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MMOODDEELL  PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  

MMEELLAALLUUII  KKEEGGIIAATTAANN  SSYYNNEECCTTIICCSS  

  

  

  

OOlleehh::  

DDrr..  RRaahhmmaatt  AAzziizz,,  MM..SSii  

((FFaakkuullttaass  PPssiikkoollooggii  UUIINN  MMaallaanngg))  

  

  

  

  

  

  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

KKrreeaattiivviittaass  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  

ppeennttiinngg  ddaann  bbeerrhhaarrggaa  ddaallaamm  sseettiiaapp  uussaahhaa  mmaannuussiiaa,,  

sseebbaabb  mmeellaalluuii  kkrreeaattiivviittaass  aakkaann  ddaappaatt  ddiitteemmuukkaann  ddaann  

ddiihhaassiillkkaann  bbeerrbbaaggaaii  tteeoorrii,,  ppeennddeekkaattaann,,  ddaann  ccaarraa  bbaarruu  

yyaanngg  ssaannggaatt  bbeerrmmaannffaaaatt  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann..  TTaannppaa  aaddaannyyaa  

kkrreeaattiivviittaass,,  kkeehhiidduuppaann  aakkaann  lleebbiihh  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  

yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppeenngguullaannggaann  tteerrhhaaddaapp  ppoollaa--ppoollaa  yyaanngg  

ssaammaa  ((SStteerrnnbbeerrgg,,  11999922;;  DDee  BBoonnoo,,  11999922))..    
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KKrreeaattiivviittaass  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  

pprroocceessss,,  pprroodduucctt,,  ppeerrssoonn,,  ddaann  pprreessss  ((RRhhooddeess,,  11996611;;  

TToorrrreennccee,,  11999955))..  NNaammuunn  ppeenngguukkuurraann  yyaanngg  bbaannyyaakk  

ddiillaakkuukkaann  ppaarraa  aahhllii  hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  kkeettiiggaa  aassppeekk  

ssaajjaa  yyaaiittuu  aassppeekk  pprroocceessss,,  pprroodduucctt  ddaann  ppeerrssoonn  ((EEyysseennkk,,  

11999933;;  SSiimmoonnttoonn,,  22000033;;  MMiicchhaaeell,,  22000011;;  SSaallsseeddoo,,  22000066))  

sseeddaannggkkaann  aassppeekk  pprreessss  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  uussaahhaa  uunnttuukk  

mmeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ppaaddaa  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  aannaakk  ((VViiddaall,,  22000055)),,  bbaaiikk  ddii  

lliinnggkkuunnggaann  mmaassyyaarraakkaatt  ((CChhuuaanngg,,  22000077)),,  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa  ((CChhaann,,  22000055;;  PPiieerrccee,,  11999922)),,  mmaauuppuunn  

lliinnggkkuunnggaann  sseekkoollaahh  ((BBeeaattttiiee,,  22000000;;  KKiinngg,,  22000077))..  

SSeekkoollaahh  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  ((MMuunnaannddaarr,,  11999999))..  

  

PPeenneelliittiiaann  ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  bbiiaassaa  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  dduuaa  ccaarraa  yyaaiittuu  11))  

mmeemmbbeerriikkaann  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

kkrreeaattiivviittaass  kkeemmuuddiiaann  mmeenngguukkuurr  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  

ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  aakkiibbaatt  ppeerrllaakkuuaann  tteerrsseebbuutt  

sseeppeerrttii  ddiillaakkuukkaann  oolleehh    KKiillggoouurr  ((22000066)),,  SSuuhhaarrnnaann  

((22000000)),,  ddaann  GGeennddrrooff    ((11999966)),,    22))  mmeemmaadduukkaann  ssuuaattuu  

ppeerrllaakkuuaann  ddaallaamm  ppeellaajjaarraann  tteerrtteennttuu  kkeemmuuddiiaann  

mmeenngguukkuurr  ttiinnggkkaatt  kkrreeaattiivviittaassnnyyaa  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  
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ppeennggiirriinngg  ((nnuurrttuurraanntt  eeffffeecctt))  ddaarrii  ssuuaattuu  pprroosseess  

ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ccaarraa  iinnii  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  bbaannyyaakk  

ppeenneelliittii  aannttaarraa  llaaiinn  MMaarryyaamm  ((22000077)),,  TTeeoo  &&  TTaann  ((22000055)),,  

ddaann  BBuurrkkss  ((22000055))..    

  

PPeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  pprraakkttiikk  ppeennddiiddiikkaann  ddii  

sseekkoollaahh..  HHaall  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  jjaawwaabbaann  

tteerrhhaaddaapp  kkeennyyaattaaaann  bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  

ssaaaatt  iinnii  lleebbiihh  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  hhaassiill  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  

ppeenngguullaannggaann,,  ppeenngghhaappaallaann,,  ddaann  ppeennccaarriiaann  ssaattuu  

jjaawwaabbaann  yyaanngg  bbeennaarr  tteerrhhaaddaapp  ssooaall--ssooaall  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann..  

PPrroosseess--pprroosseess  ppeemmiikkiirraann  ttiinnggkkaatt  ttiinnggggii  tteerrmmaassuukk  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  jjaarraanngg  sseekkaallii  ddiillaattiihhkkaann  ((JJoonnii,,  11999922))..  

DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  ssiisswwaa..  

HHaassiill  tteemmuuaann  WWaattii  ((22000055))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ttiinnggkkaatt  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  ssiisswwaa  bbeerraaddaa  ppaaddaa  kkaatteeggoorrii  

rreennddaahh..  SSaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  yyaanngg  ddiidduuggaa  mmeennjjaaddii  

ppeennyyeebbaabbnnyyaa  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  kkuurraanngg  

vvaarriiaattiiff..    

  

PPeennddaappaatt  sseerruuppaa  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  LLiiee  

((22000044))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  ddii  

IInnddoonneessiiaa  lleebbiihh  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  ppeennggaajjaarraann  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  ssaattuu  aarraahh,,  vveerrbbaalliissttiikk,,  mmoonnoottoonn,,  ddaann  hhaappaallaann..  



Ringkasan Disertasi  

 

4 

 

PPaaddaahhaall,,  mmeennuurruutt  SScchhmmiiddtt  ((22000066))  kkeemmaammppuuaann  kkrreeaattiiff  

sseerriinngg  mmuunnccuull  ppaaddaa  aannaakk--aannaakk,,  ttaappii  sseeiirriinngg  ddeennggaann  

bbeerrttaammbbaahhnnyyaa  uussiiaa  kkeemmaammppuuaann  tteerrsseebbuutt  mmeennjjaaddii  

bbeerrkkuurraanngg  ddaann  ssaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  

kkuurraanngg  bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  kkrreeaattiivviittaass  aaddaallaahh  pprraakkttiikk  

ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  kkuurraanngg  mmeennggaapprreessiiaassii  tteerrhhaaddaapp  

kkeemmaammppuuaann  kkrreeaattiiff  aannaakk..    

  

BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddii  aattaass,,  ddiippeerrlluukkaann  ssuuaattuu  

aalltteerrnnaattiiff  ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass..  

SSaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukknnyyaa  aaddaallaahh  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  

((HHuummmmeellll,,  22000066))..  PPeemmiilliihhaann  ssyynneeccttiiccss  sseebbaaggaaii  

aalltteerrnnaattiiff  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  ddiiddaassaarrii  

aannggggaappaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  mmeemmuuaatt  uunnssuurr  iimmaajjiinnaassii  

yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  ppeennttiinngg  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass..  HHaall  iinnii  tteellaahh  ddiibbuukkttiikkaann  

ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  bbaaiikk  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  

ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ((GGeennddrroopp,,  11999966;;  

MMeeaaddoorr,,  11999944;;  ddaann  TTeeoo  &&  TTaann,,  22000066))  mmaauuppuunn  ddaallaamm  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

((BBuurrkkss,,  22000055;;  KKeeyyeess,,  22000066,,  ddaann  KKiinngg,,  22000077))..  

  

AAddaa  bbeebbeerraappaa  aallaassaann  mmeennggaappaa  ssyynneeccttiiccss  ddiidduuggaa  

mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass..  MMeennuurruutt  MMeeaaddoorr  

((11999944))  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss,,  aaddaa  uussaahhaa  uunnttuukk  
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mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aannttaarraa  kkoonnsseepp  aabbssttrraakk  kkee  ddaallaamm  

kkoonnsseepp  yyaanngg  kkoonnggkkrriitt  aattaauu  sseebbaalliikknnyyaa..  HHaall  tteerrsseebbuutt  

bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  bbeerrffuunnggssiinnyyaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  

ssuubbjjeekk  mmeennjjaaddii  sseemmaakkiinn  tteerraassaahh  kkeemmaammppuuaannnnyyaa..  

PPeennddaappaatt  llaaiinn  ddiikkeemmuukkaakkaann  JJooyyccee  &&  WWeeiill  ((22000000))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  mmaammppuu  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  iimmaajjiinnaassii  sseesseeoorraanngg  

sseeccaarraa  bbeebbaass  ssaammppaaii  tteerrcciippttaannyyaa  ssuuaattuu  ppeemmaahhaammaann  

bbaarruu  tteerrhhaaddaapp  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiihhaaddaappii..  

  

PPaaddaa  kkoonntteekkss  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  ddiiffookkuusskkaann  ppaaddaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  

mmeellaalluuii  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  PPeemmiilliihhaann  bbaahhaassaa  

IInnddoonneessiiaa  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  ppeemmbbeerriiaann  ppeerrllaakkuuaann  ddiiddaassaarrii  

aannggggaappaann  bbaahhwwaa  ppeellaajjaarraann  tteerrsseebbuutt  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ssiisswwaa  mmeellaalluuii  ppeenngggguunnaaaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  

sseellaaiinn  iittuu  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiiuunnggkkaappkkaann  oolleehh  NNuurrhhaaddii,,  

DDaawwuudd,,  &&  PPrraattiiwwii    ((22000055))  bbaahhwwaa  ssaaaatt  iinnii  sseehhaarruussnnyyaa  

ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddiiaarraahhkkaann  ppaaddaa  

ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  sseeccaarraa  kkrreeaattiiff..      

  

SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  ppeenneelliittiiaann  AAzziizz  ((22000066))  tteennttaanngg  

kkrreeaattiivviittaass  ppaaddaa  445500  ssiisswwaa  SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  PPeerrttaammaa    
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ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  tteesstt  TToorrrreennccee  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  

aassppeekk  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  bbeerruuppaa  kkeellaannccaarraann  ddaallaamm  

bbeerrppiikkiirr,,  fflleekkssiibbeell  ddaallaamm  bbeerrppiikkiirr,,  oorrssiinniill  ddaallaamm  

mmeenneemmuukkaann  iiddee,,  ddaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennggeellaabboorraassii  

ggaaggaassaann  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ssiisswwaa  MMTTss  SSuurryyaa  BBuuaannaa  

mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  lleebbiihh  

ttiinnggggii  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  ssiisswwaa  ddaarrii  sseekkoollaahh  

llaaiinnnnyyaa..  SSaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  yyaanngg  ddiidduuggaa  mmeennjjaaddii  

ppeennyyeebbaabb  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  sseekkoollaahh  iinnii  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnsseepp  sseekkoollaahh  aallaamm  yyaanngg  

ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  

rruuaannggaann  ssaajjaa  ttaappii  bbiissaa  jjuuggaa  ddiillaakkuukkaann  ddii  lluuaarr  kkeellaass..  HHaall  

iinnii  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  aaddaannyyaa  kkeesseemmppaattaann  ssiisswwaa  uunnttuukk  

lleebbiihh  lleelluuaassaa  ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  ppootteennssii  

kkrreeaattiiffnnyyaa  ((SStteerrnnbbeerrgg  &&  LLuubbaarrtt,,  11999955))..  

  

PPeennddeekkaattaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  bbeerruuppaa  ppeenneelliittiiaann  eekkssppeerriimmeenn  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  

uunnttuukk  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  eeffeekk  ppeerrllaakkuuaann  ppaaddaa  kkeelloommppookk  

eekkssppeerriimmeenn  yyaanngg  ddiibbeerrii  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  sseebbeelluumm  

mmeennggaarraanngg  ddaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  

ddiibbeerrii  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  sseebbeelluumm  mmeennggaarraanngg  ppaaddaa  

ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  
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BB..  PPeerruummuussaann  MMaassaallaahh  

  

MMaassaallaahh  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaarrii  jjaawwaabbaannnnyyaa  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh    sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  AAppaakkaahh  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

aannttaarraa  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  

ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ppaaddaa  ppeellaajjaarraann  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa??  

  

22..  AAppaakkaahh  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

aannttaarraa  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  yyaanngg  ttiiddaakk  

ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ppaaddaa  ppeellaajjaarraann  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa??  

  

33..  BBaaggaaiimmaannaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff??  

  

  

    CC..  HHiippootteessiiss  PPeenneelliittiiaann  

      

    SSeessuuaaii  ddeennggaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  iinnggiinn  ddiijjaawwaabb  ppaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  mmaakkaa  hhiippootteessiiss  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  tteerrddiirrii  

ddaarrii  ttiiggaa  bbaaggiiaann  yyaaiittuu::    
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11..  TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

aannttaarraa  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  kkeelloommppookk  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiibbeerrii  

ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss,,  kkeelloommppookk  ssyynneeccttiiccss  

lleebbiihh  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiffnnyyaa  

ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg..  

  

22..  TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

aannttaarraa  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  kkeelloommppookk  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiibbeerrii  

ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss,,  kkeelloommppookk  ssyynneeccttiiccss  

lleebbiihh  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiffnnyyaa  

ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg..  

