih baik. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh pola 

asuh terhadap kreativitas anak. 

b. Memberikan pengetahuan bagaimana cara mendorong atau 

meningkatkan  kreatifitas anak. 

3. Bagi PAUD 

a. Meningkatkan kualitas murid. 

b. Memberikan sumbangsi terhadap sistem pengajaran untuk 

meningkatkan kreatifitas murid. 

 

F. Defenisi Operasional 

Pola asuh adalah gaya pengasuhan yang dilakaukan oleh orang tua 

terhadap anaknya. Orang tua mengasuh anaknya dengan memberikan 

rangsangan, dorongan kepada anaknya. Pola asuh orang tua terbagi menjadi 

tiga pola asuh, yang pertama pola asuh otoriter, dimana pola asuh ini orang 

tua mendisiplinkan anaknya, dengan cara mengikiti aturan yang telah 

disepakati, anak tidak dapat berpendapat, yang kedua pola asuh permisif, 

orang tua biasanya hanya memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak, tanpa  

memberiakan arahan, biasanya pola asuh permisif anaklah yang mengatur 

dirinya sendiri, yang ketiga, pola asuh demokratis, pola asuh ini orang tua 
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memberi dampingan kepada anaknya, memberikan perhatian, orang tua 

biasanya mau mendengarkan pendapat anak, dan terjadinya komunikasi 

dengan baik. Dari ketiga pola asuh tersebut biasanya orang tua tidak hanya 

memilih satu saja pola asuh saja, ketiga pola asuh itu di terapkan kepada anak, 

agar anak memang terdidik dalam bertumbuh kembang, 

Kreativitas adalah suatu daya cipta yang dilakukan oleh seseorang 

dalam mencoba hal baru. Manusia terlahir sudah memiliki kreativitas masing-

masing, hanya saja kreativitas itu akan berkembang jika orang disekeliling 

dapat membantu, memberikan rangsangan, terdapat kreativitas itu sendiri. 

Anak biasanya memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi, anak suka ingin 

mencoba hal baru yang biasanya anak berimajinasi dan dilakukan dengan 

daya pikir, pada saat kreativitas anak berjalan sebaiknya orang tua 

memberikan stimulus kepada anak, agar anak saat bermain kreativitasnya 

dapat mncul dan menjadi baik.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Pola Asuh 

1. Pengertian Pola Asuh 

Menurut Pujosuwarno dalam Umayi (2017) menyatakan bahwa 

segala sikap dan tingkah laku orang tua, baik yang disengaja untuk 

pendidikan maupun yang tidak sengaja untuk anak secara langsung 

maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

Sikap prilaku dan kebiasaan orang tua akan dilihat, ditiru dan dinilai oleh 

anak-anaknya, sehingga anak berprilaku seperti orang tuanya terlebih pada 

masa kanak-kanak. 

Peran orang tua kepada anak menunjuk kepada suatu sikap dan 

dukungan dari orang tua kepada anak tersebut. Sikap orang tua kepada 

anak bersifat khas dan tidak ada sikap yang seragam sikap tersebut akan 

mempengaruhi pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut 

(Hurlock dalam Umayi, 2017:75). 

2. Komponen Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Rachmawati (2012: 138) pembentukan anak bermula atau 

berawal dari keluarga. Pola asuh orang tua terhadap anak-anak sangat 

menentukan dan mengaruhi kepribadian (sifat) serta prilaku anak. Anak 

menjadi baik atau buruk semua tergantung pola asuh orang tua dan 

keluarga. Berikut ini diuraikan macam-macam pola asuh orang tua 

terhadap anak: 

a. Pola asuh otoriter (Parent Oriented) 

Pola asuh otoriter (parent oriented) menggunakan pola 

komunikasi satu arah (one way communication). Ciri-ciri pola asuh ini 

menekankan bahwa segala aturan orang tua harus ditaati oleh anaknya. 

Inilah yang dinamakan win-lose solution.  

b. Pola asuh permisif (children centered) 

Pola asuh permisif menggunakan komunikasi satu arah (one 

way communication) karena meskipun orang tua memiliki kekuasaan 

penuh dalam keluarga terutama terhadap anak tetapi anak memutuskan 

apa-apa yang diinginkan sendiri baik orang tua setuju ataupun tidak. 

Pola ini bersifat children centered maksudnya adalah bahwa segala 

aturan dan ketetapan keluarga berada di tangan anak. 

 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
5 

 

c. Pola asuh demokratis  

Pola asus demokratis menggunakan komunikasi dua arah (two 

ways communication). Kedudukan antara orang tua dan anak dalam 

berkomunikasi sejajar.  

d. Pola asuh situasional 

Dalam kenyataannya setiap pola asuh tidak diterapkan secara 

kaku dalam keluarga. Maksudnya, orang tua tidak menetapkan salah 

satu tife saja dalam memdidik anak. Orang tua dapat menggunakan 

satu atau dua (campuran pola asuh) dalam situasi tertentu.  

3. Hubungan orangtua dan anak pada pola asuh 

Ahmadi (2001:180) mengemukakan bahwa, corak hubungan orang 

tua-anak dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu : 

1. Pola menerima-menolak, pola ini didasarkan atas taraf kemesraan orang 

tua terhadap anak.  

2. Pola memiliki-melepaskan, pola ini didasarkan atas sikap protektif orang 

tua terhadap anak. Pola ini bergerak dari sikap orang tua yang 

overprotektif dan memiliki anak sampai kepada sikap mengabaikan anak 

sama sekali.  

3. Pola demokrasi-otokrasi, pola ini didasarkan atas taraf partisifasi anak 

dalam menentukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga. Pola otokrasi 

berarti orang tua bertindak sebagai diktator terhadap anak, sedangkan 

dalam pola demokrasi, sampai batas-batas tertentu, anak dapat 

berpartisifasi dalam keputusankeputusan keluarga.  

