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LAMPIRAN 

Analisa data statistika SPSS 

AYAH 

1. Kehangatan  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.897 .897 11 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1_1_K 30.6441 74.000 .625 .451 .888 

a2_2_K 30.7415 79.750 .431 .224 .899 

a3_3_K 30.2246 75.962 .631 .535 .888 

a5_4_K 30.6610 73.519 .694 .537 .884 

a6_5_K 30.9492 71.385 .754 .628 .880 

a10_6_K 30.1907 76.146 .635 .460 .888 

a13_7_K 30.1822 74.728 .658 .520 .886 

a16_8_K 31.4237 78.118 .569 .377 .891 

a17_9_K 30.9364 73.702 .606 .420 .890 

a18_10_K 31.1568 74.167 .613 .407 .889 

a20_11_K 30.9407 74.609 .696 .544 .884 

 
2. Rasio dan Iduksi 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.868 .870 7 
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3. Demokratis 

 

 
 

4. Mudah Memaafkan 
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IBU 

1. Kehangatan 
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2. Rasio 
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3. Demokrasi 

 

 

4. Mudah Memaafkan 

 

 



 54 

   

 

Korelasi 
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INFORMED CONCENT 

 
Perkenalkan, nama saya Johan Abdiel Tanan, mahasiswa psikologi 

angkatan 2015 dari Universitas Ciputra. Saya hendak meminta kesediaan 
saudara/I untuk mengisi kuesioner ini untuk tujuan tugas skripsi dengan judul: 
Hubungan antara parenting style ayah- ibu dan creative achievement pada 
siswa SMA 2.  

 
Saya berharap saudara/I bersedia menjadi responden dari penelitian ini 

dimana respon dari saudara/I sangatlah penting. Semua informasi yang diberikan 
akan dijamin kerahasiaanya Segala data yang akan didapatkan akan digunakan 
untuk tujuan penelitian semata dan tidak akan disebarluaskan.  

Bila saudara/I bersedia, bisa mengisi dengan nama dan tanda tangan  
 
Saya bersedia mengikuti penelitian ini 
 
Nama  : 

______________________________________________ 
 
 
Tanda Tangan : __________________________ 
 
 
Terima kasih atas kesediaan mengikuti penelitian ini  
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Data diri 
Usia  : 

______________ 
Suku bangsa : 

____________ 
Tionghoa, Jawa, Batak, dll 
Jenis kelamin :  L

 / P 
(lingkari salah satu) 
Status keluarga: 

a) Tinggal Bersama kedua orangtua 
b) Tinggal Bersama salah satu orangtua 

yang bercerai 
c) Tinggal Bersama orang tua tunggal 
d) Tinggal dengan orang tua adopsi 
e) Tinggal Bersama keluarga yang lain 
f) Tinggal sendiri (kost) 

 
Anak ke _______ dari _________ 

bersaudara 
Pekerjaan ayah:  

a) Pegawai negeri 
b) Pegawai swasta 
c) Bapak rumah tangga 
d) Pengusaha 
e) Pengangguran 

Rata- rata penghasilan per bulan 
ayah (bila tidak bekerja tidak usah diisi) 
a) Dibawah 1 juta 
b) Diatas 1 juta sampai 5 juta  
c) Diatas 5 juta sampai 10 juta 
d) Diatas 10 juta sampai 15 juta 
e) Diatas 15 juta sampai 20 juta 
f) Diatas 20 juta 

Pekerjaan ibu: 
a) Pegawai negeri 
b) Pegawai swasta 
c) Ibu rumah tangga 
d) Pengusaha 
e) Pengangguran 

Rata- rata penghasilan per bulan 
ibu (bila tidak bekerja tidak usah diisi) 
g) Dibawah 1 juta 
h) Diatas 1 juta sampai 5 juta  

i) Diatas 5 juta sampai 10 juta 
j) Diatas 10 juta sampai 15 juta 
k) Diatas 15 juta sampai 20 juta 
l) Diatas 20 juta 