  

33..  TTeerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

SSeemmaakkiinn  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff,,  sseemmaakkiinn  

ttiinnggggii  ppuullaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  
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    DD..  KKaajjiiaann  TTeeoorrii  

      

aa..  PPeennggeerrttiiaann  KKrreeaattiivviittaass  

    SSaallaahh  ssaattuu  mmaassaallaahh  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeenneelliittii  ddaann  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  aaddaallaahh  aaddaannyyaa  bbaannyyaakk  

ddeeffiinniissii  tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass,,  ttaappii  ttiiddaakk  aaddaa  ssaattuuppuunn  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiitteerriimmaa  sseeccaarraa  uunniivveerrssaall,,  kkaarreennaa  iittuu  

mmeennuurruutt  MMuunnaannddaarr  ((11999999))  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  aattaauu  bbaahhkkaann  

ttiiddaakk  ppeerrlluu  mmeennddeeffiinniissiikkaann  kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  bbiissaa  

ddiitteerriimmaa  sseeccaarraa  uummuumm  kkaarreennaa  kkrreeaattiivviittaass  ddaappaatt  

ddiittiinnjjaauu  ddaarrii  aassppeekk  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa--bbeeddaa..  RRhhooddeess  ((11996611))  

bbeerrddaassaarrkkaann  kkaajjiiaann  tteerrhhaaddaapp  4400  ddeeffiinniissii  tteennttaanngg  

kkrreeaattiivviittaass  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

kkrreeaattiivviittaass  ddiiddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggaaii  pprriibbaaddii  ((ppeerrssoonn)),,  

pprroosseess  ((pprroocceessss)),,  pprroodduukk  ((pprroodduucctt)),,  ddaann  ppeennddoorroonngg  

((pprreessss))..  PPeemmaahhaammaann  ddii  aattaass  kkeemmuuddiiaann  ddiikkeennaall  ddeennggaann  

““PP  FFoouurr‟‟ss  CCrreeaattiivviittyy..    

  

    SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddiijjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  sseebbaaggaaii  pprroocceessss  

kkrreeaattiivviittaass  bbeerraarrttii  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  uunnttuukk  

mmeemmbbuuaatt  kkoommbbiinnaassii  bbaarruu,,  sseebbaaggaaii  pprroodduucctt    kkrreeaattiivviittaass  

ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  kkaarryyaa  bbaarruu,,  bbeerrgguunnaa,,  ddaann  ddaappaatt  

ddiippaahhaammii  oolleehh  mmaassyyaarraakkaatt  ppaaddaa  wwaakkttuu  tteerrtteennttuu,,  

sseebbaaggaaii  ppeerrssoonn  kkrreeaattiivviittaass  bbeerraarrttii  cciirrii--cciirrii  kkeepprriibbaaddiiaann  

nnoonn  kkooggnniittiiff  yyaanngg  mmeelleekkaatt  ppaaddaa  oorraanngg  kkrreeaattiiff,,  ddaann  
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sseebbaaggaaii  pprreessss  aarrttiinnyyaa  ppeennggeemmbbaannggaann    kkrreeaattiivviittaass  iittuu  

ddiitteennttuukkaann  oolleehh  ffaakkttoorr  lliinnggkkuunnggaann  bbaaiikk  iinntteerrnnaall  

mmaauuppuunn    eekksstteerrnnaall..    

  

    PPlluukkeerrss,,  eett  aall  ((22000044))  mmeellaakkuukkaann  kkaajjiiaann  yyaanngg  

mmeennddaallaamm  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  lliitteerraattuurr  tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass  

ddaann  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  aaddaallaahh  iinntteerraakkssii  

aannttaarraa  ssiikkaapp,,  pprroosseess,,  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  ddiimmaannaa  sseesseeoorraanngg  

aattaauu  sseekkeelloommppookk  oorraanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  ssuuaattuu  kkaarryyaa  yyaanngg  

ddiinniillaaii  bbaarruu  ddaann  bbeerrgguunnaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ssoossiiaallnnyyaa..  

  PPeennddaappaatt  llaaiinn  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ddeeffiinniissii  

kkrreeaattiivviittaass  ddaappaatt  ddiikkaatteeggoorriikkaann  ppaaddaa  dduuaa  kkeelloommppookk    

yyaaiittuu  11))  yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  kkeemmaammppuuaann  ddaann  22))  

yyaanngg  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  pprroodduukk  ((UUrrbbaann  &&  JJeelllleenn,,  11999966))..  

DDeeffiinniissii  kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  

kkeemmaammppuuaann  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann  EEvvaannss  ((11999911))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  mmeerruuppaakkaann  aakkttiivviittaass  

bbeerrppiikkiirr  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  ccaarraa  bbaarruu  ddaallaamm  

mmeemmaannddaanngg  ssuuaattuu  mmaassaallaahh,,  sseeddaannggkkaann  ddeeffiinniissii  yyaanngg  

mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  pprroodduukk  mmeennddeeffiinniissiikkaann  kkrreeaattiivviittaass  

sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ssiiffaatt  bbaarruu,,  bbeerrgguunnaa,,  ddaann  

ddaappaatt  ddiippaahhaammii  ((AAmmaabbiillee,,  11999966;;  SStteerrnnbbeerrgg  &&  LLuubbaarrtt,,  

11999955;;  ddaann  HHaallppeerrnn,,  11999966))..    
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GGaammbbaarr  11..    MMooddeell  ppeennddeekkaattaann  PP  ffoouurr‟‟ss  ccrreeaattiivviittyy  

  

    PPaaddaa  ggaammbbaarr  11  ddiijjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  

mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  pprroosseess,,  pprriibbaaddii,,  

pprroodduukk  ddaann  lliinnggkkuunnggaann..  PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  pprroosseess  

ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  pprroosseess  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  

ddeennggaann  tteess  TToorrrreennccee,,  pprriibbaaddii  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  

kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  sskkaallaa  

ssiikkaapp  kkrreeaattiiff,,  pprroodduukk  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  hhaassiill  kkaarryyaa  

ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeemmbbuuaatt  ssuuaattuu  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  bbeerruuppaa  

cceerriittaa  ppeennddeekk,,  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  uussaahhaa  
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uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  ssuuaassaannaa  kkoonndduussiiff  bbaaggii  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  ddii  sseekkoollaahh  bbeerruuppaa  

ppeenngggguunnaaaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ppaaddaa  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  

IInnddoonneessiiaa..  

  

bb..  PPeennggaarruuhh  SSyynneeccttiiccss  TTeerrhhaaddaapp  KKrreeaattiivviittaass  

  

    BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittii,,  wwaallaauuppuunn  ttiiddaakk  sseeppaakkaatt  

tteennttaanngg  ppeennggeerrttiiaann  kkrreeaattiivviittaass,,  tteerrnnyyaattaa  mmeerreekkaa  

mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppeenngguukkuurraann  kkrreeaattiivviittaass  ddaarrii  

ttiiggaa  aassppeekk..  PPaarraa  ppeenneelliittii  ((EEyysseennkk,,  11999933,,  SSiimmoonnttoonn,,  

22000033,,  SSaallsseeddoo,,  22000066))  tteellaahh  mmeenneelliittii  kkrreeaattiivviittaass  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppaaddaa  aassppeekk    pprroodduukk,,  pprroosseess,,  ddaann  

kkeepprriibbaaddiiaann..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  SSaallsseeddoo  ((22000066))  mmeennjjeellaasskkaann  

bbaahhwwaa  ppeenngguukkuurraann  kkrreeaattiivviittaass  sseebbaaggaaii  pprroodduukk  bbeerraarrttii  

mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  hhaassiill  kkeeggiiaattaann  kkrreeaattiiff,,  sseebbaaggaaii  

pprroosseess  bbeerraarrttii  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  bbaaggaaiimmaannaa  iinnddiivviidduu  

ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  kkrreeaattiivviittaassnnyyaa,,  ddaann  sseebbaaggaaii  

kkeepprriibbaaddiiaann  bbeerraarrttii  mmeemmffookkuusskkaann  ppaaddaa  ssiikkaapp,,  mmiinnaatt,,  

mmoottiivvaassii  ddaann  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  kkeepprriibbaaddiiaann  llaaiinn  yyaanngg  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  kkrreeaattiiff..  

      

    BBeerrddaassaarrkkaann  kkeettiiggaa  aassppeekk  tteerrsseebbuutt,,    CCrroopplleeyy  &&  

CCrroopplleeyy  ((22000000))  mmeennjjeellaasskkaann  aaddaannyyaa  ttiiggaa  jjeenniiss  tteess  

kkrreeaattiivviittaass  yyaaiittuu::  11))  TTeess  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  aassppeekk  pprroosseess  
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kkrreeaattiiff;;  22))  TTeess  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  kkaarraakktteerriissttiikk  

kkeepprriibbaaddiiaann  kkrreeaattiiff;;  ddaann  33))  TTeess  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  aassppeekk  

pprroodduukk  kkrreeaattiiff..  SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  BBeesseemmeerr  &&  OO‟‟QQuuiinn  ((11998877))  

mmeennggaajjuukkaann  ccaarraa  ppeenngguukkuurraann  pprroodduukk  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  

mmeemmbbuuaatt  aallaatt  uukkuurr  bbeerruuppaa  CCrreeaattiivvee  PPrroodduucctt  SSeemmaannttiicc  

SSccaallee..  IIaa  mmeennyyeebbuuttkkaann  aaddaannyyaa  ttiiggaa  kkrriitteerriiaa  ssuuaattuu  

pprroodduukk  ddiikkaatteeggoorriikkaann  sseebbaaggaaii  pprroodduukk  kkrreeaattiiff,,  yyaaiittuu::  11))  

mmeemmppuunnyyaaii  uunnssuurr  kkeebbaarruuaann  ((nnoovveellttyy)),,  22))  mmeemmppuunnyyaaii  

uunnssuurr  PPeemmeeccaahhaann  ((rreessoolluuttiioonn)),,  ddaann  33))  mmeemmppuunnyyaaii  

uunnssuurr  eellaabboorraassii  ((eellaabboorraattiioonn))  &&  ssiinntteessiiss  ((ssyynntthheessiiss))..  

DDaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff,,  BBeesseemmeerr  ((22000055))  mmeellaakkuukkaann  rreevviissii  tteerrhhaaddaapp  

kkrriitteerriiaa  ddii  aattaass,,  iiaa  mmeennggggaannttii  aassppeekk  eellaabboorraattiioonn  ddaann  

ssyynntthheessiiss  ddeennggaann  iissttiillaahh  ssttyyllee  ((bbeennttuukk))..    

  

    SSyynneeccttiiccss  aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  

aannaallooggii  uunnttuukk  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  aannttaarraa  ssaattuu  oobbjjeekk  aattaauu  

kkoonnsseepp  ddeennggaann  oobbjjeekk  aattaauu  kkoonnsseepp  yyaanngg  llaaiinn..  IIssttiillaahh  

ssyynneeccttiiccss  ddiiaammbbiill  ddaarrii  bbaahhaassaa  YYuunnaannii,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  

ggaabbuunnggaann  kkaattaa  ssyynn  bbeerraarrttii  mmeennggggaabbuunnggkkaann  ddaann  eeccttiiccss  

bbeerraarrttii  uunnssuurr  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa    ((WWeeaavveerr  &&  PPrriinnccee,,  11999900))..  

  

      SSyynneeccttiiccss  ddiiaannggggaapp  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkrreeaattiivviittaass  kkaarreennaa  ddaallaamm  aannaallooggii    aaddaa  uussaahhaa  uunnttuukk  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aannttaarraa  aappaa  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiikkeettaahhuuii  
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ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  iinnggiinn  ddiippaahhaammii  ((KKlleeiinneerr,,  11999911))..  

BBaahhkkaann,,  JJaammeess  ((22000022))  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  

mmeerruuppaakkaann  ccaarraa  yyaanngg  ppaalliinngg  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  kkrreeaattiivviittaass..  

PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaa  ttiiggaa  jjeenniiss  ssyynneeccttiiccss  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  yyaaiittuu::  

  

11..  AAnnaallooggii  llaannggssuunngg  yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  

sseeddeerrhhaannaa  aannttaarraa  dduuaa  oobbjjeekk  aattaauu  ggaaggaassaann..  PPaaddaa  

ppeemmbbaannddiinnggaann  iinnii  dduuaa  oobbjjeekk  yyaanngg  ddiibbaannddiinnggkkaann  

ttiiddaakk  hhaarruuss  ssaammaa  ddaallaamm  sseemmuuaa  aassppeekk,,  kkaarreennaa  ttuujjuuaann  

sseebbeennaarrnnyyaa  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennttrraannffoorrmmaassiikkaann  

kkoonnddiissii  oobbjjeekk  aattaauu  ssiittuuaassii  mmaassaallaahh  nnyyaattaa  ppaaddaa  ssiittuuaassii  

mmaassaallaahh  llaaiinn  sseehhiinnggggaa  tteerrbbeennttuukk  ssuuaattuu  ccaarraa  ppaannddaanngg  

bbaarruu..    

