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ABSTRAK 

Kompleksitas kehidupan dewasa ini semakin mendesak 
manusia ke arah kehidupan yang amat. kompetitif. Keadaan 
demikian menuntut remaja sebagai generasi penerus bangsa 
agar memiliki kreativitas. Ini dilandasi oleh asumsi bahwa 
kreativitas itu penting untuk menjalani kehidupan yang 
serba kompleks ini. karena dengan bekal kreativitas itu 
individu mampu berpikir divergen dalam rangka mencari 
berbagai alternatif pemecahan masalah kehidupan yang 
d ihadapinya. 

Kreativitas bukanlah sesuatu yang semata-mata dibawa 
sejak lahir. melainkan dalam perkembangannya dipengaruhi 
oleh faktor-faktor Iingkungan yang didasari oleh potensi 
yang ada dalam diri individu itu sendiri. Jadi. kreativi-
tas tidakiah terjadi dalam suatu kevakuman, melainkan 
merupakan resultante dari interaksi dan interdependensi 
antara potensi yang ada dalam diri individu dengan Iing-
kungannya. 

Salah satu faktor yang dapat mewarnai perkembangan 
kreativitas remaja adalah interaksinya dengan orang tua 
mereka. Sementara itu dalam berinteraksi dengan orang 
lain, khususnya dengan orang tua. persepsi remaja meme-
gang peranan penting sehingga dalam penelitian ini inter-
aksi dinilai dari persepsi remaja yang bersangkutan. 

Persepsi mengenai interaksi remaja-orang tua mengan-
dung arti hubungan timbal balik seeara aktif antara ｲ･ｭ｡ｪｾ＠
dengan orang tuanya, yang di dalamnya mengandung aspek-
aspek partisipasi dan keterlibatan dirinya dalam keluarga, 
keterbukaan sikap orang tua, dan kebebasan remaja untuk 
melakukan eksplorasi lingkungan; sejauh yang dipersepsi 
oleh remaja itu sendiri. 

Dengan demikian, masalah penelitian ini dapat diru-
nmskan sebagai berikut: .. Apakah terdapat hubungan antara 
persepsi remaja mengenai interaksi remaja-orang tua dengan 
kreativitas remaja?" 

Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian 
terhadap 87 siswa SMA Santun Untan Pontianak sebagai 
sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan simple 
ra.ndom s8.mpling dari 6510 siswa sebagai populasinya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kue-
sioner yang berdasarkan pada skala Likert yang telah 
dimodifikasi. Dalam penelitian ini digunakan dua maeam 
kuesioner, yaitu: kuesioner persepsi remaja mengenai 
interaksi remaja-orang tua yang berisi 48 item terpilih 
dan kuesioner kreativitas remaja yang berisi 56 item 
terpilih setelah diuji validitas dan realiabilitasnya. 
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Untuk menganalisis data yang telah terkumpul diguna-
kan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson. 
Hasilnya menunjukkan bahwa =O,273 dan p = O,010.r xy
Ini berarti bahwa terdapat korelasi positif signifikan 
antara persepsi remaja mengenai interaksi remaja-orang tua 
dengan kreativitas remaja. 

Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan: 
"Tidak terdapat hubungan antar-a persepsi remaja mengenai 
inter-aksi r-emaja-orang tua dengan kr-eativitas remaja," 
ditolak; sedangkan hipotesis ker-ja yang menyatakan: 
"Terdapat hubungan antar-a persepsi r-emaja mengenai inter-
aksi r-emaja-orang tua dengan kreativitas remaja, 
diter-ima. 

Berdasarkan kesimpulan di atas. dapat diajukan saran-
sar-an sebagai ber-ikut: Pertama. par-a orang tua perlu men-
eiptakan interaksi dengan anak remajanya yang memungkinkan 
mer-eka ｢･ｲｰ｡ｲＭｴｩｳｩｰＸｾｩ＠ dan melibatkan diri dalam kegiatan 
keluar-ga; bersikap ter-buka terhadap anak r-emajanya; dan 
mendorong mereka untuk seeara bebas mengeksplor-asi ling-
kungan; untuk mewujudkan kr-eativitasnya kar-ena kreativitas 
bukanlah semata-mata bawaan sejak lahir melainkan dalam 
perkembangannya dipengar-uhi oleh faktor lingkungan, terma-
suk interaksi dengan or-ang tuanya. Kedua, untuk penelitian 
selanjutnya perlu melibatkan variabel yang lebih luas 
sebagai variabel independen, misalnya: faktor-faktor yang 
ada di sekolah, di masyar-akat, interaksi remaja dengan 
saudara-saudaranya, posisi urutan r-emaja dalam keluarga, 
dan besarnya; meskipun tidak dilibatkan seeara sekaligus 
semuanya itu, melainkan dipilih beberapa di antaranya. 
Ketiga, untuk lebih memantapkan instrumen penelitian yang 
telah digunakan, pada penelitian selanjutnya perlu dilaku-
kan uji validitas dan reliabilitas dengan pengujian kon-
sistensi eksternal, karena dalam penelitian ini baru 
dilakukan pengujian konsistensi internal. Misalnya, dengan 
membandingkan instrumen penelitian ini dengan instrumen 
penelitian yang telah baku dan telah beberapa kali teruji 
validitas dan reliabilitasnya. 

xii 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi


