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Perhitungan Hasil Kuesioner Secara Terperinci  

1. Sejauh mana Anda Sejauh mana Anda  mengetahui  tentang kreativitas ? 

a. proses berpikir seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. 

b. kenakalan seseorang. 

c. yang menjadi bakat seseorang. 

d. dll, ……. 

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

18 0 1 1 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A        18 
       _____ x 100%  =  90% 
               20    

B         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

C         1 
       _____ x 100%  =  5%  

               20    

D         1 
       _____ x 100%  =  5% 
               20    

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 90% orang tua yang menganggap kreativitas sebagai proses 

berpikir seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru.  



2. Seberapa pentingkah kreatifitas bagi Anda ? 

a. penting sekali. 

b. penting. 

c. ragu-ragu. 

d. tidak sama sekali.  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

15 5 0 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A        15 
       _____ x 100%  =  75% 
               20    

B         5 
       _____ x 100%  =  25% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0%  

               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 75% orang tua yang menganggap bahwa kreativitas sangat 

penting untuk perkembangan anak. 

3. Menurut Anda kapan kreatifitas itu perlu dikembangkan? 

a. 0-5 tahun  

b. 5-10 tahun. 



c. 10-15 tahun. 

d.15 tahun keatas.  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

8 9 0 3 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         8 
       _____ x 100%  =  40% 
               20    

B         9 
       _____ x 100%  =  45% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

D        3 
       _____ x 100%  =  15% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 45% orang tua yang menganggap bahwa kreativitas perlu 

dikembangkan pada anak usia 5-10 tahun. 

4. Apakah Anda  mendukung anak untuk berkreativitas? 

a. sangat mendukung , dengan memberikan media-media pembantu (seperti buku 

cerita, berbagai permainan, audio visual, dll). 

b. mendukung, tanpa memberikan media penunjang, tetapi mengikutsertakan anak 

ke sanggar-sanggar seni. 

c. Kurang mendukung, karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. 

d. Tidak sama sekali,……….. 



 
Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

19 1 0 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A        19 
       _____ x 100%  =  95% 
               20    

B         1 
       _____ x 100%  =  5% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 95% orang tua mengatakan bahwa mereka sangat mendukung 

anak dalam berkreativitas dengan memberikan media-media pembantu (seperti 

buku cerita, berbagai permainan, audio visual, dll). 

5. Sudahkah Anda mengetahui bakat dan minat anak ? 

a. sudah. 

b. sudah, tetapi anak memiliki berbagai minat. 

c. belum. 

d. dll,……………  

Hasil penelitian 



?  Jawaban 

A B C D  Total 

5 12 3 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         5 
       _____ x 100%  =  25% 
               20    

B         12 
       _____ x 100%  =  60% 
               20    

C         3 
       _____ x 100%  =  15% 
               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 60% orang tua sudah mengetahui bakat dan minat anak 

mereka, tetapi anak masih memiliki berbagai minat. 

6. Dimanakah tempat yang menurut Anda paling baik untuk mengembangkan  

kreativitas pada anak? 

a. tempat bermain. 

b. sekolah. 

c. sanggar-sanggar . 

d. di rumah.  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 



1 8 10 1 20 

 
Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         1 
       _____ x 100%  =  5% 
               20    

B         8 
       _____ x 100%  =  40% 
               20    

C        10 
       _____ x 100%  =  50% 
               20    

D         1 
       _____ x 100%  =  5% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 50% orang tua beranggapan bahwa anak-anak dapat 

mengembangkan kreativitasnya paling baik di sanggar-sanggar (gambar). 

7. Apakah menurut Anda buku cerita dapat menunjang kekreativitasan anak? 

a. Sangat berguna,………………………………………………………………… 

b. berguna,………………………………………………………………………… 

c. ragu-ragu…………………………………………………………………….…. 

d. tidak tahu,……………………………………………………………………… 

(*Hasil kuesioner disertai alasan*)  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

15 5 0 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 



A        15 
       _____ x 100%  =  75% 
               20     

B         5 
       _____ x 100%  =  25% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 75% orang tua beranggapan bahwa buku cerita sangat berguna 

untuk menunjang kekreativitasan anak dengan berbagai alasan diantaranya: 

1. karena buku cerita dapat mengembangkan imajinasi anak yang akan 

menjadi inspirasi dan motivasi untuk anak agar berkembang lebih optimal. 

2. karena buku cerita dapat memberi berbagai informasi untuk menunjang 

kreatifitas anak. 

3. Buku cerita juga menjadi contoh atau model yang baik dan buruk pada 

anak tanpa terkesan mengurui tetapi dapat mengajarkan anak untuk 

mengenal huruf, angka, bentuk, dan warna.  

8. Menurut Anda, sudahkah buku yang ada di toko-toko sudah cukup mendukung 

kreativitas anak anda 

a. sangat mendukung,………………………………………………………………. 

b. mendukung, tetapi belum banyak perkembangan,………………………………. 

c. belum mendukung,………………………………………………………………. 

d. Tidak tahu,………………………………………………………………………. 

(*Hasil kuesioner disertai alasan*)  



Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

5 13 2 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         5 
       _____ x 100%  =  25% 
               20     

B        13 
       _____ x 100%  =  65% 
               20    

C         2 
       _____ x 100%  =  10% 
               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 65% orang tua beranggapan bahwa buku cerita yang berada di 

toko-toko buku sudah mendukung kreativitas anak tetapi belum banyak perkem-

bangannya dengan berbagai alasan diantaranya: 

1. karena perlu diciptakan buku-buku baru yang lebih kreatif dan memancing 

minat anak. 