4. Tipe-Tipe Pengasuhan Orang Tua 

Menurut Baumrind dalam Surbakti (2012: 7) seorang pakar 

parenting, mengemukakan bahwa secara umum dikenal beberapa tipikal 

pengasuhan terhadap anak-anak. Pola pengasuhan yang terpenting adalah 

sebagai berikut: 

a. Authoritarian (Otoriter) 

Pola asuh authoritarian (otoriter) adalah pola asuh yang bersifat mutlak 

atau absolute atau otoriter. Artinya, sebagai orang tua, menganut 

paham kepatuhan mutlak anak-anak.  

b. Indulgent (Serba Boleh) 

Pola asuh indulgent (serba boleh) adalah pola asuh yang sangat 

menekankan pada kebaikan, kesabaran, keramahan, atau kemurahan 

(indulgent: sangat ramah/baik atau terlalu baik/peurah).  

c. Authoritative (Tanpa Pemaksaan) 

Pola asuh authoritative (memerintah tanpa pemaksaan) adalah pola 

asuh yang melakukan atau menggunakan pengawasan yang tegas, 

kuat, dan kokoh terhadap perilaku anak-anak.  

d. Neglectful (Sembrono) 

Pola asuh neglectful (sembrono) adalah pola asuh yang tidak memiliki 

patron atau aturan yang jelas (sembrono). Maknanya, sebagai orang 

tua mengabaikan, melalaikan, tidak peduli atau tidak menghiraukan 

kebutuhan anak-anak.  

5. Dimensi Pola Asuh Orang Tua 

Dalam pandangan Baumrin dalam Tridhonanto (2014: 5) bahwa 

pola asuh orang tua memiliki dua dimensi, yaitu: dimensi kontrol dan 

dimensi kehangatan. 
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1) Dimensi kontrol 

Didalam dimensi kontrol ini orang tua mengharapkan dan 

menuntuk kematangan serta perilaku yang bertanggung jawab dari 

anak. Dimensi kontrol memiliki lima aspek berperan, yaitu: 

a. Pembatasan (Restrictiveness) 

Pembatasan sebagai tindakan pencegahan yang ingin dilakukan 

anak. Adapaun keadaan ini ditandai dengan banyaknya larangan 

yang dikenakan pada anak.  

b. Tuntutan (Demandingenes) 

Adanya tuntutan berarti orant tua mengharapkan agar anak 

berusaha dapat memenuhi standar tingkah laku, sikap dan 

bertanggung jawab sosial yang tinggi atau yang telah ditetapkan. 

Tuntutan yang diberikan oleh orang tua akan bervariasi, tergantung 

akan sejauhmana orang tua menjaga, mengawasi, atau berusaha 

agar anak memenuhi tuntutan tersebut. 

c. Siap ketat (Strictness) 

Aspek ini berhubungan dengan sikap orang tua yang ketat dan 

tegas menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang 

diberikan.  

d. Campur tangan (Intrusiveness) 

Campur tangan orang tua sebagai intervensi yang dilakukan orang 

tua terhadap rencana-rencana anak, hubugna interpersonal anak 

atau kegiatan lainnya.  

e. Kekuasaan yang sewenang-wenang (Arbitrary exercise of power) 

Orang tua yang menggunakakn kekuasaan sewenang-wenang, 

memiliki kontrol yang tinggi dalam menegakkan aturan-aturan dan 

batasan-batasan. Orang tua merasa berhak menggunakan hukuman 

bila tingkah laku anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Hukuman yang diberikan juga tanpa disertai dengan penjelasan 

mengenai letak kesalahan anak.  

6. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak 

Menurut Hapsari (2016: 206) pola asuh orang tua yang terlalu 

melindngi dan selalu.membantu anak dalam melakukan aktivitas sehari-

harinya, maka akan melumpuhkan kesiapan perkembangannya 

kemampuan motorik anak. Sebaiknya anak dilatih untuk melakukan 

aktivitas sehari-harinya bila kemampuan fisik motorik sudah memadai, 

naun bila memang kondisi fisik motorik anak belum memadai untuk 

melakukannya, sebaiknya orang tua tidak terlalu memaksakan anak untuk 

melakukannya sendiri dengan alasan mandiri. Karena kemampuan 

motorik anak tergantung dari kematangan fisik motorik masing-masing 

anak.  

 

B. Kreativitas Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kreativitas Anak Usia Dini 

Menurut James J. dalam Rachmawati (2012: 13) mengatakan 

bahwa “Creativity is a mentalprocces by which an individual creates new 

ideas or products, or recombines existing ideas and product, in fashion 

that is novel to him or her” (kreativitas merupakan suatu proses yang 

dilakukan individu berapa gagasan ataupun produk baru, atau 

mengkombinasikan antara keadanya yang pada akhirnya akan melekat 
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pada dirinya). 

Supriyadi dalam Rachmawati (2012: 13) mengutarakan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda 

dengan apa yang telah ada.  

Menurut Malaya (2013) kreativitas adalah merupakan sebuah 

kemampuan seseorang untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi, atau unsur-unsur yang ada. Biasanya, orang mengartiakan  

kreativitas sebagi daya cipta, sebagi kemampuan untuk menciptakan hal-

hal yang baru sama sekali, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari 

hal-hal yang sudah ada sebelumnya, yang dimaksud dengan data informasi 

atau unsur-unsur yang ada, dalam arti sudah ada sebelumnya,  atau sudah 

dikenal sebelumnya, adalah semua pengalaman yang sudah diperoleh 

seseorang selama hidupnya. Begitu pula dengan sebuah gagasan-gagasan 

yang kreatif, hasil-hasil karya yang kreatif tidak mncul begitu saja, karena 

untuk dapat menciptakan sesuatu yang bermakna perlu dibutuhkan 

persiapan. 

 

2. Komponen Kreativitas Anak Usia Dini 

Menurut Wahyudin (2007: 15) kreativitas anak yang dimaksud 

adalah segala proses yang dilalui oleh anak dalam rangka melakukan, 

mempelajari, dan menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi 

kehidupan dirinya dan orang lain. Untuk sampai diterminal akhir, yaitu 

peneman sesuatu yang baru, seorang anak atau sekelompok anak akan 

menggalami serangkaian perjalanan panjang. Dalam perjalanannya itu, 

mungkin seorang anak atau sekumpulan anak akan berhenti di titik 

tertentu (terminal antara) dan tidak akan melanjutkan perjalanan lagi, 

sehingga tidak pernah sampai ketujuan akhirnya, atau mungkin berhenti di 

titik tertentu untuk beristirahat karena lelah, lalu melanjutkan perjalannya 

hingga akhir, atau bahkan mungkin  berjalan tanpa henti sampai mencapai 

batas akhir (sampai terminal akhir). 

Menurut Muliawan (2016: 1) seseorang yang dapat menemukan 

atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada 

sebelumnya berhak untuk disebut “seseorang yang krestif”. Kreatifitas 

seseorang erat hubungannya dengan kemampuan, menggabungkan, 

merubah atau memodifikasi hal atau seseuatu untk dapat menciptakan setu 

bentuk lain yang lebih baru. 