 
Pendidikan terakhir ayah: 

a) SD 
b) SMP 
c) SMA 
d) S1 sarjana 
e) S2 magister 
f) S3 doktoral 

 
Pendidikan terakhir ibu: 

a) SD 
b) SMP 
c) SMA 
d) S1 sarjana 
e) S2 magister 
f) S3 doktoral 

 
Waktu yang biasanya dihabiskan 

dengan ayah dalam sehari 
a) Dibawah 1 jam sehari 
b) 1- 3 jam 
c) 3 – 5 jam 
d) Diatas 5 jam sehari 

Waktu yang biasanya dihabiskan 
dengan ibu dalam sehari 
a) Dibawah 1 jam sehari 
b) 1- 3 jam 
c) 3 – 5 jam 
d) Diatas 5 jam sehari 
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Creative Achievement questionnaire 
Diadaptasikan oleh : Johan Abdiel Tanan 
 

I. Silanglah (X) di angka romawi dimana anda merasa memiliki lebih 
banyak talenta, kemampuan ataupun pengalaman dari kebanyakan 
orang. 

i. Seni Visual (melukis; memahat) 
ii. Musik 

iii. Tarian 
iv. Olahraga individual (tennis; golf) 
v. Desain arsitektural 

vi. Menulis kreatif 
vii. Humor 

viii. Menciptakan penemuan baru 
ix. Sains 
x. Film dan Teater 

xi. Kuliner 
II. Taruhlah tanda (X) pada angka romawi pada kalimat- kalimat (bisa 

lebih dari satu) yang sesuai dengan anda. Disamping kalimat dengan 
asterisk (*), tuliskan berapa kalikah kalimat tersebut bisa diaplikasikan 
kepada anda. 

Contoh: 
A. Seni Visual (melukis; memahat) 

i. Saya tidak punya pelatihan ataupun talenta di area ini (skip 
ke Musik) 

ii. Saya pernah mengambil pelajaran di bidang ini 
iii. Orang pernah berkomentar tentang talenta saya di bidang 

ini 
iv. Saya pernah menang hadiah di lomba ber- juri 
v. Saya memiliki karya saya di galeri 

vi. Saya telah menjual hasil karya saya 
vii. Hasil karya saya sudah dikritik oleh media lokal 

viii. _____*Hasil karya saya sudah dikritik oleh media nasional 
 
 

_________________________________________________________
____________________________ 
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A. Seni Visual (melukis; memahat) 

i. Saya tidak punya pelatihan ataupun talenta di area ini 
(skip ke Musik) 

ii. Saya pernah mengambil pelajaran di bidang ini 
iii. Orang pernah berkomentar tentang talenta saya di bidang 

ini 
iv. Saya pernah menang hadiah di lomba ber- juri 
v. Saya memiliki karya saya di galeri 

vi. Saya telah menjual hasil karya saya 
vii. Hasil karya saya sudah dikritik oleh media lokal 

viii. _____*Hasil karya saya sudah dikritik oleh media 
nasional 

B. Musik 
i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di area ini 

(skip ke Tarian) 
ii. Saya dapat memainkan satu atau lebih instrument secara 

mahir 
iii. Saya pernah bermain dengan orkestra ataupun band 

terkenal 
iv. Saya pernah mengkomposisi lagu orisinal 
v. Talenta musik saya telah dikritik oleh media lokal 

vi. Komposisi saya pernah direkam  
vii. Rekaman komposisi saya sudah dijual secara public 

viii. _____* Komposisi saya sudah dikritik oleh media 
nasional 

C. Tarian 
i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di area ini 

(skip ke Desain Arsitektural) 
ii. Saya pernah menari dengan grup tari yang terkenal 

iii. Saya pernah membuat koreografi orisinal tarian 
iv. Koreografi orisinal saya pernah diperankan di publik 
v. Kemampuan tari saya pernah di kritik di media lokal  

vi. Saya pernah mengkoreografi secara profesional 
vii. Koreografi saya pernah dibahas di media lokal 

viii. _____* Koreografi saya pernah dibahas di media nasional 
D. Desain Aristektural 

i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di area ini 
(skip ke menulis) 

ii. Saya pernah mendesain struktur orisinal 
iii. Struktur yang saya desain pernah dikonstruksikan 
iv. Saya sudah menjual desain aristektural orisinal 
v. Struktur yang saya desain pernah dikonstruksi secara 

profesional 
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vi. Desain arsitektural saya pernah memenangkan 
penghargaan 