22..  AAnnaallooggii  ppeerrssoonnaall  yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  

ssyynneeccttiiccss  aannttaarraa  oobbjjeekk  ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  ddiirriinnyyaa  

sseennddiirrii..  PPaaddaa  ssyynneeccttiiccss  iinnii  ssiisswwaa  ddiimmiinnttaa  

mmeenneemmppaattkkaann  ddiirriinnyyaa  sseebbaaggaaii  oobbjjeekk  iittuu  sseennddiirrii,,  

uunnttuukk  mmeelliihhaatt  eeffeekkttiivviittaass  ssyynneeccttiiccss  ppeerrssoonnaall  bbiissaa  

ddiilliihhaatt  ddaarrii  bbaannyyaakknnyyaa  uunnggkkaappaann  yyaanngg  

ddiikkeemmuukkaakkaann,,  sseemmaakkiinn  bbaannyyaakk  uunnggkkaappaann  yyaanngg  

ddiikkeemmuukkaakkaann  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  sskkoorr  ssyynneeccttiiccss  

ppeerrssoonnaallnnyyaa..    
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33..  AAnnaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt    yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  uunnttuukk  

mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  ttiittiikk  ppaannddaanngg  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  

tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  oobbjjeekk  sseehhiinnggggaa  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  dduuaa  

kkeerraannggkkaa  aaccuuaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..  HHaassiill  kkeeggiiaattaann  iinnii  

bbeerruuppaa  ddeesskkrriippssii  tteennttaanngg  ssuuaattuu  oobbjjeekk  aattaauu  ggaaggaassaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  dduuaa  kkaattaa  aattaauu  ffrraassee  yyaanngg  kkoonnttrraaddiikkttiiff,,  

mmiissaallnnyyaa::  bbaaggaaiimmaannaa  kkoommppuutteerr  iittuu  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  

ppeemmbbeerraannii  aattaauu  ppeennaakkuutt??  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  mmeessiinn  

mmoobbiill  ddaappaatt  tteerrttaawwaa  aattaauu  mmaarraahh??    

  

    SSyynneeccttiiccss  ddiidduuggaa  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass,,  bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmaauuppuunn  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  kkaarreennaa    ssyynneeccttiiccss  mmeerruuppaakkaann  ccaarraa  yyaanngg  

ppaalliinngg  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  

((JJaammeess::  22000022))..  SSeeccaarraa  eemmppiirriikk,,  tteerrddaappaatt  bbeebbeerraappaa  bbuukkttii  

tteennttaanngg  ppeennggaarruuhh  bbeerrbbaaggaaii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  

ppeellaattiihhaann  yyaanngg  ddiiddaallaammnnyyaa  mmeennggaanndduunngg  uunnssuurree  

ssyynneeccttiiccss  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff..  

  

    PPeenneelliittiiaann  MMeeaaddoorr  ((11999922))  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  

mmeemmbbaannddiinnggkkaann  ppeennggaarruuhh  ppeellaattiihhaann  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann    kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  tteess  

TToorrrreennccee  ppaaddaa  aannaakk  bbeerrbbaakkaatt  ddaann  ttiiddaakk  bbeerrbbaakkaatt..  HHaassiill  
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ppeenneelliittiiaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  mmaammppuu  

mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaattiivviittaass..  PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ssaammaa  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  GGeennddrroopp  ((11999966))  tteerrhhaaddaapp  ppeerraawwaatt  ddii  

rruummaahh  ssaakkiitt  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  mmeettooddee  ssyynneeccttiiccss  

mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff..    

  

    TTeemmuuaann  tteennttaanngg  eeffeekkttiivviittaass  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  tteellaahh  

bbaannyyaakk  ddiillaakkuukkaann,,  ddiiaannttaarraannyyaa  ppeenneelliittiiaann  ((CCoouucchh,,  

11999933;;  DDyykkssttrraa  &&  DDyykkssttrraa,,  11999977;;  FFoowwlleerr,,  11999999))  yyaanngg  

mmeenneelliittii  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddaallaamm  bbaahhaassaa  

IInnggggrriiss,,  ddaallaamm  bbaahhaassaa  CCiinnaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  ZZhhaanngg  

((22000000)),,  ddaann  ddaallaamm  bbaahhaassaa  KKoorreeaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  

TTeeoo  &&  TTaann  ((22000055))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

ppeenngggguunnaaaann  ssyynneeccttiiccss  BBiiyyuu  ((ppeennggggaabbuunnggaann  kkaattaa  ddaallaamm  

bbaahhaassaa  KKoorreeaa))  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ppaaddaa  ssiisswwaa..    

  

    PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  ddiigguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  

eekkssppeerriimmeenn  ddaann  mmeenngguukkuurr  kkrreeaattiivviittaass  ddaarrii  kkeedduuaa  

aassppeekk  tteerrsseebbuutt  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  vvaarriiaabbeell  

kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  sseebbaaggaaii  kkoovvaarriiaatt  yyaanngg  ddiidduuggaa  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..    
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GGaammbbaarr  22  

PPeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  mmeellaalluuii  ssyynneeccttiiccss  

  

    PPeennjjeellaassaann  ggaammbbaarr  22  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

ssyynneeccttiiccss  yyaanngg  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  aannaallooggii  

llaannggssuunngg,,  aannaallooggii  ppeerrssoonnaall,,  ddaann  aannaallooggii  ccoommpprreesssseedd  

ccoonnfflliicctt  mmeemmppuunnyyaaii  dduuaa  ddaammppaakk  yyaaiittuu  iinnssttrruuccttiioonnaall  

eeffffeecctt  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ttuujjuuaann  llaannggssuunngg  ppeemmbbeellaajjaarraann  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii  ssiisswwaa  bbeerruuppaa  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  cceerriittaa  ppeennddeekk  ddaann  nnuurrttuurraanntt  

eeffffeecctt  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ddaammppaakk    ppeennggiirriinngg  sseebbaaggaaii  
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hhaassiill  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddeennggaann  

lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  yyaanngg  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiiuukkuurr  

ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff..  

  

cc..  BBeerrppiikkiirr  KKrreeaattiiff  ddaann  MMeennuulliiss  KKrreeaattiiff  

  

    SSeettiiddaakknnyyaa  aaddaa  dduuaa  ccaarraa  mmaannuussiiaa  

mmeenngguunnggkkaappkkaann  ssuuaattuu  ggaaggaassaann  aattaauu  iiddee  yyaanngg  aaddaa  

ddaallaamm  ppiikkiirraann,,  ccaarraa  ppeerrttaammaa  bbiissaa  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  

bbeennttuukk  lliissaann  mmiissaallnnyyaa  bbeerrcceerriittaa,,  bbeerrppiiddaattoo,,  mmeemmbbaaccaa  

ppuuiissii,,  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ccaarraa  yyaanngg  llaaiinn  aaddaallaahh  

bbeerruuppaa  uunnggkkaappaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttuulliissaann..  PPeerrccyy  ((11999933))  

bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  aaddaallaahh  

ppeenngguunnggkkaappaann  ssuuaattuu  ggaaggaassaann  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  ppiikkiirraann  

kkee  ddaallaamm  ssuuaattuu  ttuulliissaann..    

  

    SSeebbuuaahh  ppeerrttaannyyaaaann  ffiilloossooffiiss  ddiiaajjuukkaann  FFoorreesstteerr  

((BBeekkuurrss  &&  SSaannttoollii,,  11999999))  bbeerrbbuunnyyii::  BBaaggaaiimmaannaa  ssaayyaa  

ttaahhuu  aappaa  yyaanngg  eennggkkaauu  ppiikkiirrkkaann  ssaammppaaii  ssaayyaa  lliihhaatt  aappaa  

yyaanngg  eennggkkaauu  kkaattaakkaann??  JJaawwaabbaann  tteerrhhaaddaapp  ppeerrttaannyyaaaann  

iinnii  tteennttuu  ssaajjaa  mmeenndduukkuunngg  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

bbeerrppiikkiirr  ddeennggaann  mmeennuulliiss,,  kkaarreennaa  ttuulliissaann  sseesseeoorraanngg  

mmeerruuppaakkaann  eekksspprreessii  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  ddiippiikkiirrkkaannnnyyaa,,  

aappaallaaggii  bbeennttuukknnyyaa  bbeerruuppaa  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  yyaanngg  mmeennuurruutt  
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GGrreeeennee  &&  PPeettttyy  ((11999911))  ppeenngguunnggkkaappaannnnyyaa  hhaarruuss  

ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  oorrssiinniill,,  ssppoonnttaann,,  ddaann  iimmaajjiinnaattiiff..  

  

    PPeennddaappaatt  iinnii  ddiidduukkuunngg  oolleehh  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  

PPiieerrccee  ((11999922))  ppaaddaa  110022  ssiisswwaa  sseekkoollaahh  ddaassaarr  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  aannttaarraa  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  sseebbeessaarr  00,,331199..  PPeenneelliittiiaann  HHaann  &&  

MMaarrvviinn  ((22000022))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  bbeerrppeennggaarruuhh  sseebbeessaarr  1133,,66%%  tteerrhhaaddaapp  

ppeerrffoorrmmaannccee  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrcceerriittaa  ppaaddaa  ssiisswwaa  SSeekkoollaahh  DDaassaarr..    

  

    PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  LLeeee  ((22000044))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  kkoorreellaassii  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  aannttaarraa  

bbeebbeerraappaa  ssuubb--tteess  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  

tteess  TToorrrreennccee  ddeennggaann  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrreeaattiivvee  yyaanngg  ddiiuukkuurr  

ddeennggaann  rreeaalliissttiicc  ssttoorryy  tteelllliinngg  pprroobblleemmss..  PPeenneelliittiiaann  

ddaallaamm  bbiiddaanngg  oorrggaanniissaassii  ddiillaakkuukkaann  WWiilllliiaammss  ((22000044))  

yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

ddiivveerrggeenn  bbeerrkkoorreellaassii  ddeennggaann  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrreeaattiivvee  

ppaaddaa  kkaarryyaawwaann  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  ddiinniillaaii  rraatteerr,,  

kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  aassppeekk  nnoovveellttyy..      
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    UUrraaiiaann--uurraaiiaann  iittuu  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  

hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrppiissaahhkkaann  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  ddaann  

mmeennuulliiss,,  kkaarreennaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  ssiisswwaa  

aakkaann  tteerrlliibbaatt  ddeennggaann  ppeennggoorrggaanniissaassiiaann  ppiikkiirraann  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  ppeennttiinngg  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss,,  

bbaahhkkaann  ddeennggaann  ssaannggaatt  tteeggaass  BBeekkuurrss  &&  SSaannttoollii  ((11999999))  

mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  bbeerraarrttii  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  kkaarreennaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  ppaassttii  

mmeelliibbaattkkaann  aakkttiivviittaass  bbeerrppiikkiirr..    

      

  

EE..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  

    RRaannccaannggaann  PPeenneelliittiiaann..  RRaannccaannggaann  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  eeffeekkttiivviittaass  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  aaddaallaahh  jjeenniiss  rraannccaannggaann  pprreetteesstt--

ppoosstttteesstt  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ddeessiiggnn..    

  

    DDeeffiinniissii  OOppeerraassiioonnaall..  DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

bbeebbeerraappaa  kkoonnsseepp  ddiibbaattaassii  ppeennggeerrttiiaannnnyyaa  aaggaarr  mmuuddaahh  

ddaallaamm  mmeenngguukkuurrnnyyaa  ddaann  ttiiddaakk  mmeenniimmbbuullkkaann  ssaallaahh  

ppeennggeerrttiiaann..    DDeeffiinniissii  sseelleennggkkaappnnyyaa  tteennttaanngg  kkoonnsseepp--

kkoonnsseepp  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
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11..  SSyynneeccttiiccss  yyaaiittuu  ssuuaattuu  tteekknniikk  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  kkeeggiiaattaannnnyyaa  bbeerruuppaa  kkeeggiiaattaann  

aannaallooggii  ddeennggaann  ccaarraa  mmeellaakkuukkaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  

aannttaarraa  ssaattuu  oobbjjeekk  aattaauu  ggaaggaassaann  ddeennggaann  oobbjjeekk  aattaauu  

ggaaggaassaann  llaaiinn..  PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaa  ttiiggaa  jjeenniiss  

aannaallooggii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  yyaaiittuu::  

  

aa..  AAnnaallooggii  llaannggssuunngg  aaddaallaahh  aannaallooggii  yyaanngg  

mmeennggaannaallooggiikkaann  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  aabbssttrraakk  ddeennggaann  

kkeehhiidduuppaann  yyaanngg  nnyyaattaa..  PPaaddaa  aannaallooggii  iinnii  ssiisswwaa  

ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeennggaannaallooggiikkaann  kkoonnsseepp  aabbssttrraakk  

ddeennggaann  ssiittuuaassii  kkeehhiidduuppaann  nnyyaattaa..  MMiissaallnnyyaa  

bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraannyyaa  mmeemmiinnddaahhkkaann  ppeerraabboott  yyaanngg  

bbeerraatt  kkeeddaallaamm  rruuaanngg  kkeellaass,,  ddiiaannaallooggiikkaann  ddeennggaann  

bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraannyyaa  hheewwaann  mmeemmbbaawwaa  aannaakk--

aannaakknnyyaa..  EEffeekkttiiffiittaass  aannaallooggii  llaannggssuunngg  bbiissaa  ddiilliihhaatt  

ddaarrii  jjaarraakk  kkoonnsseeppttuuaallnnyyaa,,  sseemmaakkiinn  jjaauuhh  jjaarraakk  

kkoonnsseeppttuuaall,,  mmaakkaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  

kkeemmaammppuuaannnnyyaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  aannaallooggii..    

bb..  AAnnaallooggii  ppeerrssoonnaall  aaddaallaahh  aannaallooggii  yyaanngg  

mmeenneemmppaattkkaann  oorraanngg  yyaanngg  mmeennggaannaallooggii  ddeennggaann  

mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiihhaaddaappiinnyyaa..  PPaaddaa  aannaallooggii  iinnii  

ssiisswwaa  ddiimmiinnttaa  uunnttuukk  mmeenngguunnggkkaappkkaann  

ppeerraassaaaannnnyyaa  sseeaannddaaiinnyyaa  mmeennjjaaddii  oobbjjeekk  aannaallooggii,,  

ppeenneekkaannaann  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  iinnii  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  
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kkeetteerrlliibbaattaann  eemmppaatteettiikk  tteerrhhaaddaapp  oobbjjeekk  aannaallooggii..  