 

a. Ciri Kreativitas 

Supriadi dalam Rachmawati (2012: 15) mengatakan bahwa ciri-

ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua ketegori, kognitif, dan 

nonkognitif. Ciri kognitif  diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, 

kelancaran dan elaborasi. Sedangkan ciri nonkognitif diantaranya 

motivasi sikap dan kepribadian kreatif.  

b. Permasalahan Pengembangan Kreativitas Di Indonesia 

Menurut Rachmawati (2012: 7) di bawah ini akan diuraikan 

beberapa faktor penting yang dapat menghambat potensi kreatif anak 

di Indonesia, sebagai berikut: 

1. Hambatan Diri Sendiri 

Faktor diri sendiri dapat menjadi penyebab utama terhambatnya 
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kreativitas. Di bawah ini akan dijelaskan faktor psikologis, 

biologis, fisisiologis, dan social individu yang dapat menghambat 

tumbuhnya kreativitas. 

a) Psikologis  

Beberapa perilaku berikut merpakan contoh perilaku individu 

yang dapat menghambat perilaku kreatif sebagaimana yang 

diutarakan Munandar dalam Rachmawati (2012: 7), 

diantaranya seperti pengaruh dari kebiasaan atau pembiasaan, 

perkiraan harapan orang lain, kurangnya usaha dan kemalasan 

mental, menentukan sendiri batasan yang tidak perlu, kelakuan 

dan ketidaklenturan dalam berpikir, ketakutan untuk 

mengambil resiko, ketidakberanian untuk berbeda atau 

menyimpang dari yang lazim dilakukan, takut dikritik, diejek, 

ketergantungan terhadap otoritas, kecenderungan untuk 

mengikuti pola perilaku orang lain, rutinitas, kenyamanan, 

keakraban, kebutuhan akan keteraturan, ketakhayulan, merasa 

ditentkan oleh nasib, hereditas atau kedudukan seseorang 

dalam hidup. 

b) Biologis 

Dari sudut biologis, beberapa pakar menekankan  bahwa 

kemamapuan kreatif merupakan cirri herediter. Sementara 

pakar lainnya percaya bahwa lingkunganlah yang menjadi 

faktor penentu utama. Hars diakui bahwa gen yang diwarisi 

berperan dalam menentukan batas-batas inteligensi dan 

kreatifitas. 

c) Fisiologis  

Seseorang dapat mengalami kendali faali karena terjadi 

kerusakan otak yang disebabkan oleh penyakit atau 

kecelakaan. Kemungkinan lain seseorang menyandang salah 

satu kelainan fisik yang menghambatnya untuk 

mengungkapkan kreativitasnya. 

d) Sosiologis  

Lingkungan social merupakan faktor utama yang 

menentukan kemampuan kita untuk menggunakan potensi 

kreatif dan mengungkapkan keunikan kita. Ungkapan kreatif 

melibatkan risiko pribadi. Sering seseorang mndur dari 

pernyataan pikiran atau pendapat agar merasa diterima. 

2. Pola Asuh 

Pola asuh orang tua merupakan salah sat faktor penting dalam 

mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas. 

Seorang anak yang dibiasakan dengan suasana kelarga yang 

terbuka, saling menghargai, salling menerimadan mendengarkan 

pendapat anggota kelarganya, maka ia akan tumbuh menjadi 

generasi yang terbka, fleksibel, penuh inisiatif, dan produktif, suka 

akan tantangan dan percaya diri. Perilaku kreatif dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik.  

 

 

3. Sistem Pendidikan 

Banyak orang kreatif ternama yang membenci sekolah atau 
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kurang berprestasi di sekolah. Bagi anak yang memiliki tingkat 

kreativitas tinggi, sekolah dapat menjadi membosankan. Cara 

terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan 

memberikan kegiatan pembelajaran yang menantang serta bahan 

pelajaran majemuk dan melibatkan siswa secara aktif. Fleksibilitas 

guru dalam mengajar sangat memegang peran penting. 

4. Latar belakang sejarah dan budaya 

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan 

kreativitas di Indonesia  adalah “luka lama” akibat penjajahan 

selama tiga abad oleh colonial belanda, serta tiga tahun selama 

penjajahan jepang. Peristiwa ini telah memberikan dampak yang 

besar terhadap kreativitas. Selain akibat masa penjajahan yang 

masih membekas hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih 

memiliki budaya.  

3. Tujuan Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini 

Menurut S.C Utami dalam Montolalu (2009: 3) ada 5 alasan 

mengapa kreativitas penting untuk di munculkan, dipupuk dan 

dikembangkan dalam diri anak antara lain sebagai berikut: 

a. Dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujutan diri 

adalah salah satu kebutuhan pokok manusia sebagaimana yang 

diungkapkan seorang ahli, Maslow dalam Montolalu (2009: 3). Salah 

satu dari 6 kebutuhan pokok seorang manusia adalah 

aktualisasi/perwujudan diri. 

b. Dengan kemampuan berpikir kreatif dimungkinkan dapat melihat 

berbagai macam penyelesaian suatu masalah. Mengekspresikan 

pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi pada 

hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan. 

c. Bersibuk diri secara kreatif (sebagimana kebutuhan anak TK yang 

selalu sibuk dan ingin tahu) akan memberikan kepuasan kepada 

individu tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tingkat 

ketercapaian kepuasan seorang akan mempengaruhi perkembangan 

sosial emosinya.  

d. Dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya. Gagasan-gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan 

sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh 

tantangan. Untuk itu pemikiran, sikap dan prilaku kreatif sangat perlu 

dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan sejak dini. 

 

4. Fungsi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini 

Menurut Montolalu (2009: 3) pelaksanaan pengembangan 

kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana pembelajaran yang 

menunjang untuk mengembangakan beberapa aspek perkembangan anak. 

Hal ini dapat dilihat pada fungsi pembangan kreativitas pada anak TK 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap kognitif anak. Melalui 

pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan sepenuhnya 

untuk memenuhi kebutuhan berkspresi menurut caranya sendiri.  

2. Fungsi perkembangan kreativitas  terhadap kesehatan pengembangan 

krativitas mempunyai nilai travis karena dalam kegiatan berekspreasi 

itu anak dapat menyalurkan perasaan-perasaan yang dapat 
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menyebabkan ketegangan-ketegangan pada dirinya, seperti perasaan 

sedih, kecewa, khawatir, takut, dan lain-lain yang mungkin tidak dapat 

dikatakannya.  

3. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. 