vii. Desain arsitektural saya sudah pernah dibahas di media 
lokal 

viii. _____* Desain arsitektural saya pernah dibahas di media 
nasional 

E. Menulis 
i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di area ini 

(skip ke humor) 
ii. Saya pernah menulis karya tulisan pendek orisinal (puisi 

atau cerpen) 
iii. Karya saya pernah menang penghargaan 
iv. Saya pernah menulis karya tulisan panjang orisinal (epos, 

novel, atau naskah drama) 
v. Saya pernah menjual karya saya ke penerbit 

vi. Karya saya pernah di cetak dan dijual secara public 
vii. Karya saya sudah pernah dibahas di media lokal 

viii. ______* Karya saya sudah pernah dibahas di media 
nasional 

F. Humor 
i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di area ini 

(skip ke Penemuan) 
ii. Orang sering berkomentar tentang orisinalitas humor saya 

iii. Saya pernah menciptakan lelucon yang sekarang sering 
diulang oleh orang lain 

iv. Saya pernah menulis lelucon untuk orang lain 
v. Saya pernah menulis lelucon atau kartun yang pernah 

dipuplikasikan 
vi. Saya pernah bekerja sebagai komedian profesional 

vii. Saya pernah bekerja sebagai penulis komedi profesional 
viii. Humor saya pernah diliput oleh media lokal 

G. Penemuan 
i. Saya tidak memiliki talenta di bidang ini  

ii. Saya sering mendapati fungsi baru dan berbeda dari 
benda- benda di sekitar saya 

iii. Saya memiliki sketsa penemuan dan menganalisa 
kelemahan desainnya 

iv. Saya pernah menciptakan software orisinil untuk 
computer 

v. Saya telah membangun prototipe dari salah satu 
penemuan saya 

vi. Saya telah menjual salah satu penemuan saya kepada 
orang yang saya kenal 

vii. ______*Saya telah menerima paten untuk salah satu dari 
penemuan saya 
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viii. ______*Saya telah menjual salah satu penemuan saya 
kepada perusahaan manufaktur 

H. Sains 
i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di bidang 

ini (skip ke Teater) 
ii. Saya sering berpikir cara- cara masalah sains dapat 

dipecahkan 
iii. Saya pernah menang hadiah di perlombaan sains ataupun 

perlombaan tingkat lokal lainnya 
iv. Saya telah menerima beasiswa berdasarkan pekerjaan 

saya di bidang sains ataupun kesehatan 
v. Saya telah menjadi penulis utama atau sekunder dari studi 

yang dipublikasikan di jurnal sains 
vi. ______* Saya telah menang penghargaan nasional di 

bidang sains ataupun kesehatan 
vii. ______* Saya telah menerima hibah untuk pekerjaan saya 

di bidang sains ataupun kesehatan 
viii. Hasil kerja saya telah dikutip oleh peneliti lain di 

publikasi jurnal tingkat nasional 
I. Teater dan Film 

i. Saya tidak memiliki pelatihan ataupun talenta di bidang 
ini 

ii. Saya pernah berperan dalam teater atau film 
iii. Kemampuan akting saya sudah dikenal oleh media lokal 
iv. Saya pernah menyutradarai atau memproduksi sandiwara 

atau film 
v. Saya telah menang penghargaan atau pengakuan untuk 

akting dalam sandiwara atau film 
vi. Saya pernah dibayar untuk berperan di sandiwara atau 

film 
vii. Saya pernah dibayar untuk menyutradarai sandiwara atau 

film 
viii. ______* Karya saya sudah diakui oleh media level 

nasional 
J. Kuliner 

i. Saya tidak memiliki pelatihan atau pengalaman di bidang 
ini 

ii. Saya sering kali bereksperimentasi dengan resep 
iii. Resep saya sudah dipublikasikan di buku resep  
iv. Resep saya sudah digunakan di restoran ataupun tempat 

makan 
v. Saya pernah diminta mempersiapkan hidangan untuk 

selebritas ataupun perwakilan asing 
vi. Resep saya telah memenangi penghargaan  

vii. Saya telah menerima gelar di bidang seni kuliner 
viii. _____* Resep saya sudah dipublikasikan secara nasional 
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K. Lain- lain (tuliskan pencapaian kreatif anda yang belum 
disebutkan) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuesioner gaya pengasuhan Autoritatif 
Nilailah pernyataan – pernyataan pada kolom di bawah ini. Berilah nilai  
1: Tidak pernah 
2: Sesekali 
3: Terkadang 
4:  Sering 
5: Selalu 
Tolong isilah semua nomor dengan jujur. Untuk anda yang memiliki 

