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ABSTRAK 
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Orang Tua Dengan Sikap Kreatif Siswa Kelas VIII Di MTs Negeri 

Gresik. Skripsi. Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Pola asuh adalah perlakuan orangtua dalam rangka memenuhi 
kebutuhan,memberi  perlindungan,  dan  mendidik  anak  dalam  kehidupan  
sehari-hari. Anak merupakan bagian dari diri orangtua, baik di masa kini maupun 

mendatang. Dalam sebuah keluarga, kehadiran orang  tua sangatlah besar  artinya  
bagi  perkembangan  kepribadian  seorang  anak,  karena  keluarga merupakan  

lingkungan  paling  utama  yang  nantinya  akan memberikan pengaruh terhadap  
beberapa  aspek  perkembangan  anak,  termasuk  perkembangan  sosial  si anak.  
Oleh  karena  itu  orangtua  sangat  berpengaruh  pada  tumbuh  kembangnya anak  

untuk  bersikap kreatif  dan  berpotensi  yang  unggul.  Untuk  itu  orangtua  di 
sekitarnya  perlu  memahami  problematika  anak  dan  mempunyai kemampuan  

untuk  membimbing  dan  mengarahkannya,  sehingga  dalam anak dapat 
berperilaku kreatif secara optimal. Dari latar belakang  tersebut  ada  rumusan 
masalah  apakah  ada  hubungan  antara  pola  asuh demokratis orangtua dengan 

sikap kreatif siswa kelas VIII di MTs Negeri Gresik.  
Pada tulisan ini, tujuannya adalah 1) mengetahui tingkat pola asuh 

demokratis orang tua pada siswa kelas VIII di MTs Negeri Gresik. 2) mengetahui 
tingkat kreativitas pada siswa kelas VIII di MTs Negeri Gresik. 3) mengetahui 
hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan kreativitas pada siswa 

kelas VIII di MTs Negeri Gresik.  
Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Pengumpulan data dengan 

menggunakan  metode  skala. Analisis data menggunakan korelasi product 

moment. Responden penelitian yang dipakai  adalah  siswa  kelas  VIII  MTs 

Negeri Gresik  yang  berjumlah  79 siswa.  

Secara empiris berdasarkan analisis statistik terbukti bahwa ada hubungan 
positif antara pola asuh demokratis orang tua dengan sikap kreatif siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai korelasi r(79) =0,247 dan p = 0.028  (p< 0,05 ). Hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi  hubungan  yang  signifikan  antara  pola  asuh 
demokratis orangtua  terhadap tingkat  sikap kreatif  dan  hubungan  antara  

keduanya  positif artinya  jika pola  asuh  demokratis orangtua  mengalami  
peningkatan,  maka  terjadi  peningkatan  pada sikap kreatif siswa dan juga 

sebaliknya.  
 

 