Disamping kegiatan-kegiatan berekspresi yang sifatnya mencipta, anak 

dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam-macam keindahan 

seperti keindahan alam, lukisan, tarian,  musik dan sebaginya. 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kreativitas Anak Usia Dini 

Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat 

dikembangkan. Dalam mengembangkan kreativitas ini terdapat faktor-

faktor yang dapat mendukung upaya dalam menumbuh kembangkan 

kreativitas. Menurut Hurlock dalam Susanto (2012: 124). Beberapa faktor 

pendorong yang dapat meningkatkan kreativitas, yaitu: 

1) Waktu. Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan diatur 

sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka 

untuk bermain dengan gagasan, konsep dan mencobanya dalam bentuk 

baru dan orisinal. 

2) Kesempatan menyendiri. Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari 

kelompok sosial, anak dapat menjadi kreatif. 

3) Dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar 

orang dewasa. Untuk menjadi kreatif mereka harus terbebas dari 

ejekan dan kritik yang sering kali dilontarkan pada anak yang tidak 

kreatif. 

4) Saran. Saran untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan 

untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi, yang 

merupakan unsur penting dari semua kreativitas. 

5) Lingkungan yang merangsang. Lingkungan rumah dan sekolah harus 

merangsang kreativitas. Ini harus dilakukan sedini mungkin sejak 

masa bayi dan dilanjutkan hingga nama sekolah dengan menjadikan 

kreativitas, suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai. 

6) Hubungan anak dan orang tua yang tidak positif. Orang tua yang tidak 

terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap anak, mendorong anak 

untuk mendiri. 

7) Cara mendidik anak. Mendidik anak secara demokratis dan permisif 

dirumah dan sekolah meningkatkan kreativitas, sedangkan cara 

mendidik otoriter memadamkannya. 

8) Kesempatan untuk memperoleh penegetahuan. Kreativitas tidak 

muncul dalam hampaan. Makin banyak pengetahuan yang diperoleh 

anak semakin baik dasar-dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. 

 

6. Strategi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini 

Pada dasarnya setiap orang memiliki kecenderungan berbakat 

dalam kreativitas dan memiliki kemampuan mengungkapkan dirinya 

secara kreatif, meskipun masing-masing orang tersebut dalam bidang dan 

kadar berbeda-beda sesuai dangan potensi yang dimilikinya masing-

masing. 

Sehubungan dengan perkembangan kreativitas, Utami Munandar 

dalam Susanto (2012: 28) menyajikan ada empat aspek kreativitas yang 

dapat diperhatikan, dimana keempat aspek ini lebih dikenal dengan istilah 

4 P, yangs secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pribadi (Person) 

Kreativitas ialah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan 

orisinalitas dari individu ini. Dari pernyataan pribadi yang unik ini lah 

dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang 

inovatif. 

2. Pendorong (press) 

Bakat kreatif seseorang akan berkembang bila didukung oleh 

lingkungannya dan uga tidak terlepas dari dukungan intern yang 

datang dari dalam dirinya sendiri (motivasi internal) untuk 

memnghasilkan sesuatu. Jika tidak bisa menyeleksi dengan baik, 

lingkungan dapat mendukung atau menghambat bakat-bakat kreatif 

seseorang. 

3. Proses (process) 

Dalam angka mengembangkan kreativitas, anak perlu dikembangkan 

untuk menyiapkan dirinya secara kreatif. 

4. Produk (product) 

Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif 

yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, sejauh mana 

keduanya mendorong untuk melibatkan dirinya dalam proses kreatif. 

Dengan demikiannya bakat dan ciri-ciri kreatif, dan dengan dorongan 

untuk berbuat kreatid maka produk-produk kreatif yang bermkana 

dengan sendirinya akan timbul. 

 

C. Kaitan Pola Asuh terhadap Kreativitas Anak Usia Dini 

Pola asuh orang tua adalah cara-cara pengaturan tingkah laku anak yang 

dilakukan orang tua sebagai perwujutan dan tanggung jawab dalam 

membentuk kedewasaan diri anak. Dapat diartikan sebagai cara dan sikap 

orang tua dalam otoriter, bebas atau permissive, dan demokratis, tiga sifat 

tersebut memimpin anaknya yang diperlihatkan dengan sikap, yang meliputi 

dapat mempengaruhi perkemangan dan ciri-ciri tertentu pada anak. 

Kreativitas merupakan proses pemikiran seorang individu yang  

menghasilkan temuan baru, gagasan ataupun metode yang bersifat imajinatif, 

estetis, fleksibel, integrasi, dan sukses yang berdaya guna dalam berbagai 

bidang untuk pemecahan suatu masalah. 

Menurut Hasan (2013: 21) beberapa pola asuh dari orang tua yang 

dapat mempengaruhi kreativitas anak adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan fisik 

2. Lingkungan sosial 

3. Pendidikan internal dan eksternal  

4. Dialog 

5. Suasana psikologis 

6. Social budaya 

7. Prilaku orang tua/pendidik 

8. Control 

9. Menentukan nilai moral 

Menuruut Hasan (2013: 21) kesembilan pola asuh orang tua sangat 

mempengaruhi perkembangan diri dan pengembangan kreativitas anak 

didalam kehidupanya. Keterkaitan pola asuh orang tua dengan anaknya 

mempunyai kreativitas diri dimaksudkan sebagai upaya orang tua dalam 
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meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak dan membantu 

mengembangkannya, sehingga anak memiliki disiplin diri. Intensitas 

kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan 

dan pengembangan dasar-dasar kreativitas diri, menunjukan adanya 

kebutuhan internal, yaitu ketika anak masih membutuhkan banyak bantuan 

dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar kreativitas 

diri berdasarkan naluri, berdasarkan nalar, sekaligus berdasarkan kata hati. 

Oleh karena itu, kreativitas anak tidak terlepas dari pengasuhan orang tua. 

Artinya, kreativitas anak erat hubungannya dengan pola asuh yang diberikan 

oleh orang tua. 

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Bahasan hasil penelitian yang relevan yang penulis temui adalah: 

1. Penelitian oleh Ike Marlina (2014), Skripsi dengan judul “Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosi Siswa Kelas V Sd Se-

Gugus II Kecanatan Umbulharjo Yogyakarta”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pola asuh otoritatif terhadap kecerdasan emosi di Sekolah Dasar se-gugus 

II Kecamatan Umbullharjo Yogyakarta. 

2. Penelitian oleh Dian Novita (2015), skripsi dengan judul “Pengaruh Pola 

Pengasuhan Orang Tua Dan Proses Pembelajaran Di Sekolah Terhadap 

Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)”. Penelitian ini 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengasuhan yang 

diberikan orang tua terhadap kemampuan imajinasi anak, mengenal 

lingkungan sekitar, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 

dari anak, menjawab rasa ingin tahu anak, meningkatkan kemampuan 

anak untuk bereksperimen, menimblkan rangsangan-rangsangan baru, 

anak mendapat pengalaman baru serta memiliki kemampuan dalam 

menghadapi rasa bosan. 