orangtua tunggal, silahkan isi salah satu saja  

No Ayah Ibu Pernyataan 
1   Ayah/ Ibu saya mendukung saya 

untuk bercerita tentang permasalahan 
saya 

2   Ayah/ Ibu saya tahu nama 
teman- teman saya 

3   Ayah/ Ibu saya memuji saya 
ketika saya melakukan sesuatu yang 
baik 

4   Ayah/ Ibu saya sering bermain 
dan bercanda dengan saya 

5   Ayah/Ibu saya mampu 
bersimpati ketika saya merasa terluka 
atau frustasi 
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6   Ayah/Ibu saya memberikan 
penghiburan dan pengertian ketika saya 
sedang emosional 

7   Ayah/ Ibu saya mampu bercanda 
dengan saya 

8   Ayah/Ibu saya memberi tahu 
ekspektasi perilaku mereka sebelum 
saya melakukan sebuah aktivitas 

9   Ayah/Ibu saya sabar dengan saya 
10   Ayah/Ibu saya responsif 

terhadap kebutuhan dan perasaan saya 
11   Ayah/Ibu saya mengizinkan saya 

memberikan masukan terhadap 
peraturan keluarga 

12   Ayah/Ibu saya memberikan 
alasan logis kenapa sebuah peraturan 
harus ditaati 

13   Ayah/Ibu saya mengatakan 
bahwa mereka mengampresiasi usaha 
saya ketika saya berusaha mencapai 
sesuatu 

14   Ayah/Ibu saya membantu saya 
mengerti dampak tindakan saya dengan 
membuat saya menganalisa konsekensi 
dari tindakan saya secara mandiri 

15   Ayah/Ibu saya 
mempertimbangkan opini dan pendapat 
saya sebelum meminta saya melakukan 
sesuatu 

16   Ayah/Ibu saya mengetahui 
permasalahan saya di sekolah 

17   Ayah/Ibu saya mengekpresikan 
sayang dengan pelukan, ciuman, dan 
sentuhan 

18   Ayah/Ibu saya minta maaf ketika 
mereka merasa melakukan kesalahan 
dalam mendidik saya 

19   Ayah/Ibu saya menegur saya 
dengan fakta dan akal sehat ketika saya 
melakukan kesalahan 

20   Ayah/Ibu saya memiliki waktu- 
waktu yang intim dan hangat dengan 
saya  

21   Ayah/Ibu saya mendukung saya 
untuk mengekpresikan opini saya, 
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Apakah Anda yakin bahwa anda bisa bertumbuh jadi orang dewasa yang 

lebih kreatif di masa depan anda? 
A. YA 
B. TIDAK 

Bacalah dengan teliti dua pernyataan dibawah ini dan pilih yang sesuai 
dengan keyakinan atau pendapat pribadi anda 
A. Kreativitas seorang anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan dalam 

keluarganya 
B. Kreativitas seorang anak tidak berkaitan dengan Pendidikan dan 

pengalaman anak dalam keluarganya 

 

bahkan ketika saya tidak setuju dengan 
pendapat mereka 

22   Ayah/Ibu saya menunjukan 
respek terhadap opini saya dengan 
mendukung saya untuk 
mengekspreikannya 

23   Ayah/Ibu saya menjelaskan 
perasaan mereka terhadap perilaku baik 
dan tidak baik yang saya lakukan  

24   Ayah/Ibu saya 
mempertimbangkan preferensi 
(keinginan) saya ketika membuat 
rencana keluarga (seperti pergi makan 
dan liburan) 

25   Ayah/Ibu saya menjelaskan 
konsekuensi dari perilaku saya 

26   Ayah/Ibu saya mengarahkan 
perilaku saya yang kurang baik kearah 
tindakan yang lebih dapat diterima 
(perilaku agresif ke olahraga misalnya) 

27   Ayah/Ibu saya menekankan pada 
akal sehat dan logika di balik peraturan 