EEffeekkttiivviittaass  aannaallooggii  ppeerrssoonnaall  bbiissaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  

bbaannyyaakknnyyaa  uunnggkkaappaann  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann,,  

sseemmaakkiinn  bbaannyyaakk  uunnggkkaappaann  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  

mmaakkaa  sseemmaakkiinn  bbaaiikk  kkeemmaammppuuaann  aannaallooggii  

ppeerrssoonnaallnnyyaa..  

  

cc..  AAnnaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt    yyaaiittuu  mmeemmbbuuaatt  

ssuuaattuu  ppaassaannggaann  kkaattaa  yyaanngg  bbeerrllaawwaannaann,,  kkeemmuuddiiaann  

mmeerraannggkkaaiikkaannnnyyaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  kkaalliimmaatt..  PPaaddaa  

kkeeggiiaattaann  iinnii  ssiisswwaa  ddiihhaarraappkkaann  mmeennggeemmuukkaakkaann  

ppaassaannggaann  kkaattaa  yyaanngg  bbeerrllaawwaannaann  ddaann  bbiissaa  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  ssuuaattuu  oobbjjeekk..  

KKaattaa--kkaattaa  ddaallaamm  ppaassaannggaann  iinnii  ddiiaammbbiill  ddaarrii  hhaassiill  

kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  aannaallooggii  llaannggssuunngg  ddaann  aannaallooggii  

ppeerrssoonnaall..  

  

22..  KKrreeaattiivviittaass  aaddaallaahh  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  ssiikkaapp,,  pprroosseess,,  ddaann  

lliinnggkkuunnggaann  tteemmppaatt  sseesseeoorraanngg  aattaauu  sseekkeelloommppookk  

oorraanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  ssuuaattuu  kkaarryyaa  yyaanngg  ddiinniillaaii  bbaarruu  

ddaann  bbeerrgguunnaa  ddaallaamm  kkoonntteekkss  ssoossiiaallnnyyaa..  PPaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  kkrreeaattiivviittaass  ddiikkaajjii  ddaarrii  aassppeekk::  

  

11..  KKeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  

ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  TToorrrreennccee  TTeesstt  ooff  CCrreeaattiivvee  
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TThhiinnkkiinngg    ((TToorrrreennccee,,  11999999))..  TTeess  iinnii  mmaammppuu  

mmeenngguunnggkkaapp  kkeeeemmppaatt  iinnddiikkaattoorr  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  11))  fflluueennccyy  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  

kkeellaannccaarraann  ddaallaamm  kkaattaa,,  mmeennggeemmuukkaakkaann  ggaaggaassaann,,  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  sseessuuaattuu,,  ddaann  bbeerreekksspprreessii..  

KKeellaannccaarraann  iinnii  mmeerruujjuukk  ppaaddaa  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  

mmeennggeemmuukkaakkaann  bbaannyyaakknnyyaa  ggaaggaassaann..  22))  

fflleexxiibbiilliittyy  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  

mmeenngghhaassiillkkaann  ggaaggaassaann  yyaanngg  bbeerrvvaarriiaassii..  33))  

oorriiggiinnaalliittyy  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  

mmeenngghhaassiillkkaann  ggaaggaassaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiiaassaa..  44))  

eellaabboorraattiioonn  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  ggaaggaassaann  ddaann  mmeerriinncciinnyyaa  sseeccaarraa  

ddeettaaiill..  

  

22..  KKeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  

ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeemmbbuuaatt  kkaarraannggaann  bbeerruuppaa  

cceerriittaa  ppeennddeekk..  PPeenniillaaiiaann  tteess  iinnii  ddiillaakkuukkaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  eexxppeerrtt  jjuuddggmmeenntt..  KKrriitteerriiaa  ttuulliissaann  

kkrreeaattiiff  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ttiiggaa  kkaatteeggoorrii  pprroodduukk  

kkrreeaattiiff  yyaaiittuu::  11))  NNoovveellttyy  ((kkeebbaarruuaann))  yyaaiittuu  

sseejjaauuhhmmaannaa  pprroodduukk  tteerrsseebbuutt  mmeemmppuunnyyaaii  uunnssuurr--

uunnssuurr  bbaarruu  bbaaiikk  ddaallaamm  tteekknniikk,,  bbaahhaann,,  aattaauuppuunn  

kkoonnsseepp..  DDaallaamm  ssuuaattuu  kkaarraannggaann,,  aassppeekk  kkeebbaarruuaann  

bbiissaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  iissii  kkaarraannggaann  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii  
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dduuaa  kkrriitteerriiaa  yyaaiittuu  uunniikk  ddaann  mmeennaakkjjuubbkkaann;;  22))  

RReessoolluuttiioonn  ((ppeemmeeccaahhaann))  yyaaiittuu  sseejjaauuhhmmaannaa  

pprroodduukk  tteerrsseebbuutt  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  uunnttuukk  

mmeennggaattaassii  ssiittuuaassii  bbeerrmmaassaallaahh..  DDaallaamm  ssuuaattuu  

kkaarraannggaann,,  aassppeekk  ppeemmeeccaahhaann  bbiissaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  iissii  

ddaann  aalluurr  cceerriittaa  ssuuaattuu  kkaarraannggaann  yyaanngg  mmeemmeennuuhhii  

eemmppaatt  kkrriitteerriiaa  yyaaiittuu::  mmaassuukk  aakkaall,,  bbeerrmmaannffaaaatt,,  

bbeerrnniillaaii,,  ddaann  ddaappaatt  ddiippaahhaammii..  DDaann  33))  SSttyyllee  

((bbeennttuukk))  yyaaiittuu  sseejjaauuhhmmaannaa  pprroodduukk  tteerrsseebbuutt  

mmeemmppuunnyyaaii  bbeennttuukk  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  

pprroodduukk  llaaiinn..  DDaallaamm  ssuuaattuu  kkaarraannggaann,,  aassppeekk  

bbeennttuukk  bbiissaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  kkaarraannggaann  yyaanngg  

mmeemmeennuuhhii  ttiiggaa  kkrriitteerriiaa  yyaaiittuu::  jjeellaass,,  sseemmppuurrnnaa,,  

ddaann  bbeennaarr..  

  

33..  SSiikkaapp  kkrreeaattiiff    yyaaiittuu    ssuuaattuu  kkaarraakktteerriissttiikk  

kkeepprriibbaaddiiaann  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  nnoonn--kkooggnniittiiff  bbeerruuppaa  

ssiikkaapp  yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeenneettaapp  ppaaddaa  ddiirrii  

sseesseeoorraanngg..  UUnnttuukk  mmeenngguukkuurr  kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  

kkrreeaattiiff  ddiigguunnaakkaann  sskkaallaa  ppssiikkoollooggiiss  tteennttaanngg  ssiikkaapp  

kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiissuussuunn  ppeennuulliiss,,  aaddaappuunn  

kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  

bbeerriikkuutt::11))  kkeetteekkuunnaann  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  

ccoobbaaaann;;  22))  kkeebbeerraanniiaann  mmeennaanngggguunngg  rreessiikkoo;;  33))  

kkeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  bbeerrkkeemmbbaanngg;;  44))  
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ttoolleerraanntteerrhhaaddaapp  kkeettaakkssaaaann;;  55))  kkeetteerrbbuukkaaaann  

tteerrhhaaddaapp  ppeennggaallaammaann  bbaarruu;;  ddaann  66))  kkeetteegguuhhaann  

tteerrhhaaddaapp  ppeennddiirriiaann..  

  

33..  JJeenniiss  kkeellaammiinn  aaddaallaahh  kkaarraakktteerriissttiikk  aannaattoommiiss  yyaanngg  

mmeemmbbeeddaakkaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  yyaanngg  

ddiiaakkiibbaattkkaann  kkaarreennaa  jjuummllaahh  kkrroommoossoomm  XX  ddaann  YY  

ppaaddaa  ddiirrii  sseesseeoorraanngg..  JJeenniiss  kkeellaammiinn  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  

iinnii  ddiimmaakkssuuddkkaann  sseebbaaggaaii  iiddeennttiittaass  ssuubbjjeekk  yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  ssuubbjjeekk  kkeettiikkaa  mmeennggiissii  iinnssttrruummeenn  

ppeenneelliittiiaann..  DDaattaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddiiuubbaahh  mmeennjjaaddii  

ddaattaa  bbeerrbbeennttuukk  nnoommiinnaall  ddaann  ddiikkooddee  mmeennjjaaddii::  11))  

llaakkii--llaakkii;;  ddaann  22))  ppeerreemmppuuaann..  

  

    SSuubbjjeekk  ddaann  tteemmppaatt  PPeenneelliittiiaann..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  

ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  sseekkoollaahh  aallaamm  MMTTss  SSuurryyaa  BBuuaannaa  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  sseekkoollaahh  ddii  bbaawwaahh  nnaauunnggaann  

DDeeppaarrtteemmeenn  AAggaammaa  ddii  kkoottaa  MMaallaanngg..    PPeemmiilliihhaann  

tteemmppaatt  sseebbaaggaaii  llookkaassii  ppeenneelliittiiaann  kkaarreennaa  sseekkoollaahh  iinnii  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkoonnsseepp  yyaanngg  ppeemmbbeellaajjaarraannnnyyaa  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  11))  

ssuuaassaannaa  bbeellaajjaarr  hhaarruuss  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssuuaassaannaa  yyaanngg  

mmeennyyeennaannggkkaann;;  22))  sseekkoollaahh    aaddaallaahh  rruummaahh  bbaaggii  ssiisswwaa;;  

33))  ssiisswwaa  aaddaallaahh  ssuubbjjeekk  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann;;  44))  

kkeebbaahhaaggiiaaaann  aannaakk  aaddaallaahh  llaannddaassaann  sseelluurruuhh  pprrooggrraamm;;  55))  
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mmeettooddee  ppeennggaajjaarraann  hhaarruuss  bbeerrvvaarriiaassii;;  ddaann  66))  

ppeenngghhaarrggaaaann  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaajjeemmuukkaann  kkeemmaammppuuaann  

ssiisswwaa  ((DDjjaalliill::  22000055))..    

  

    PPaaddaa  aawwaallnnyyaa  ssuubbjjeekk  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

bbeerrjjuummllaahh  sseebbaannyyaakk  5500  ssiisswwaa  kkeellaass  ((VVIIII))  ttuujjuuhh  yyaanngg  

tteerrbbaaggii  ppaaddaa  dduuaa  kkeellaass,,  nnaammuunn  22  oorraanngg  ttiiddaakk  ddiisseerrttaakkaann  

ddaallaamm  aannaalliissiiss  kkaarreennaa  ttiiddaakk  mmeennggiikkuuttii  tteess  sseetteellaahh  

ppeerrllaakkuuaann  sseehhiinnggggaa  jjuummllaahh  ssuubbjjeekk  yyaanngg  ddiiaannaalliissiiss  

hhaannyyaa  bbeerrjjuummllaahh  4488  oorraanngg  yyaanngg  tteerrbbaaggii  ppaaddaa  kkeellaass  

eekkssppeerriimmeenn  sseebbaannyyaakk  2244  oorraanngg  ddaann  kkeellaass  ppeemmbbaannddiinngg  

sseebbaannyyaakk  2244  oorraanngg..  

  

    IInnssttrruummeenn  PPeenngguummppuullaann  DDaattaa..  AAddaa  ttiiggaa  jjeenniiss  

ddaattaa  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  kkaarreennaa  iittuu  

ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ttiiggaa  ccaarraa  yyaaiittuu  11))  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  tteess  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddaarrii  TToorrrreennccee  ((11999999));;  22))  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiinniillaaii  rraatteerr  bbeerrddaassaarrkkaann  kkrriitteerriiaa  

pprroodduukk  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  BBeesssseemmeerr  ((22000055));;  

ddaann  33))  kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  

sskkaallaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  ddiissuussuunn  ppeennuulliiss  bbeerrddaassaarrkkaann  tteeoorrii  

SStteerrnnbbeerrgg  ddaann  LLuubbaarrtt  ((11999955))..  SSkkaallaa  iinnii  sseebbeelluumm  

ddiigguunnaakkaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddiiuujjii  ttiinnggkkaatt  vvaalliiddiittaass  ddaann  
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rreelliiaabbiilliittaassnnyyaa  sseellaaiinn  iittuu  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  bboobboott  

jjaawwaabbaann  ddiillaakkuukkaann  ssuummmmaatteedd  rraattiinnggss..  

  

PPeerrllaakkuuaann..  KKeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrddiirrii  ddaarrii  eemmppaatt  ttaahhaappaann  yyaaiittuu::  11))  

kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  aannaallooggii  llaannggssuunngg  yyaaiittuu  mmeemmbbuuaatt  

ppeerruummppaammaaaann  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  ddeennggaann  ddeennggaann  kkoonnsseepp  

yyaanngg  llaaiinn;;  22))  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  aannaallooggii  ppeerrssoonnaall  yyaaiittuu  

mmeemmbbuuaatt  ppeerruummppaammaaaann  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  ddeennggaann  

kkeehhiidduuppaann  yyaanngg  nnyyaattaa;;  33))  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  aannaallooggii  

ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt  yyaaiittuu  mmeemmbbuuaatt  ssuuaattuu  ppaassaannggaann  

kkaattaa  yyaanngg  bbeerrllaawwaannaann  kkeemmuuddiiaann  mmeerraannggkkaaiikkaannnnyyaa  

ddaallaamm  ssuuaattuu  kkaalliimmaatt;;  ddaann  44))  kkeeggiiaattaann  mmeemmbbuuaatt  

kkaarraannggaann  yyaaiittuu  mmeemmbbuuaatt  kkaarraannggaann  bbeebbaass  tteennttaanngg  tteemmaa  

yyaanngg  tteellaahh  ddiitteennttuukkaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ggaaggaassaann--

ggaaggaassaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiippeerroolleehh  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  

sseebbeelluummnnyyaa..  