3. Penelitian oleh Fenia Teviana (2012), skripsi dengan judul “Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Tingkat Kreativitas Di TK Darma Wanita Bangsal 

Kediri”. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola 

asug orang tua dengan tingkat kreatifitas pada anak di TK Darma Wanita 

Kelurahan Bangsal Kota Kediri. 

Penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul “ Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Kreativitas Anak Di TK Negeri Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari:. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengungkapkan pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak dalan 

bermain di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Jenis 

penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kuantitatif, dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat positif dan 

signifikan anatara pola pengasuhan orang tua terhadap kreativitas anak. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan yang 

peneliti lakukan ialah mengkaji mengenai pengaruh pola asuh, jenis penelitian 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan beberapa teori yang 

digunakan memiliki kesamaan. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah waktu dan 
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tempat. 

 

 

E. Kerangka Berpikir 

Pada hakikatnya anak-anak selalu termotivasi untuk bermain, artinya 

bermain secara alamiah memberi kepuasan pada anak. Melalui bermain 

bersama dalam kelompok atau sendiri tanpa orang lain, anak mengalami 

kesenangan yang lalu memberikan kepuasan baginya. Sebaiknya orang 

terdekat memberikan dorongan kepada anak agar anak dapat mengembangkan 

daya cipta melalui bermain. Dalam keluarga, pastinya banyak alasan yang 

ingin disampaikan kepada anaknya. Pembentukan anak bermula awal dari 

keluarga, keluarga khususnya orang tua yang paling sanagat dekat dengan 

anak. Orang tua dapat memberikan pengasuhan dan memberikan rangsangan 

kepada anak, agar anak dapat kreatif dalam bermain. Setiap anak sejak lahir 

sudah memiliki daya kreativitas masing-masing. Sehingga sebagai orang tua 

harus memberikan dorongan agar kreativitas anak akan berkembang. Pada 

penelitian ini terdapat dua variable yaitu variable terikat dan variable bebas. 

Variable bebas penelitian ini adalah pola asuh (x) dan kreativitas (y) sebagai 

variable terrikat. Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disusun kerangka 

berpikir sebagi berikut: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

F. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis 

bahwa: 

1. Terdapat pengaruh pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

2. Terdapat pengaruh pola asuh permisif terhadap kreativitas anak di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

3. Terdapat pengaruh pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

4. Terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di TK 

Karateristik anak 

- Usia 

- Jenis kelamin 

 Pola asuh (x) 

- Otoriter  

- Permisif 

- Demokratis 

 

Kreativitas anak 

(y) 

Karakteristik keluarga 

- Besaran keluarga 

- Usia orang tua 

- Pendidikan orang tua 

- Pekerjaan orang tua 

- Pendapatn keluarga 
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Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Iskandar 

(2013: 17) penelitian kuantitatif (positisvistik) merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau gambaran 

umum tentang suatu fenomena atau gejala yang dilandasi pada teori, asumsi 

atau andaian, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola fikir yang 

menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui 

penelitian, teori yang digunakan adalah merumuskan hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang hendak digunakan. 

Menurut Iskandar (2013: 135) penelitian ini menggunakan analisis 

regresi sederhana adalah apabila terhadap hubungan kausal (sebab akibat) 

antara satu variabel bebas (indenpendent) dengan satu variabel terikat 

(dependent). Jika penelitian memiliki hanya satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat, maka persamaan Y dan X disebut persamaan regresi 

sederhana. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di TK Negeri Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari.  

 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua di TK Negeri 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling penuh. Sampling 

penuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian ini adalah orang tua di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang terdiri dari 133 

orang siswa yaitu 73 siswa TK Negeri Darma Wanita dan 60 siswa TK Negeri 

Pembina. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Menurut Sugiono (2014: 142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang  dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efesien  bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan 

bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 

pos, atau internet.  

Menurut Iskandar (2013: 178) kuesioner menerangkan tentang 

variabel-variabelyang diteliti. Penyebaran kuesioner angket kepada 

subjek penelitian bertjuan untuk memperoleh data atau informasi 
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mengenai masalah penelitian yang mengambarkan variabel-variabel yang 

diteliti. Kuesioner yang diedarkan kepada responden harus mempunyai 

validitas dan reliabilitas yang tinggi.adalah seperangkat pertanyaan yang 

disusun secara logis, sistematis tentang konsep yang diedarkan kepada 

responden harus mempunyai validitas dan reabilitas yang tinggi.  

 

E. Kisi-Kisi Instrumen 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh 

 

No 
Varia

bel 

Indikat

or 
Deskriptor  

Nomor 

Item 
+ - Jumlah  

1.  Pola 

asuh 

orang tua 

Pola asuh 

otoriter 

1. Orang tua menerapkan 

peraturan yang ketat. 

2. Tidak adanya kesempatan 

untuk mengemukakan 

pendapat. 

3. Segala peraturan yang 

dibuat harus dipatuhi oleh 

anak. 

4. Orang tua memberikan 

hadiah hukuman 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

 

7,8 

 

 

9,10 

 

1,2 

 

4,5 

 

 

7 

 

 

10 

3 

 

6 

 

 

8 

 

 

9 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

  Pola asuh 

demokratis 

1. Adanya kesempatan bagi 

anak untuk berpendapat. 

2. Hukman diberikan akibat 

perilaku salah. 

3. Memberikan pujian atau 

hadiah kepada perilaku 

yang benar. 

4. Adanya tanggapan saat 

berkomunikasi dengan 

anak. 

11,12,13 

 

14,15 

 

16,17,18 

 

 

19,20 

12,13 

 

14 

 

16,17 

 

 

20 

11 

 

15 

 

18 

 

 

19 

3 

 

2 

 

3 

 

 

2 

  Pola asuh 

primisif 

1. Memberikan kebebasan 

penh tanpa ada batasan 

aturan dari orang tua. 

2. Tidak adanya hadiah 

ataupun pujian meski 

anak berperilaku social 

baik. 

3. Tidak ada hukuman meski 

anak melanggar 

peraturan. 