2. karena anak juga memerlukan praktek untuk melatih perkembangan otak 

kanan. 

3. karena variasi buku saat ini relatif monoton, sehingga anak bosan dengan 

isi buku dan cerita yang itu-itu saja. 



4. karena belum banyaknya buku yang mengajarkan tentang seni, sehingga 

anak kurang dapat mengetahui apa itu seni dan cara mengolah seni itu 

sendiri. 

5. karena banyak buku yang pesannya tidak sampai, dalam hal ini pem-

berajaran tidak terperinci sehingga anak tidak mengerti isi buku tersebut.   

9. Buku seperti apakah yang menurut Anda mendukung tumbuh kembangnya      

kreativitas pada anak? 

a. banyak gambar banyak cerita,…………………………………………………… 

b. banyak gambar  sedikit cerita,…………………………………………………… 

c. sedikit gambar banyak cerita,……………………………………………………. 

d. sedikit gambar sedikit cerita,……………………………………………………. 

(*Hasil kuesioner disertai alasan*)  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

8 12 0 0 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         8 
       _____ x 100%  =  40% 
               20     

B        12 
       _____ x 100%  =  60% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

D         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20   



Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 60% orang tua beranggapan bahwa buku cerita yang banyak 

gambar sedikit cerita  dapat mendukung tumbuh kembangnya kreativitas pada 

anak dengan berbagai alasan diantaranya: 

1. karena anak pada umumnya lebih menyukai buku yang banyak gambarnya 

(visual), sehingga anak lebih tertatik untuk mengenal warna dan bentuk. 

2. Dengan banyak gambar maka anak lebih tetantang untuk menghayal atau 

berimajinasi bagaimana kelanjutan dari cerita tersebut.  

10. Interaksi apa yang menurut Anda paling efektif untuk merangsang kekreati-

vitasan anak? 

a. Bergambar,…………………………………………………………………...… 

b. bergambar dan dapat diraba,………………………………………………..….. 

c. bergambar, dapat diraba, dan dapat dimainkan,……………………………..… 

d. bergambar, dapat diraba, dapat dimainkan, dan berdimensi (pop 

up),……………………………………………….. 

(*Hasil kuesioner disertai alasan*)  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

0 1 4 15 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban: 

A         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20     

B         1 
       _____ x 100%  =  5% 
               20    



C         4 
       _____ x 100%  =  20% 
               20    

D        15 
       _____ x 100%  =  75% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 75% orang tua beranggapan bahwa buku cerita yang paling 

efektif untuk merangsang kekreativitasan anak adalah buku cerita yang 

bergambar, dapat diraba, dapat dimainkan, dan berdimensi (pop up) dengan 

berbagai alasan diantaranya: 

1. Dengan variasi yang beragam dan menarik maka anak menjadi lebih 

semangat, tidak membosankan, dan lebih ingin tahu bagaimana bentuk, 

warna, dan karakter yang terdapat di buku cerita tersebut. 

2. Karena dapat merangsang panca indera, dan melatih saraf motorik halus.  

11. Menurut  Anda, buku cerita terbitan Indonesia sudah memiliki bentuk pe-

ngembangan kreativitas yang diharapkan? 

a.   sudah menunjang,……………………………………………………………… 

b.   belum menunjang,……………………………………………………………. 

c.   tidak tahu,………………………………………………………………………. 

d.   dll,………………………………………………………………………………. 

(*Hasil kuesioner disertai alasan*)  

Hasil penelitian 

?  Jawaban 

A B C D  Total 

7 10 0 3 20 

 

Presentase Jumlah responden yang memilih jawaban:  



A         7 
       _____ x 100%  =  35% 
               20     

B        10 
       _____ x 100%  =  50% 
               20    

C         0 
       _____ x 100%  =  0% 
               20    

D         3 
       _____ x 100%  =  15% 
               20   

Kesimpuan: 

Dari 20 responden, 50% orang tua beranggapan bahwa buku cerita terbitan 

Indonesia belum menunjang perkembangan kreativitas yang diharapkan dengan 

berbagai alasan diantaranya: 

1. Karena penerbit di Indonesia masih belum memahami pentingnya ide-ide 

yang baru yang diciptakan oleh para desainer book design, sehingga 

dengan mudahnya menekan pengeluaran untuk memproduksi buku, 

sehingga hasilnya menjadi monoton dan tidak ada variasinya. 

2. Tehnik visualnya masih jauh tertinggal dengan tehnik visual di luar negeri. 

3. Masih minimnya buku-buku yang membantu mengembangkan kreativitas 

anak.  

12. Variasi apakah yang Anda harapkan terhadap buku cerita anak di Indonesia? 

Dari 20 responden, orang tua beranggapan dengan berbagai alasan diantaranya: 

1. Perlunya buku motivasi untuk anak. 

2. Penggabungan visual dan panca indera yang dapat melatih saraf motorik 

halus pada anak. 

3. Perlunya buku-buku yang lebih berisi interaksi anak dengan lingkungan 

sekitarnya. 



4. Visual yang ditonjolkan harus lebih dieksplorasi, sehingga gaya 

gambarnya tidak kalah bersaing dengan buatan luar negeri. 

5. Cerita harus lebih menarik dan mengikuti perkembangan cerita yang unik  

6. Berisi permainan dan lebih edukatif                            
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