  

    LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ddiibbaaggii  

ppaaddaa  ttiiggaa  kkeeggiiaattaann  yyaaiittuu  11))  kkeeggiiaattaann  aawwaall  yyaanngg  ddiiiissii  

ddeennggaann  ppeennyyaammppaaiiaann  mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann  oolleehh  gguurruu;;  22))  

kkeeggiiaattaann  iinnttii  bbeerruuppaa  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  llaannggssuunngg,,  aannaallooggii  

ppeerrssoonnaall,,  aannaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt  ddaann  kkeeggiiaattaann  

mmeemmbbuuaatt  kkaarraannggaann  ddaann  33))  kkeeggiiaattaann  ppeennuuttuupp  yyaaiittuu  

gguurruu  mmeennuuttuupp  ppeemmbbeellaajjaarraann..  PPaaddaa  kkeelloommppookk  



Ringkasan Disertasi  

 

28 

 

ppeemmbbaannddiinngg,,  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  jjuuggaa  tteerrbbaaggii  ppaaddaa  

ttiiggaa  kkeeggiiaattaann..  PPeerrbbeeddaaaannnnyyaa  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  iinnttii  

sseebbeelluumm  kkeeggiiaattaann  mmeennggaarraanngg  ttiiddaakk  aaddaa  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  ttaappii  gguurruu  mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann  

tteennttaanngg  ccaarraa--ccaarraa  mmeennggaarraanngg  yyaanngg  bbaaiikk..    

  

AAnnaalliissiiss  DDaattaa..  JJeenniiss  ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerrssiiffaatt  

eekkssppeerriimmeennttaall  ddaann  jjeenniiss  ddaattaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehhnnyyaa  

bbeerrbbeennttuukk  aannggkkaa,,  kkaarreennaa  iittuu  aannaalliissiiss  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  

aaddaallaahh  ddeennggaann  aannaalliissiiss  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddaallaamm  

ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  pprrooggrraamm  SSPPSSSS  vveerrssii  

1155..00  ffoorr    wwiinnddooww..  TTeekknniikk  aannaalliissiiss  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  

aaddaallaahh  TTeekknniikk  aannaalliissiiss  mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  ooff  

ccoovvaarriiaannccee,,  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss,,  ddaann  aannaallyyssiiss  ooff  

vvaarriiaannccee..    

  

    FF..  HHaassiill  ddaann  PPeemmbbaahhaassaann  

  

    HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  hhiippootteessiiss  ppeerrttaammaa..      HHaassiill  

aannaalliissiiss  tteennttaanngg  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ppaaddaa  

kkeedduuaa  kkeelloommppookk  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  FF==2200,,222288  PP==00,,000000  

aarrttiinnyyaa  hhiippootteessiiss  nnooll  ((HHoo))yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  ttiiddaakk  

aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  aannttaarraa  

kkeelloommppookk  eekkssppeerriimmeenn  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  

aaddaallaahh  ddiittoollaakk..  HHaall  iinnii  bbiissaa  ddiilliihhaatt  ddaarrii  hhaassiill  
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ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann    111155,,2211::110044,,4466,,  kkeelloommppookk  yyaanngg  

ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  lleebbiihh  ttiinnggggii  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiffnnyyaa  ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg..  

      

    HHaassiill  aannaalliissiiss  ddeennggaann  mmeennyyeerrttaakkaann  vvaarriiaabbeell  

ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  FF==11,,337733  PP==00,,224488,,  sseeddaannggkkaann  jjiikkaa  yyaanngg  

ddiisseerrttaakkaann  hhaassiill  pprreetteess  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  nniillaaii  FF==3322,,009900  

PP==00,,000000  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr  00,,442277  

aarrttiinnyyaa  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  

bbaaggii  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  hhaassiill  ppoosstteess  ppaaddaa  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff..  

  

    HHaassiill  ddii  aattaass  sseejjaallaann  ddeennggaann  tteemmuuaann  

sseebbeelluummnnyyaa  sseeppeerrttii  MMeeaaddoorr  ((11999944))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  ssyynneeccttiiccss    eeffeekkttiiff  

ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

ppaaddaa  aannaakk--aannaakk  sseekkoollaahh  ddaassaarr  bbaaiikk  ppaaddaa  aannaakk  bbeerrbbaakkaatt  

mmaauuppuunn  ppaaddaa  aannaakk  nnoorrmmaall..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  iiaa  mmeenneemmuukkaann  

aaddaannyyaa  bbuukkttii  bbaahhwwaa  aannaakk--aannaakk  bbeerrbbaakkaatt  lleebbiihh  ttiinnggggii  

kkeemmaammppuuaannnnyyaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ssyynneeccttiiccss  ddiibbaannddiinngg  

ddeennggaann  aannaakk--aannaakk  nnoorrmmaall,,  hhaall  iinnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  

kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  aakkaann  lleebbiihh  eeffeekkttiiff  jjiikkaa  ddiillaakkuukkaann  

ppaaddaa  aannaakk--aannaakk  yyaanngg  lleebbiihh  cceerrddaass..    
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    PPeenneelliittiiaann  TTeeoo  &&  TTaann  ((22000066))  sseellaammaa  dduuaa  bbuullaann  

tteerrhhaaddaapp  117744  ssiisswwaa  ((9911  ppeerreemmppuuaann  ddaann  8833  llaakkii--llaakkii))  

yyaanngg  bbeerruussiiaa  aannttaarraa  1155--1177  ttaahhuunn  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

ppeenngggguunnaaaann  bbiiyyuu  sseebbaaggaaii  ccaarraa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  

ssyynneeccttiiccss  mmeemmbbuuaatt  mmeerreekkaa  mmeenniinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaannnnyyaa  

ddaallaamm  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff..  PPeenniinnggkkaattaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  

sseebbeelluumm  ddaann  sseessuuddaahh  ppeerrllaakkuuaann  ssiiggnniiffiikkaann  ppaaddaa  ttaarraaff  

55%%  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  33,,3355::33,,8877..  SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  

mmeerreekkaa  mmeennjjeellaasskkaann  aallaassaann  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeenniinnggkkaattaann  

yyaaiittuu  11))  ssyynneeccttiiccss  mmeellaattiihh  ssuubbjjeekk  uunnttuukk  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  ppiikkiirraann  ddaann  ppeerraassaaaannnnyyaa  ddeennggaann  ccaarraa  

yyaanngg  bbaarruu  ddaann  bbeerrbbeeddaa;;  22))  ssyynneeccttiiccss  mmeellaattiihh  ssuubbjjeekk  

uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  bbeerrbbaaggaaii  kkoonnsseepp  yyaanngg  

ppaaddaa  ggiilliirraannnnyyaa  mmeerreekkaa  mmaammppuu  mmeenngguunnggkkaappkkaann  ssuuaattuu  

kkoonnsseepp  rruummiitt  ddeennggaann  kkaattaa  yyaanngg  sseeddeerrhhaannaa  ttaappii  kkaayyaa  

ddaallaamm  mmaakknnaa..  

  

    PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  GGeennddrroopp  ((11999966))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ddiiuukkuurr  ddaarrii  aassppeekk  kkeellaannccaarraann,,  kkeefflleekkssiibbeellaann,,  ddaann  

kkeeaasslliiaann  ppaaddaa  9977  oorraanngg  ppeerraawwaatt  ddii  rruummaahh  ssaakkiitt..  

PPeerrbbeeddaaaann  mmeeaann  aannttaarraa  kkoonnddiissii  sseebbeelluumm  ddaann  sseessuuddaahh  

ppeerrllaakkuuaann  ppaaddaa  aassppeekk  kkeellaannccaarraann  8888,,5511::110033,,8822,,  aassppeekk  

kkeefflleekkssiibbeellaann  4433,,3377::4499,,2299,,  ddaann  aassppeekk  kkeeaasslliiaann  
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3388,,2277::5588,,4411..  HHaassiill  ddii  aattaass  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  

ssyynneeccttiiccss  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeettiiggaa  aassppeekk  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ssuubbjjeekk  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  

ppaalliinngg  ttiinnggggii  tteerrjjaaddii  ppaaddaa  aassppeekk  kkeeaasslliiaann..  

  

    AAddaa  bbeebbeerraappaa  aallaassaann  mmeennggaappaa  kkeeggiiaattaann  

ssyynneeccttiiccss  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff..  MMeeaaddoorr  ((11999944))  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  ddaallaamm  

ssyynneeccttiiccss  iinnttiinnyyaa  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  yyaanngg  

bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aannttaarraa  ssuuaattuu  kkoonnsseepp  

aabbssttrraakk  kkeeddaallaamm  kkoonnsseepp  kkoonnggkkrriitt  aattaauu  sseebbaalliikknnyyaa,,  

sseehhiinnggggaa  ffuunnggssii  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ssuubbjjeekk  mmeennjjaaddii  

tteerraassaahh  ddaann  sseemmaakkiinn  bbeerrkkeemmbbaanngg..  KKeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  

ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrddiirrii  ddaarrii  ttiiggaa  jjeenniiss  yyaaiittuu  11))    

aannaallooggii  llaannggssuunngg  yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  

sseeddeerrhhaannaa  aannttaarraa  dduuaa  oobbjjeekk  aattaauu  ggaaggaassaann  yyaanngg  

bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeennttrraannffoorrmmaassiikkaann  kkoonnddiissii  oobbjjeekk  

aattaauu  ssiittuuaassii  mmaassaallaahh  nnyyaattaa  ppaaddaa  ssiittuuaassii  mmaassaallaahh  llaaiinn  

sseehhiinnggggaa  tteerrbbeennttuukk  ssuuaattuu  ccaarraa  ppaannddaanngg  bbaarruu;;  22))  aannaallooggii  

ppeerrssoonnaall  yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ssyynneeccttiiccss  

aannttaarraa  oobbjjeekk  ssyynneeccttiiccss  ddeennggaann  ddiirriinnyyaa  sseennddiirrii;;  ddaann  33))  

aannaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt  yyaaiittuu  kkeeggiiaattaann  uunnttuukk  

mmeennggkkoommbbiinnaassiikkaann  ttiittiikk  ppaannddaanngg  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  

tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  oobbjjeekk  sseehhiinnggggaa  tteerrlliihhaatt  ddaarrii  dduuaa  

kkeerraannggkkaa  aaccuuaann  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa..    
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    JJooyyccee  &&  WWeeiill  ((22000000))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ttuujjuuaann  

kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

ssttrruukkttuurr  bbeerrppiikkiirr  ssiisswwaa  sseehhiinnggggaa  mmeerreekkaa  mmaammppuu  

mmeemmaannddaanngg  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiikkeennaall  ddaarrii  ppeerrssppeekkttiiff  bbaarruu  

ddaann  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  iimmaajjiinnaassii  sseeccaarraa  bbeebbaass  

ssaammppaaii  ddiippeerroolleehh  aaddaannyyaa  ppeemmaahhaammaann  bbaarruu..  SSeellaaiinn  iittuu,,  

ddiijjeellaasskkaann  ppuullaa  bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  mmaammppuu  

mmeelleeppaasskkaann  iikkaattaann  ssttrruukkuuttuurr  mmeennttaall  yyaanngg  sseerriinngg  

mmeennjjaaddii  ppeenngghhaallaanngg  mmuunnccuullnnyyaa  ggaaggaassaann--ggaaggaassaann  

kkrreeaattiiff..  

  

    PPeennttiinnggnnyyaa  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  

sseehhaarrii--hhaarrii  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann    SScchhiilldd,,  eett,,  aallll  ((22000044))  

yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  mmeemmppeerrsseeppssii  

ddaann  mmeellaakkuukkaann  ssyynneeccttiiccss  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  ppeennttiinngg  

ddaallaamm  kkooggnniissii  mmaannuussiiaa  uunnttuukk  mmeennggeennaall,,  

mmeennggeelloommppookkkkaann,,  bbeellaajjaarr  ddaann  bbeerrppeerraann  ppeennttiinngg  ddaallaamm  

ppeennggeemmbbaannggaann  iillmmuu  ddaann  kkrreeaattiivviittaass..    SSeellaannjjuuttnnyyaa  

ddiijjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ssyynneeccttiiccss,,  ssuuaattuu  

mmaassaallaahh  yyaanngg  bbaarruu  ((ttaarrggeett  mmaassaallaahh))  ddaappaatt  ddiippeeccaahhkkaann  

ddeennggaann  ssoolluussii  yyaanngg  ssuuddaahh  ppeerrnnaahh  ddiillaakkuukkaann,,  kkaarreennaa  iittuu  

KKlleeiinneerr  ((11999911))  mmeennggaattaakkaann  bbaahhwwaa  ddaallaamm  ssyynneeccttiiccss  aaddaa  

uussaahhaa  uunnttuukk  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aappaa  yyaanngg  ssuuddaahh  

ddiikkeettaahhuuii  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  iinnggiinn  ddiikkeettaahhuuii..  
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    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  hhaassiill  aannaalliissiiss  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  tteerrnnyyaattaa  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  

ssuummbbaannggaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  bbaaiikk  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmaauuppuunn  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiicceerrmmaattii  lleebbiihh  sseekkssaammaa..  AAddaa  

bbeebbeerraappaa  aallaassaann  yyaanngg  ddiidduuggaa  mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabb  

ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh::    

  

11..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  iinnssttrruummeenn  

mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  nniillaaii  @@  sseebbeessaarr  00,,88337755  ddaann  

ssttaannddaarr  vvaalliiddiittaass  iitteemm  ddiinnyyaattaakkaann  vvaalliidd  kkeettiikkaa  

mmeelleebbiihhii  nniillaaii  00,,22550000  aarrttiinnyyaa  wwaallaauuppuunn  rreelliiaabbiilliittaass  

iinnssttrruummeenn  ssuuddaahh  ccuukkuupp  ttiinnggggii  nnaammuunn  ssttaannddaarr  iinnii  

mmaassiihh    bbeelluumm  mmeemmeennuuhhii  kkrriitteerriiaa  iiddeeaall,,  kkhhuussuussnnyyaa  

mmeennggeennaaii  kkooeeffiissiieenn  vvaalliiddiittaass  iitteemm  yyaanngg  iiddeeaallnnyyaa  

bbeerraaddaa  ddii  aattaass  aannggkkaa  00,,33000000  ((AAnnaassttaassii  &&  UUrrbbiinnaa,,  

11999977))..    