4. Orang tua hanya berperan 

sebagai pemberi fasilitas 

21,2

2,23 

 

 

24,2

5 

 

 

 

26,2

7,28 

 

 

29,3

0 

 

23 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

30 

 

21,22 

 

 

24 

 

 

 

27,28 

 

 

29 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Kreativitas 

No 
Variab

el 

Indikato

r 
Deskriptor  

Nomor 

Item 
+ - Jumlah  

2. Kreativitas Kelancaran 1. Anak mempunyai 

kemampuan 

mengemukakan ide 

2. Anak mampu 

memecahkan masalah 

1,2,3 

 

  4,5,6 

1,3 

 

4,6 

2 

 

5 

3 

 

  3 

  Keluwesan  1. Anak mempunyai 

kemampuan untuk 

menghasilkan berbagai 

macam ide 

2. Ide anak digunakan 

untuk memecahkan 

masalah 

7,8,9 

 

 

10,11,12 

7,8 

 

 

10,11 

9 

 

 

12 

3 

 

 

3 

  Keaslian  1. Anak memberikan 

respon pada saat 

bermain dengan orang 

tua 

2. Anak memberikan 

respon pada saat 

bermain dengan teman 

13,14,15 

 

 

16,1

7,18 

13,

15 

 

 

16,

18 

14 

 

 

17 

3 

 

 

3 

  Keterprinci

an  

1. Kemampuan anak 

dalam menyatakan 

pengarahan ide 

2. Anak mewujutkan ide 

menjadi kenyataan 

19,20,21 

 

22,23,24 

19.20 

 

22,23 

21 

 

24 

3 

 

3 

  Kepekaan  1. Anak menangkap 

kepekaan terhadap 

situasi 

2. Anak menghasilkan 

masalah sebagai 

tanggapan terhadap 

situasi 

25,26,27 

 

28,29,30 

25,27 

 

28,30 

26 

 

29 

3 

 

3 

F. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari masing-masing variabel ditabulasikan 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dari tabulasi kemudian 

dicari harga rerata, simpangan baku, mean, modus, dan median.sebelum 

dilakukan uji validitas maka dilakukan uji normalitas. 

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ”bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, digunakan uji Liliefors” yang dikemukakan oleh 

Sudjana (2005: 466-467) sebagai berikut: 
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a.  Mencari skor baku dengan rumus, 
S

XX
Z i

i


  

Keterangan : 

Zi = Skor baku 

X1 = Skor hasil  

X  = Rata-rata hasil  

S = Simpangan baku 

b.  Untuk tiap bilangan baku ini, dan menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudian dihitung peluang dengan rumus : = P(Z<Zi) 

c.   Menghitung proporsi Z1, Z2, ... Zn  yang lebih kecil atau sama dengan 

Zi. 

 Jika proporsi ini dinyatakan S (Zi), maka, 

   
n

ZZZbanyaknyaZ
ZS in

i




......,
)( 21  

Keterangan : 

n = Jumlah Siswa 

d.   Menghitung selisih F(Zi) – S (Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya 

e.   Ambil harga yang paling besar, sebutlah namanya L0 

f.   Membandingkan L0 dengan harga kritis L dalam tabel dengan α = 0,05 

Jika L0 < L berarti skor hasil berdistribusi normal dan sebaliknya 

Jika L0  > L berarti skor hasi tidak berdistribusi normal. 

 

2. Uji linearitas 

Uji linieritas dan uji keberartian model garis regresi. Uji linieritas 

dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier ataukah 

tidak. Jika data linier, dapat dilanjutkan dengan uji parametric dengan 

teknik regresi linier namun jika data tidak linier digunakan uji regresi non 

linier. 

Uji keberartian model garis regresi dimaksud untuk menguji apakah 

data predictor dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. 

Jika predictor berarti maka dapat digunakan sebagai peramalan, sedang jika 

predictor tidak berarti sebagai konsekuensinya tidak dapat dipakai sebagai 

peramalan kriterium. Adapun uji linieritas dan keberartian model garis 

regresi menggunakan teknik analisis varians dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Persiapan Analisis Regresi 

 

Sumber variasi Dk JK RK F hitng 

Total N JK(T) - RK(a | b) 

RK(S) Regresi (a) 1 JK(a) RK(a) = JK(a): 1 

Regresi (alb) 1 JK(alb) RK(a|b) = JK(a|b) : 1 

Residu n-2 JK(S) RK(S) = JK (S) : (n-2) RK(TC) 

RK(G) Tuna Cocok k-2 JK(TC) RK(TC) = JK(TC): (k-2) 

Galat (E) n-k JK(G) RK(G) = JK(G) : (n-k) 
   

JK (T) = ∑Y2 

JK(a) = ( ∑Y2) 
              N 
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JK(a|b)= b {                } 

 
JK(S) = JK(T) – JK(a) – JK(a|b) 

 

JK(G) = ∑ {  ∑Yi
2
  -          } 

 

JK(TC) = JK(S) – JK(G) 
 

Uji menguji linieritas hubungan antara variabel digunakan rumus berikut 

 
 
 
 

 
Di mana : 

F      = Bilangan untuk linieritas 

Rrjk (Tc) = Rerata jumlah kuadrat tuna cocok 

Rrjk (E)   = Rerata jumlah kuadrat kekeliruan 

Untuk uji keberartian model regresi, apabila F hitung > F tabel 

dengan dk (1:n-2) maka dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh 

signifikan. 

Untuk uji kelinieran, apabila Fhitung < F tabel dengan dk (k-2 : n-k), 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berbentuk linier. 

3. Perhitungan Statistik  

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat belajar 

dengan prestasi belajar siswa digunakan rumus i product moment dengan 

angka kasar yang dikemukakan oleh Arikunto, (2006: 170) seperti berikut 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{  ∑     ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien suatu butir 

N = Cacah objek 

X = Skor Butir 

Y = Skor total 

Keterangan: 

Korelasi PPM dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak 

lebih dari harga             . Apabila r = -1 artinya hubungannya 

negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada hubungan; dan r = 1 berarti 

hubungannya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah  

Selanjutnya koefisien korelasi yang didapat dihitung signifikansi nya 

       RK(Tc) 
F = 

          RK(G) 
 

∑XY(∑X)(∑Y) 

N 

(∑Yi)
2
 

N1 
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dengan Uji-t dengan rumus: 

        

 √   

√    
 

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2) 

Kaidah keputusan: jika         >        berarti signifikan, sebaliknya 

   jika         <        berarti tidak signifikan. 

 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan serta uraian yang telah dikumpulkan sebelumnya maka 

didalam bab ini akan dilakukan analisa pembahasan yang diperoleh dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan tujuan dan 

hipotesis yang diajukan sebelumnya. Gambaran dari data dalam kelompok 

dapat dilihat pada diskripsi berikut ini: 

1. Deskripsi Data  

Berikut merupakan tabel hasil penelitian secara eksplisit terlihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 Deskripsi Data 

Keterangan Data Angket 

Pola Asuh 

Orangtua 

Data Angket 

Kreativitas 

Anak 

N 133 133 

Rata-rata 49,11 49,34 

Simpangan 

Baku 11,83 9,77 

Hasil tertinggi 74 71 

Hasil Terendah 32 34 

 

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan untuk data  angket  pola asuh 

orangtua dengan jumlah sampel 133 orang kemudian didapatkan rata-rata 

nilai 49,11  dan simpangan baku 11.83, nilai tertinggi yang didapatkan 74 dan 

terendah 32. Untuk data angket kreativitas anak dengan jumlah sampel 133 

orang kemudian didapatkan rata-rata nilai 49.34 dan simpangan baku 9,77, 

nilai tertinggi yang didapatkan 71 dan terendah 34. 

 

2. Uji Asumsi Statistik 

Sebelum dilakukan uji hipotesis untuk melihat kontribusi dari variabel 

maka harus dilakukan terlebih dahulu uji normalitas kedua data tersebut 

maka uji normalitas data dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas data 

Analisis uji normalitas distribusi skor variable dianalisis dengan 

statistik uji normalitas Liliefors dengan taraf signifikan yang digunakan 

sebagai dasar untuk menolak atau menerima keputuasan normal atau tidaknya 

suatu distribusi data adalah α = 0,05. Bandingkan Lo dengan Ltabel dengan 

menggunakakn kriteria ; jika Lo lebih besar dari Ltabel (Lo>Ltabel) berarti 
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populasi berdistribusi tidak normal, sebaliknya jika Lo lebih kecil dari Ltabel 

(Lo<Ltabel) berarti populasi berdistribusi normal. 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Distribusi Uji Normalitas 

 

 

Tes N Lo Ltabel Keterangan 

Pola asuh 

orangtua 

133 0,07680 0,07682 Normal 

Kreativitas Anak 133 0,0730 0,07682 Normal 

 

Untuk uji normalitas Lo < Ltabel, maka data dari kedua variabel 

memiliki distribusi data yang normal karena, untuk Pola asuh orangtua Lo 

(0.07680) < Ltabel (0.07682), data kreativitas anak (0.0730) < Ltabel 

(0.07682). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji  persamaan Regresi 
Untuk mengetahui besarnya hubungan pola asuh orangtua dengan 

kreativitas anak dilakukan perhitungan  regresi linier sederhana. Dalam 

menentukan persamaan regresi linier, diperoleh nilai a = 1,7235 dan b = 

0,653 lampiran 5 Nilai a dan b disubtitusikan ke persamaan  regresi linier  Y 

= a + bx sehingga diperoleh  persamaan regresi setelah disubtitusikan nilai a 

dan b adalah  Y = 1,7235 + 0,653 x. Jadi pola asuh  siswa mempengaruhi 

kreativitas anak. 
1) Uji Linier Regresi 

Uji linier regresi  digunakan  untuk mengetahui apakah persamaan 

regresi yang telah didapat mempunyai model linier atau tidak, maka 

dilakukan uji linier regresi dapat dilihat pada lampiran yang disajikan dalam 

table 4.3  di bawah ini. 

Tabel 4.3 Analisis  Uji Kelinieran Regresi 

Sumber Variansi 

(SV) 

Derajad 

Kebebas

an(dk) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Rata-rata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

F Hitung F Tabel 

Total 133 336350 - -0,002054  

Regreasi (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

1 

131 

323758,2 

7,0362 

12584,764 

323758,2 

7,0362 

96.066901 

Ternyata F Hit < F 

Tab atau 0,002054 

< 3.07Maka data 

berpola linier Tuna Cocok 

Kesalahan (Eror) 

33 

100 

6933,236 
19518 

210.0981 

195,18 

 

Dengan α 0,05 = 3.07 dk pembilang 31 dan dk penyebut 100, mka 

dari tabel distribusi F didapat F (0,05) = 3.07. ini jelas F tabel < F hitung 

untuk α 0,05 = 3.07 Jadi dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi 

mempunyai model yang linear, karena Fhitung < F tabel (-0,002054 < 3.07). 

2) Pengeruh X1 Otoriter terhadap Y kreativitas anak  
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  ∑     ∑    ∑  

√{  ∑  
   ∑   

    ∑    ∑    }
 

     
                       

√{                                    }
 

= 
      

         
 

rx1y= 0,6469 

Berdasarkan hasil pengolahan, maka nilai r = 0.6469. Menurut 

Sugiono (2009:183) memiliki arti bahwa pengaruh pola asuh otoriter 

dengan kreatifitas anak memiliki pengaruh yang tinggi.  

Dengan adanya tanda 0.6469 bermakna bahwa semakin baik pola 

asuh otoriter maka kreatifitas anak akan semakin baik. Sebaliknya 

semakin buruk pola asuh otoriter maka semakin buruk pula kreatifitas 

anak. 
 

t Hitung = 
 √    

√    
 

Keterangan :  

t hitung   = Nilai t  

r  = Nilai Kooefesien  

N = Jumlah Sampel 

t Hitung = 
      √      

√         
 

t Hitung = 
     

      
 

t hitung  =  9.7096 

Dengan menggunakan rumus (n-2) 133-2 =  131  pada α = 0,05, 

maka dengan dk 2, untuk uji dua pihak t 0,95 = 1.6449  mudah dilihat 

bahwa          9.7096 >        1,6449 maka  terdapat pengaruh pola asuh 

otoriter dengan kreatifitas anak. 

3) Pengaruh pola asuh permisif terhadap kreatifitas anak  
 

     
  ∑     ∑    ∑  

√{  ∑  
   ∑   

    ∑    ∑    }
 

 

     
                 

√{                                    }
 

                                               

    = 
      

           
 

 

    rx1y= 0,8169 

 

Berdasarkan hasil pengolahan, maka nilai r = 0,8169. Menurut 

Sugiono (2009:183) memiliki arti bahwa pengaruh pola asuh permisif 

terhadap kreatifitas anak memiliki pengaruh yang sangat tinggi.  

Dengan adanya tanda 0,8169 bermakna bahwa semakin baik pola 

asuh permisif maka kreatifitas anak akan semakin baik. Sebaliknya 
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semakin buruk pola asuh permisif maka semakin buruk pula kreatifitas 

anak. 
 

t Hitung = 
 √    

√    
 

 

Keterangan :  

t hitung   = Nilai t  

r  = Nilai Kooefesien  

N = Jumlah Sampel 

t Hitung = 
      √      

√         
 

 

t Hitung = 
      

      
 

 

t hitung  =  16.2140 

Dengan menggunakan rumus (n-2) 133-2 =  131  pada α = 0,05, 

maka dengan dk 2, untuk uji dua pihak t 0,95 = 1.6720  mudah dilihat 

bahwa          16.2140 >        1,6449 maka  terdapat pengaruh pola asuh 

permisif terhadap kreatifitas anak. 