  

22..  KKoonnsseepp  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  mmeerruuppaakkaann  

ccaammppuurraann  ddaarrii  eennaamm  cciirrii  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  bbiissaa  

bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell,,  hhaall  iinnii  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  

sskkoorr  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  mmeerruuppaakkaann  ggaabbuunnggaann  ddaarrii  

bbeebbeerraappaa  vvaarriiaabbeell  yyaanngg  bbeelluumm  tteennttuu  kkeeeennaamm  cciirrrrii  

tteerrsseebbuutt  bbeerrssiiffaatt  hhoommooggeenn,,  aarrttiinnyyaa  sskkoorr  yyaanngg  ttiinnggggii  
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ppaaddaa  ssaattuu  kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  bbeelluumm  

ddiibbaarreennggii  ddeennggaann  ttiinnggggiinnyyaa  sskkoorr  ppaaddaa  ssiikkaapp  yyaanngg  

llaaiinn..  

  

33..  DDuukkuunnggaann  tteeoorriittiiss  yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  

kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  bbeelluumm  mmeemmaaddaaii..  DDaattaa  eemmppiirriikk  

yyaanngg  ddiitteemmuukkaann  mmaassiihh  bbeessiiffaatt  ppaarrssiiaall..  BBeebbeerraappaa  

tteemmuuaann  tteennttaanngg  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  

tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmiissaallnnyyaa  

MMccCCrraaee  ((11999977))  ddaann  SScchhaaeeffeerr,,  DDiiggggiinnss,,  &&  MMiillmmaannnn  

((SStteerrnnbbeerrgg  &&  LLuubbaarrtt,,  11999955))  tteennttaanngg  kkeetteerrbbuukkaaaann  

tteerrhhaaddaapp  ppeennggaallaammaann  bbaarruu;;  tteemmuuaann  KKiimm  ((11999900))  

tteennttaanngg    kkeessaabbaarraann  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann;;  

tteemmuuaann  AArrpp  &&  WWooooddaarrdd  ((22000044))  tteennttaanngg  kkeeiiiinnggiinnaann  

uunnttuukk  sseellaalluu  bbeerrkkeemmbbaanngg;;  ddaann  tteemmuuaann  LLooppeezz  

((22000033))tteennttaanngg  kkeeppeerrccaayyaaaann  tteerrhhaaddaapp  ddiirrii  sseennddiirrii..  

  

    PPeenngggguunnaaaann  vvaarriiaabbeell  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  sseebbaaggaaii  

kkoovvaarriiaatt  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrbbuukkttii  ttiiddaakk  sseessuuaaii  

ddeennggaann  tteeoorrii  yyaanngg  ddiibbaanngguunn,,  kkaarreennaa  iittuu  bbaaggii  ppeenneelliittii  

mmeennddaattaanngg  ppeerrlluu  uunnttuukk  mmeennggggaannttii  vvaarriiaabbeell  ssiikkaapp  

kkrreeaattiiff  ddeennggaann  vvaarriiaabbeell  llaaiinn,,  mmiissaallnnyyaa  ttiinnggkkaatt  

kkeecceerrddaassaann  iinntteelleekkttuuaall..  KKaarreennaa  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeettaa--

aannaalliissiiss  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  KKiimm  ((22000055))  ppaaddaa  2211  jjuurrnnaall  
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iinntteerrnnaassiioonnaall  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  kkoorreellaassii  aannttaarraa  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  

kkeecceerrddaassaann  iinntteelleekkttuuaall  ((IIQQ))  wwaallaauuppuunn  kkooeeffiissiieenn  

kkoorreellaassiinnyyaa  ttiiddaakk  bbeeggiittuu  bbeessaarr..      

  

    AAlltteerrnnaattiiff  llaaiinnnnyyaa  aaddaallaahh  ddeennggaann  mmeennjjaaddiikkaann  

kkeeeennaamm  cciirrii  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  mmaassiinngg--mmaassiinngg  mmeennjjaaddii  ssaattuu  

vvaarriiaabbeell  yyaanngg  ssttaattuussnnyyaa  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  kkoovvaarriiaann..  

PPeenngggguunnaaaann  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  kkeeeennaamm  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  iinnddeeppeennddeenn  ssuuddaahh  bbaannyyaakk  

ddiillaakkuukkaann,,  mmiissaallnnyyaa  kkeetteerrbbuukkaaaann  tteerrhhaaddaapp  

ppeennggaallaammaann  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  ssaattuu  vvaarriiaabbeell  

((LLoocchhbbaauumm,,  eett,,  aallll,,  22000022))  aattaauu  ttoolleerraannccee  tteerrhhaaddaapp  

kkeettaakkssaaaann  sseebbaaggaaii  ssaattuu  vvaarriiaabbeell  ((LLaannee  &&  KKlleennkkee,,  22000044))  

sseehhiinnggggaa  nnaannttiinnyyaa  aakkaann  ddiikkeettaahhuuii  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  mmaannaa  

yyaanngg  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

  

    HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  hhiippootteessiiss  kkeedduuaa..    HHaassiill  

aannaalliissiiss  tteennttaanngg  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ppaaddaa  

kkeedduuaa  kkeelloommppookk  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  FF==1177,,882222  PP==00,,000000  

aarrttiinnyyaa  hhiippootteessiiss  nnooll  ((HHoo))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  ttiiddaakk  

aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  aannttaarraa  

kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  

ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  aaddaallaahh  ddiittoollaakk..  HHaassiill  
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ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  aannttaarraa  kkeedduuaa  kkeelloommppookk  aaddaallaahh  

116666,,2299::115511,,1133,,  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  lleebbiihh  

ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiffnnyyaa  

ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  kkeelloommppookk  yyaanngg  ppeemmbbaannddiinngg..  

  

    HHaassiill  aannaalliissiiss  ddeennggaann  mmeennyyeerrttaakkaann  vvaarriiaabbeell  

ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  FF==33,,662200  PP==00,,006644,,  sseeddaannggkkaann  jjiikkaa  yyaanngg  

ddiisseerrttaakkaann  hhaassiill  pprreetteess  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  nniillaaii  FF==22,,006666  

PP==00,,000000  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  sseebbeessaarr  00,,444455  aarrttiinnyyaa  ssiikkaapp  

kkrreeaattiiff  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  ssuummbbaannggaann  bbaaggii  ttiinnggggii  

rreennddaahhnnyyaa  hhaassiill  ppoosstteess  ppaaddaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff,,  llaaiinn  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  sskkoorr  pprreetteess  yyaanngg  tteerrnnyyaattaa  

bbeerrppeennggaarruuhh  ssiiggnniiffiikkaann  tteerrhhaaddaapp  sskkoorr  ppoosstteess  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr    4444,,55%%..      

  

    HHaassiill  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  

sseebbeelluummnnyyaa  sseeppeerrttii  YYuulliiaattii  ((11999911))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  

bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ddiiuukkuurr  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  mmeennggaarraanngg  ppaaddaa  ssiisswwaa  sseekkoollaahh  

ddaassaarr..  PPeenneelliittiiaann    ddeennggaann  hhaassiill  yyaanngg  ssaammaa  ddiillaakkuukkaann  

WWaattii  ((22000055))  ppaaddaa  ssiisswwaa  sseekkoollaahh  mmeenneennggaahh  ppeerrttaammaa..  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  iimmpplliikkaassii  tteeoorriittiiss  ddaarrii  

hhaassiill  iinnii  aaddaallaahh  ssiisswwaa  sseehhaarruussnnyyaa  ddiippaannddaanngg  sseebbaaggaaii  
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iinnddiivviidduu  yyaanngg  uunniikk  uunnttuukk  bbeerrkkeemmbbaanngg,,  bbuukkaann  sseebbaaggaaii  

pprriibbaaddii  ppaassiiff  yyaanngg  hhaannyyaa  ssiiaapp  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  

iinnffoorrmmaassii..  PPeenneelliittiiaann  llaaiinnnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  LLiippuuttoo  ((22000044))  

ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  ccllaassssrroooomm  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ddiiuukkuurr  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeemmbbuuaatt  ppuuiissii  ppaaddaa  ssiisswwaa  

sseekkoollaahh  ppeerrttaammaa..    

  

    PPeenneelliittiiaann  ppaaddaa  mmaahhaassiisswwaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  

MMaarryyaamm  ((22000077))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  

yyaanngg  ddiimmooddiiffiikkaassii  ddeennggaann  mmooddeell  iinnkkuuiirrii  ssaannggaatt  eeffeekkttiiff  

ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  bbeerrbbaahhaassaa  ddaallaamm  

mmeennuulliiss  eessaaii..  DDiiaannttaarraa  aassppeekk  kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  

ppeenniinnggkkaattaannnnyyaa  ssaannggaatt  ttiinnggggii  aaddaallaahh  aassppeekk  oorriissiinnaalliittaass,,  

eellaabboorraassii  ddaann  vvaarriiaassii  ppeenngggguunnaaaann  bbaahhaassaa  sseeddaannggkkaann  

aassppeekk  yyaanngg  ppaalliinngg  rreennddaahh  ppeenniinnggkkaattaannnnnnyyaa  tteerrjjaaddii  

ppaaddaa  aassppeekk  aakksseennttuuaassii  ppoossiittiiff..  

  

    PPeenneelliittiiaann  ddiilluuaarr  nneeggeerrii  tteellaahh  bbaannyyaakk  ddiillaakkuukkaann  

ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  tteemmuuaann  DDyykkssttrraa  &&  DDyykkssttrraa  ((11999977))  

ddaann  FFoowwlleerr  ((11999999))  tteennttaanngg  eeffeekkttiivviittaass  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddaallaamm  

bbaahhaassaa  IInnggggrriiss,,  ddaallaamm  bbaahhaassaa  CCiinnaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  

ZZhhaanngg  ((22000000)),,  ddaann  ddaallaamm  bbaahhaassaa  kkoorreeaa  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  



Ringkasan Disertasi  

 

38 

 

oolleehh  TTeeoo  &&  TTaann  ((22000066))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

ppeenngggguunnaaaann  BBiiyyuu  ((ppeenngggguunnaaaann  kkaattaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  

aannaallooggii))  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ppaaddaa  ssiisswwaa..  

  

    PPeenneelliittiiaann  CCoonnlleeyy  ((22000011))  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  ttiiggaa  

kkeelloommppookk  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ppeennggaarruuhh  ssyynneeccttiiccss  

tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  hhaassiill  

tteemmuuaannnnyyaa  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  

ppeerrllaakkuuaann  ssyynneeccttiiccss  mmeenniinnggkkaatt  dduuaa  kkaallii  lleebbiihh  ttiinnggggii  

ddiibbaannddiinngg  dduuaa  kkeelloommppookk  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmeennddaappaatt  

ppeerrllaakkuuaann  ddeennggaann  ssyynneeccttiiccss..  IIaa  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  hhaall  

iittuu  tteerrjjaaddii  kkaarreennaa  ddaallaamm  ssyynneeccttiiccss  tteerrjjaaddii  pprroosseess  

ddiinnaammiikkaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  mmeennddoorroonngg  ssuubbjjeekk  uunnttuukk  

bbeerrppeerriillaakkuu  kkrreeaattiiff  kkaarreennaa  aaddaannyyaa  mmoottiivvaassii  eekkssttrriinnssiikk  

yyaanngg  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  ppeennggaarruuhh  iinntteerraakkssii  sseessaammaa  ssiisswwaa..    

  

    PPeenneelliittiiaann  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  kkuuaalliittaattiiff  tteellaahh  

ddiillaakkuukkaann    KKeeyyeess  ((22000066))  yyaanngg  mmeennddeesskkrriippssiikkaann  

ppeenngggguunnaaaann  ssyynneeccttiiccss  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  mmooddeell  

ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  sseellaaiinn  iittuu  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ssaammaa  

ddiillaakkuukkaann  BBuurrkkss  ((22000055))  yyaanngg  mmeenngguujjii  kkeemmaammppuuaann  

ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddaallaamm    bbaahhaassaa  IInnggggrriiss..  

HHaassiill  kkeedduuaa  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  
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gguurruu  ssaannggaatt  mmeenniikkmmaattii  kkeettiikkaa  mmeennggaajjaarr  ddeennggaann  

mmeenngggguunnaakkaann  ssyynneeccttiiccss  ddaann  ssiisswwaa  mmeennggaallaammii  

ppeerrkkeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  wwaallaauuppuunn  

tteerrnnyyaattaa  ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ttiinnggggii..  

  

    TTeemmuuaann  mmeennaarriikk  sseehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  tteellaahh  ddiiuunnggkkaappkkaann  PPiieerrccee  

((11999922))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  kkeebbiiaassaaaann  mmeemmbbaaccaa  

sseesseeoorraanngg  ddaann  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  oorraanngg  ttuuaa  

bbeerrkkoorreellaassii  ppoossiittiiff  ddeennggaann  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  sseeddaannggkkaann  kkeebbiiaassaaaann  

mmeennoonnttoonn  tteelleevviissii  bbeerrkkoorreellaassii  nneeggaattiiff..  HHaall  iinnii  bbiissaa  

ddiippaahhaammii  kkaarreennaa  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  oorraanngg  ttuuaa  aakkaann  

bbeerrppeennggaarruuhh  ppaaddaa  ccaarraa  mmeennddiiddiikk  aannaakk--aannaakknnyyaa,,  

kkhhuussuussnnyyaa  ddaallaamm  mmeemmbbeerriikkaann  kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  

mmeemmbbaaccaa  bbuukkuu,,  jjiikkaa  aannaakk  bbaannyyaakk  mmeemmbbaaccaa  mmaakkaa  

ppiikkiirraann  aannaakk  aakkaann  sseemmaakkiinn  kkaayyaa  ddeennggaann  iinnffoorrmmaassii  

yyaanngg  mmeennjjaaddii  iinnssppiirraassii  ddaann  ssuummbbeerr  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  

kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss..  LLaaiinn  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  kkeebbiiaassaaaann  

mmeennoonnttoonn  tteelleevviissii,,  wwaallaauuppuunn  aannaakk  mmeennddaappaattkkaann  

iinnffoorrmmaassii  ttaappii  ddaayyaa  iimmaaggiinnaassii  aannaakk  cceennddeerruunngg  kkuurraanngg  

bbeerrkkeemmbbaanngg  kkaarreennaa  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ssuuddaahh  

lleebbiihh  kkoonnkkrriitt  ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  aaddaa  

ddaallaamm  bbaaccaaaann..  
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    LLaaiinn  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  KKiinngg  

((22000077))  kkeettiikkaa  mmeennggaajjaarr  ddiiaa  mmeenngggguunnaakkaann  mmeettooddee  

ssttoorryymmaakkiinngg  yyaaiittuu  mmeenngggguunnaakkaann  cceerriittaa  sseebbaaggaaii  

iilluussttrraassii  kkeettiikkaa  mmeennggaajjaarr,,  sseellaaiinn  iittuu  ddiiaappuunn  mmeennyyuurruuhh  

ssiisswwaannyyaa  uunnttuukk  bbeerrcceerriittaa  ddii  ddeeppaann  kkeellaass..  BBeerrddaassaarrkkaann  

hhaassiill  kkaajjiiaannnnyyaa  ddiiaa  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  

bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmaauuppuunn  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  bbiissaa  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  ssttoorryymmaakkiinngg  kkaarreennaa  

ddiiddaallaammnnyyaa  tteerrddaappaatt  kkeeggiiaattaann  iimmaaggeerryy  

((mmeemmbbaayyaannggkkaann))  yyaanngg  jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  iinnttii  ddaallaamm  

kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss..  

  

    UUrraaiiaann--uurraaiiaann  ddii  aattaass  mmeenndduukkuunngg  ppeennddaappaatt  

bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  bbiissaa  ddiijjaaddiikkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  

aalltteerrnnaattiiff  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann,,  aaddaa  tteemmuuaann  bbeerrbbeeddaa  yyaanngg  

ddiiuunnggkkaappkkaann  KKaarrttiinnii  ((22000055))  yyaanngg  mmeenneelliittii  ppeennggaarruuhh  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmooddeell  kkoonntteekkssttuuaall  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  bbeerruuppaa  

cceerriittaa  ppeennddeekk..  PPaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  iiaa  mmeemmeenniittaa  ssuubbjjeekk  

uunnttuukk  mmeennggkkaaiittkkaann  ppeennggaallaammaannnnyyaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  

ssuuaattuu  cceerriittaa,,  ddaann  ddaarrii  hhaassiill  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddiitteemmuukkaann  

aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  aannttaarraa  

sseebbeelluumm  ddaann  sseessuuddaahh  ppeerrllaakkuuaann  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  

mmeeaann  5566,,11::7799,,11..  
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    MMeettooddee  llaaiinn  yyaanngg  mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiicceerrmmaattii  

ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  aaddaallaahh  ssuuaassaannaa  kkeellaass  kkeettiikkaa  mmeennuulliiss..  TTeemmuuaann  

WWaalltteerr  ((22000022))  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ssuubbjjeekk  yyaanngg  

kkeettiikkaa  mmeennuulliiss  ddiiiirriinnggii  ddeennggaann  mmuussiikk  MMoozzaarrtt  tteerrnnyyaattaa  

mmeemmppeerroolleehh  hhaassiill  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaallaamm  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  ssuubbjjeekk  yyaanngg  kkeettiikkaa  mmeennuulliiss  

ttiiddaakk  ddiiiirriinnggii  mmuussiikk..  TTeemmuuaann  iinnii  mmeennjjaaddii  ppeennttiinngg  

uunnttuukk  ddiicceerrmmaattii  bbaaggii  ppaarraa  ppeenneelliittii  sseellaannjjuuttnnyyaa,,  

sseeaannddaaiinnyyaa  mmeellaakkuukkaann  ppeellaattiihhaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  

kkrreeaattiivviittaass  ddeennggaann  ccaarraa  mmeenngggguunnaakkaann  ssyynneeccttiiccss  yyaanngg  

ddiiiirriinnggii  ddeennggaann  mmuussiikk  kkllaassiikk..  

  

    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  tteemmuuaann  mmeennggeennaaii  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  

yyaanngg  ddiijjaaddiikkaann  kkoovvaarriiaabbeell  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  tteerrnnyyaattaa  

sseeccaarraa  eemmppiirriikk  ttiiddaakk  mmeemmbbeerriikkaann  dduukkuunnggaann  bbeerraarrttii  

bbaaggii  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

AAllaassaann  yyaanngg  ssaammaa  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann  kkeettiikkaa  ppeennuulliiss  

mmeemmbbaahhaass  hhaassiill  tteemmuuaann  mmeennggeennaaii  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff,,  kkhhuussuussnnyyaa  mmeennggeennaaii  kkoonnsseepp  ssiikkaapp  

kkrreeaattiiff  ddaann  ttiinnggkkaatt  vvaalliiddiittaass  iitteemm,,  nnaammuunn  sseellaaiinn  iittuu  aaddaa  

aallaassaann  llaaiinn  yyaanngg  ddiidduuggaa  mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabbnnyyaa,,  

ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh::  
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11..  TTeemmuuaann  eemmppiirriikk  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  lleebbiihh  bbaannyyaakk  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  lliinnggkkuunnggaann  

bbaaiikk  lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((PPiieerrccee,,  11999922))  mmaauuppuunn  

lliinnggkkuunnggaann  sseekkoollaahh  ((KKiinngg,,  22000077)),,  kkaarreennaa  aakkaann  

mmeemmbbeennttuukk  kkeebbiiaassaaaann  ppaaddaa  sseesseeoorraanngg  uunnttuukk  

mmeennuulliiss..  

  

22..  RReelliiaabbiilliittaass  hhaassiill  rraattiinnggss  yyaanngg  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ttiinnggggii..  

HHaassiill  uujjii  aannttaarr  rraatteerr  tteennttaanngg  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ppaaddaa  hhaassiill  ppoosstteess  mmeennuunnjjuukkkkaann  rraattaa--rraattaa  

rreelliiaabbiilliittaass  aannttaarr  rraatteerr  sseebbeessaarr  00,,887711  ddaann  eessttiimmaassii  

sseettiiaapp  rraatteerr  hhaannyyaa  mmeennccaappaaii  aannggkkaa  00,,664411..  

RReennddaahhnnyyaa  aannggkkaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ssaannggaatt  mmuunnggkkiinn  

ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  ssuudduutt  

ppaannddaanngg  tteennttaanngg  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  ddiiaannttaarraa  ppaarraa  rraatteerr  

yyaanngg  mmeemmaanngg  llaattaarrbbeellaakkaanngg  kkeeiillmmuuaannnnyyaa  bbeerrbbeeddaa..  

  

    TTeemmuuaann  mmeennggeennaaii  bbeerrppeerraannnnyyaa  lliinnggkkuunnggaann  

kkeelluuaarrggaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  mmeennggeennaaii  ppeerraann  oorraanngg  ttuuaa  

((PPiieerrccee,,  11999922))  mmeennaarriikk  uunnttuukk  ddiittiinnddaakk  llaannjjuuttii  ddaallaamm  

ssuuaattuu  ppeenneelliittiiaann  llaannjjuuttaann..  SSeellaaiinn  iittuu  ppeenneelliittiiaann  CChhaann  

((22000055))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  hhaarraappaann  oorraannggttuuaa,,  

kkeekkoommppaakkkkaann  kkeelluuaarrggaa,,  ddaann  ppeemmbbeerriiaann  kkeemmaannddiirriiaann  

ppaaddaa  aannaakk  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  ttiinnggggiinnyyaa  ttiinnggkkaatt  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  aannaakk,,  bbiissaa  jjuuggaa  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  
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aalltteerrnnaattiiff  uunnttuukk  ddiijjaaddiikkaann  kkoovvaarriiaabbeell  ddaallaamm  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ssiisswwaa,,  kkaarreennaa  tteerrnnyyaattaa  hhaassiill  aannaalliissiiss  

sseellaannjjuuttnnyyaa  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  

hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

  

    HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  hhiippootteessiiss  kkeettiiggaa..  HHaassiill  aannaalliissiiss  

tteennttaanngg  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  mmeennuunnjjuukkkkaann  nniillaaii  

RR==00,,558866  ddeennggaann  kkooeeffiissiieenn  ddeetteerrmmiinnaann  sseebbeessaarr  00,,334433  

nnaammuunn  sseetteellaahh  ddiillaakkuukkaann  ppeennyyeessuuaaiiaann  kkooeeffiissiieenn  

kkoorreellaassiinnyyaa  ((RR--aaddjjuusstteedd))  bbeerruubbaahh  mmeennjjaaddii  00,,332299,,  iinnii  

bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmaammppuu  

mmeennjjaaddii  pprreeddiikkttoorr  bbaaggii  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  sseebbeessaarr  3322,,99%%..  

  

    HHaassiill  aannaalliissiiss  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  ppeennggaarruuhh  

aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  

kkeemmaammaappuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  aarrttiinnyyaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  

ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr    kkrreeaattiiff  sseesseeoorraanngg,,  mmaakkaa  

aakkaann  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii  ppuullaa  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiffnnyyaa..  SSeebbaalliikknnyyaa,,  jjiikkaa  sseemmaakkiinn  rreennddaahh  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  sseesseeoorraanngg  mmaakkaa  aakkaann  

sseemmaakkiinn  rreennddaahh  ppuullaa  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiffnnyyaa..  



Ringkasan Disertasi  

 

44 

 

  

    TTeemmuuaann  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  

PPiieerrccee  ((11999922))  ppaaddaa  110022  ssiisswwaa  sseekkoollaahh  ddaassaarr  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  aannttaarraa  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  sseebbeessaarr  00,,331199..  IInnii  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  pprreeddiikkttoorr  bbaaggii  

ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  sseesseeoorraanngg  ddaallaamm  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  sseebbeessaarr  1100%%..    

  

    PPeenneelliittiiaann  HHaann  &&  MMaarrvviinn  ((22000022))  mmeenneemmuukkaann  

bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  mmeemmbbeerriikkaann  

ssuummbbaannggaann  sseebbeessaarr  1133,,66%%  tteerrhhaaddaapp  ppeerrffoorrmmaannccee  

kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrcceerriittaa  ppaaddaa  

ssiisswwaa  sseekkoollaahh  ddaassaarr..  AAddaa  kkeessaammaaaann  aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrcceerriittaa  ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaaiittuu  

kkeedduuaannyyaa  ssaammaa--ssaammaa  mmeenngggguunnaakkaann  iimmaaggiinnaassii  uunnttuukk  

mmeennggeekksspprreessiikkaannnnyyaa  ddaann  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  ssppoonnttaann,,  

jjiikkaa  bbeerrcceerriittaa  ddiieekksspprreessiikkaann  sseeccaarraa  lliissaann  sseeddaannggkkaann  

kkaallaauu  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddiiuunnggkkaappkkaann  sseeccaarraa  tteerrttuulliiss..    