4) Pengaruh X3 pola asuh demokratis dengan Y kreativitas anak 

 
 

     
  ∑     ∑    ∑  

√{  ∑  
   ∑   

    ∑    ∑    }
 

 

 

    
                 

√{                                    }
 

                                         

= 
      

           
 

 

          rx1y= 0,7510 

 

Berdasarkan hasil pengolahan, maka nilai r = 0,7510. Menurut 

Sugiono (2009:183) memiliki arti bahwa pola asuh demokratis dengan 

kreativitas anak memiliki pengaruh yang tinggi.  

Dengan adanya tanda 0,7510 bermakna bahwa semakin baik pola 

asuh demokratis maka kreativitas anak akan semakin baik. Sebaliknya 

semakin buruk pola asuh demokratis maka semakin buruk pula kreativitas 

anak. 

        t Hitung = 
 √    

√    
 

 

Keterangan :  
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t hitung   = Nilai t  

r  = Nilai Kooefesien  

N = Jumlah Sampel 

        t Hitung = 
       √    

√         
 

 

t Hitung = 
     

     
 

 

t hitung  =  13.020 

Dengan menggunakan rumus (n-2) 133-2 =  131  pada α = 0,05, 

maka dengan dk 2, untuk uji dua pihak t 0,95 = 1.6449  mudah dilihat 

bahwa          13.020 >        1,6449 maka terdapat pengaruh pola asuh 

demokratis dengan kreativitas anak. 

4) Pengaruh Pola asuh orangtua dengan Kreativitas Anak Di TK Negeri 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari 

Untuk mengetahui adanya pengaruh pola asuh orangtua terhadap 

kreativitas anak, maka  dilakukan perhitungan distribusi frekuensi. Skor 

angket pola asuh orangtua dengan kreativitas anak disatukan. Kemudian  

angka-angka tersebut  diolah dengan rumus poduct moment seperti pada 

lampiran 4. Untuk mengetahui adanya hubungan pola asuh orangtua dengan  

prestasi belajar siswa terungkap sebagai berikut. 

=
            

√                        
          

= 
                        

 √                                         
 

= 
                 

  √                                         
 

= 
       

 √                   
 

=   
       

 √         
 

=
       

           
 

= 0,791 

Dari perhitungan hasil analisis data antara pola asuh orangtua terhadap 

kreativitas anak, diketahui r
x1y 

= 0,791 Kemudian data tersebut di akumulasi 

terhadap interprestasi dengan kategori tinggi. 

Setelah dilakukan perhiitungan kemudian dapat di hitung koofesien 

dengan uji-t 

        

 √   

√    
 

        

         √     

√            
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= 
           

          
 

     =  14,8188 

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2) 

Kaidah keputusan  jika         >        berarti signifikan, sebaliknya jika 

        <        berarti tidak signifikan, berdasarkan hasil yang didapat t hitung  

14,8188> dari  Ttab 1.6449 dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel 

maka dapat disimpulkankan bahwa terdapat pengaruh antara pola asuh 

orangtua dengan kreativitas anak secara signifikan. 

 

 

B.  Pembahasan 

Penelitian memiliki rumusan masalah apakah terdapat pengaruh pola 

asuh orangtua terhadap kreativitas anak di TK Negeri Kecamatan Muara 

Bulian Kabupaten Batanghari. Berdasarkan analisis data yang telah 

dijelaskan, maka pada bagian ini akan dibahas dan dijabarkan mengenai hasil 

penelitian. 

      1. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kreativitas Anak Di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari  
Menurut Kohn dalam Habibi (2012: 81) menyatakan bahwa pola 

asuh merupakan sikap  orang tua dalam berinteraksi dengan anak-

anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-

aturan, maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan 

juga orang tua memberikan perhatian serta tangapan terhadap anak.  

Supriyadi dalam Rachmawati (2010: 13) mengutarakan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda 

dengan apa yang telah ada.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh rata-rata 

hasil untuk data  angket  pola asuh orangtua dengan jumlah sampel 133 

orang kemudian didapatkan rata-rata nilai 49,11  dan simpangan baku 

11.83, nilai tertinggi yang didapatkan 74 dan terendah 32. Untuk data 

angket kreativitas anak dengan jumlah sampel 133 orang kemudian 

didapatkan rata-rata nilai 49.34 dan simpangan baku 9,77, nilai tertinggi 

yang didapatkan 71 dan terendah 34. 

Dari perhitungan hasil analisis data antara Pola asuh orangtua terhadap 

kreativitas anak, diketahui r
x1x2y 

=          . Kemudian data tersebut di 

akumulasi terhadap interprestasi dengan kategori sangat tinggi, berdasarkan 

hasil yang didapat t hitung   14,8188> dari  t tabel 1.6449   dengan demikian t 

hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat pengaruh antara pola asuh 

orangtua dengan kreativitas anak yang signifikan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Terdapat pengaruh pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak di TK Negeri 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Memiliki pengaruh yang 

tinggi dengan tanda 0.6469. bahwa           9.7096 >        1,6449 

2. Terdapat pengaruh pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak di TK 

Negeri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Memiliki pengaruh 
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yang tingi, dengan tanda 0,8169, bahwa          16.2140 >        1,6449 

3. Terdapat pengaruh pola asuh permisif terhadap kreativitas anak di TK Negeri 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Memiliki pengaruh yang 

sangat tingi, dengan adanya tanda 0,7510. bahwa          13.020 >        

1,6449 
4. Terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di TK Negeri 

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Memiliki kategori tinggi 

yaitu r= 0.79 dengan t hitung  14,8188> dari  Ttab 1.6449 

 

B. Saran-saran 

Saran-saran ini penulis tujukan kepada : 

1. Bagi pendidik/Guru  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pentingnya pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap kreativitas anak.  

2. Bagi siswa 

Selalu memperhatikan penjelasan guru agar pola asuh orang tua agar 

memiliki  kreativitas anak yang baik.  
 

3. Bagi Orangtua  

Selalu memperhatikan kecakapan dalam pola asuh orang tua terhadap 

kreativitas anak siswa berada di rumah dan lingkungan keluarga. 

4. Bagi peneliti selanjutnya   

Pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak diri dapat dipakai 

sebagai referensi bagi penelitian yang terkait dengan masalah dan karakter yang 

sama. 
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