    PPeenneelliittiiaann  llaaiinn  ddiillaakkuukkaann  LLeeee  ((22000044))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  kkoorreellaassii  aannttaarraa  bbeebbeerraappaa  ssuubb--tteess  

bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddaarrii  TToorrrreennccee  ddeennggaann  ppeerrffoorrmmaannccee  

ccrreeaattiivvee  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  RReeaalliissttiicc  ssttoorryy  tteelllliinngg  

pprroobblleemmss..  MMeennuurruutt  OOkkuuddaa,,  eett  aall  ((11999911))  tteess  iinnii  
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ddiiaannggggaapp  mmeemmppuunnyyaaii  vvaalliiddiittaass  pprreeddiikkttiiff  yyaanngg  ttiinnggggii  

ddeennggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  aarrttiinnyyaa  kkaallaauu  

sseesseeoorraanngg  mmeemmppuunnyyaaii  sskkoorr  yyaanngg  ttiinnggggii  ddaallaamm  tteess  

RReeaalliissttiicc  ssttoorryy  tteelllliinngg  pprroobblleemmss  mmaakkaa  iiaappuunn  aakkaann  

mmeemmppuunnyyaaii  sskkoorr  yyaanngg  ttiinnggggii  ppuullaa  ddaallaamm  kkeemmaammppuuaann  

mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

  

    PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  bbiiddaanngg  

oorrggaanniissaassii  ddiillaakkuukkaann  WWiilllliiaammss  ((22000044))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddiivveerrggeenn  

bbeerrkkoorreellaassii  ddeennggaann  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrreeaattiivvee  yyaanngg  ddiinniillaaii  

rraatteerr,,  kkhhuussuussnnyyaa  ppaaddaa  aassppeekk  nnoovveellttyy..  IIaa  mmeennjjeellaasskkaann  

bbaahhwwaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddiivveerrggeenn  mmeerruuppaakkaann  

aassppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  mmeenneennttuukkaann  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeenncciippttaaaann  kkaarryyaa  kkrreeaattiiff,,  kkaarreennaa  iittuu  iiaa  mmeennyyeebbuutt  

bbeerrppiikkiirr  ddiivveerrggeenn  ddeennggaann  sseebbuuttaann  ““kkuunnccii””  ddaallaamm  

kkrreeaattiivviittaass..  

  

    LLaappoorraann  CCrraammoonndd,,  eett,,  aallll  ((22000055))  tteennttaanngg  

ppeenngggguunnaaaann  tteess  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ((TTTTCCTT))  mmeennyyaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ssaammppaaii  4400  ttaahhuunn  tteerraakkhhiirr  tteess  iinnii  mmaassiihh  ssaannggaatt  

bbaaiikk  uunnttuukk  mmeemmpprreeddiikkssii  ssuuaattuu  kkaarryyaa  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ddiinniillaaii  oolleehh  eexxppeerrtt  jjuuddggmmeenntt  sseebbeessaarr  2233%%..  MMeennuulliiss  

cceerriittaa  ppeennddeekk  aaddaallaahh  ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  ddaarrii  kkaarryyaa  

kkrreeaattiiff,,  kkaarreennaa  iittuu  bbiissaa  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  aaddaa  
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hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

sseesseeoorraanngg  ddeennggaann  hhaassiill  kkaarryyaannyyaa..  

  

    SSeebbuuaahh  ppeerrttaannyyaaaann  ffiilloossooffiiss  ddiiaajjuukkaann  FFoorreesstteerr  

((BBeekkuurrss  &&  SSaannttoollii,,  11999999))  bbeerrbbuunnyyii::  BBaaggaaiimmaannaa  ssaayyaa  

ttaahhuu  aappaa  yyaanngg  eennggkkaauu  ppiikkiirrkkaann  ssaammppaaii  ssaayyaa  lliihhaatt  aappaa  

yyaanngg  eennggkkaauu  kkaattaakkaann??  JJaawwaabbaann  tteerrhhaaddaapp  ppeerrttaannyyaaaann  

iinnii  tteennttuu  ssaajjaa  mmeemmppeerrkkuuaatt  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  

ddeennggaann  mmeennuulliiss,,  kkaarreennaa  ttuulliissaann  sseesseeoorraanngg  mmeerruuppaakkaann  

eekksspprreessii  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  ddiippiikkiirr  ddaann  ddiirraassaakkaannnnyyaa,,  

aappaallaaggii  bbeennttuukknnyyaa  bbeerruuppaa  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  yyaanngg  

ppeenngguunnggkkaappaannnnyyaa  mmeennuurruutt  GGrreeeennee  &&  PPeettttyy  ((11999911))  

mmeemmaanngg  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  llaannggssuunngg..      

  

    UUnnggkkaappaann  yyaanngg  hhaammppiirr  sseennaaddaa  ddaallaamm  

hhuubbuunnggaannnnyyaa  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  tteellaahh  

ddiikkeemmuukkaakkaann  WWiinnggeerrsskkyy,,  eett  aall  ((11999922))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiittuulliiss  aaddaallaahh  sseessuuaattuu  

yyaanngg  ddiippiikkiirr,,  aarrttiinnyyaa  aaddaa  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiissaa  

ddiippiissaahhkkaann  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss..  

  

    UUrraaiiaann--uurraaiiaann  ddii  aattaass  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  

tteerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  eerraatt  aannttaarraa  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  KKeennnneeddyy  ((11999988))  mmeennjjeellaasskkaann  

bbaahhwwaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  ssiisswwaa  aakkaann  
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tteerrlliibbaatt  ddeennggaann  ppeennuulliissaann  kkaattaa,,  ppeenngggguunnaaaann  

ttaattaabbaahhaassaa,,  ppeenngguunnggkkaappaann  ddaann  ppeennggoorrggaanniissaassiiaann  

ppiikkiirraann  ddaann  ppeerraassaaaann,,  bbaahhkkaann  ddeennggaann  ssaannggaatt  tteeggaass  

BBeekkuurrss  &&  SSaannttoollii  ((11999999))  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  aaddaallaahh  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  kkaarreennaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  

mmeennuulliiss  ppaassttii  mmeelliibbaattkkaann  ppiikkiirraann..  BBeeaann  ((11999966))  

mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  sseebbeelluumm  mmeemmuullaaii  mmeennuulliiss  ppaassttii  

sseesseeoorraanngg  ddiimmuullaaii  ddeennggaann  mmeemmffookkuusskkaann  ppiikkiirraannnnyyaa,,  

kkaarreennaa  iittuu  iiaa  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  mmeennuulliiss  iittuu  

mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  pprroosseess  yyaanngg  mmeelliibbaattkkaann  kkeeggiiaattaann  

bbeerrppiikkiirr..  

  

    RRooeekkhhaann  ((11999911))  mmeennjjeellaasskkaann  pprroosseess  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  pprroosseess  bbeerrppiikkiirr  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt;;  ssuuaattuu  pprroosseess  ppeenncciippttaaaann  kkaarryyaa  ssaassttrraa  

bbiiaassaannyyaa  ddiimmuullaaii  ddaarrii  11))  mmuunnccuullnnyyaa  iiddee  ddaallaamm  ppiikkiirraann  

ppeennuulliiss;;  22))  ppeennuuaannggaann  ddaann  ppeennggkkrriissttaallaann  iiddee  tteerrsseebbuutt;;  

33))  mmeenneettaappkkaann  bbeennttuukk  mmeeddiiaa  eekksspprreessii  bbaahhaassaannyyaa;;  44))  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  aattaauu  mmeennuulliisskkaann  iiddee  tteerrsseebbuutt  

mmeennjjaaddii  kkaarryyaa  ssaassttrraa..  

  

    IImmpplliikkaassii  pprraakkttiiss  ddaarrii  tteemmuuaann  ddii  aattaass  ddaallaamm  

kkoonntteekkss  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  aaddaallaahh  

aaddaannyyaa  ssuummbbeerr  iinnffoorrmmaassii  sseebbaaggaaii  bbaahhaann  ppeerrttiimmbbaannggaann  

ddaallaamm  uuppaayyaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  
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kkrreeaattiiff  ssiisswwaa  aarrttiinnyyaa  sseellaaiinn  ssiisswwaa  ddiibbeerrii  ppeennggeettaahhuuaann  

tteennttaanngg  ccaarraa  mmeennuulliiss  yyaanngg  bbeennaarr,,  jjuuggaa  mmeemmbbeerriikkaann  

ppeellaattiihhaann  ppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirrnnyyaa  ddaann  ssaallaahh  ssaattuu  aalltteerrnnaattiiff  yyaanngg  

bbiissaa  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ddeennggaann  mmeellaakkuukkaann  aannaallooggii  aattaauu  

mmeettaappoorraa  ddaallaamm  bbeerrppiikkiirr..    

      

  

    HHaassiill  aannaalliissiiss  TTaammbbaahhaann..            HHaassiill  aannaalliissiiss  

ttaammbbaahhaann  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  aaddaallaahh  mmeennggeennaaii  ppeennggaarruuhh  

ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  TTeekknniikk  aannaalliissiiss  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee  kkaarreennaa  iittuu    

aassuummssii  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippeennuuhhii  sseellaaiinn  ddaarrii  nnoorrmmaalliittaass  

sseebbaarraann  aaddaallaahh  hhoommooggeenniittaass  vvaarriiaannss..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  

aannaalliissiiss  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  ddaattaa  yyaanngg  ddiiaannaalliissiiss  aaddaallaahh  

nnoorrmmaall  ddaann  hhoommooggeenn,,  kkeeccuuaallii  ddaattaa  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

tteerrnnyyaattaa  ddaattaannyyaa  ttiiddaakk  hhoommooggeenn  ((00,,000066  <<  00,,005500)),,  

kkaarreennaa  iittuu  uunnttuukk  mmeenngguujjiinnyyaa  ddiigguunnaakkaann  aannaalliissiiss  

ssttaattiissttiikk  nnoonnppaarraammeettrriikk..    

  

    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  aannaalliissiiss  

ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  tteerrhhaaddaapp  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddiitteemmuukkaann  hhaassiill  sseebbaaggaaii  

bbeerriikkuutt::  
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11..  HHaassiill  aannaalliissiiss  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  tteerrhhaaddaapp  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  

FF==88..2244  PP==00,,003333  ddeennggaann  nniillaaii  mmeeaann  110077,,0088::111144,,7755  

aarrttiinnyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  bbeerrppeennggaarruuhh  

tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff,,  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  

kkeemmaammppuuaannnnyyaa  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii..  

  

22..  HHaassiill  aannaalliissiiss  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  tteerrhhaaddaapp  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddiitteemmuukkaann  nniillaaii  CChhii--

ssqquuaarree  sseebbeessaarr  55,,774422  PP==00,,001177  ddeennggaann  nniillaaii  mmeeaann  

2211,,0088::3311,,3344  aarrttiinnyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  

bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff,,  ppeerreemmppuuaann  

cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaannnnyyaa  

ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii..  

  

    BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  

aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  bbeerrbbaaggaaii  aassppeekk  

ppssiikkoollooggiiss  tteellaahh  bbaannyyaakk  ddiillaakkuukkaann,,  kkhhuussuussnnyyaa  tteennttaanngg  

ttiinnggkkaatt  kkeecceerrddaassaann  bbaaiikk  bbeerruuppaa  kkeecceerrddaassaann  iinntteelleekkttuuaall  

((IIQQ)),,  kkeecceerrddaassaann  eemmoossiioonnaall  ((EEII)),,  kkeecceerrddaassaann  ssppiirriittuuaall  

((SSII)),,  kkeecceerrddaassaann  mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann  mmaauuppuunn  
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kkrreeaattiivviittaass  ((CCQQ))  ddaann  ddiippeerroolleehh  kkeessiimmppuullaann  hhaassiill  yyaanngg  

cceennddeerruunngg  bbeerrbbeeddaa..  

  

    PPeenneelliittiiaann  AAzziizz  ((11999999))  ppaaddaa  223300  ssiisswwaa  SSMMAANN  ddii  

YYooggyyaakkaarrttaa  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  

aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  hhaall  kkeecceerrddaassaann  

eemmoossiioonnaall,,  ddeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ppeenneelliittiiaann  PPrraawwiittaassaarrii  ((11999933))  

yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  

llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  hhaall  mmeennggeekksspprreessiikkaann  

eemmoossii  sseeppeerrttii  rraassaa  mmaarraahh,,  jjiijjiikk,,  tteerrkkeejjuutt,,  ddaann  llaaiinn  

sseebbaaggaaiinnyyaa,,  kkeeccuuaallii  ddaallaamm  mmeennggeekksspprreessiikkaann  rraassaa  mmaalluu..  

PPeenneelliittiiaann  AAzziizz  ((22000077))  ddaallaamm  hhaall  kkeecceerrddaassaann  

mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  tteerrhhaaddaapp  112211  

oorraanngg  mmaahhaassiisswwaa  mmeenneemmuukkaann  ttiiddaakk  aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  

aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  bbaaiikk  ppaaddaa  aassppeekk  

ccoonnttrrooll,,  oorriiggiinn--oowwnneerrsshhiipp,,  rreeaacchh    mmaauuppuunn  eenndduurraannccee..  

  

    PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  

ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann  tteellaahh  

ddiillaakkuukkaann  AAzziizz  &&  MMaannggeessttuuttii  ((22000055))  ppaaddaa  330044  

mmaahhaassiisswwaa  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  

ttiinnggggii  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  ddaallaamm  hhaall  ttiinnggkkaatt  

kkeecceerrddaassaann  iinntteelleekkttuuaall  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  tteess  

SSttaannddaarrdd  PPrrooggrreessssiivvee  MMaattrriicceess  ((SSPPMM))  ddeennggaann  

ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  112277,,2288::116666,,8800,,  uunnttuukk  kkeecceerrddaassaann  
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eemmoossiioonnaall  8888,,6699::9900,,9933,,  ddaann  uunnttuukk  kkeecceerrddaassaann  ssppiirriittuuaall  

7788,,2200::8811,,3300..    

  

    PPeerrbbaannddiinnggaann  ddaallaamm  hhaall  kkrreeaattiivviittaass  tteellaahh  

ddiillaakkuukkaann  MMuunnaannddaarr  ((11997777))  ppaaddaa  ssiisswwaa  sseekkoollaahh  

mmeenneennggaahh  ddii  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

kkrreeaattiivviittaass  ppeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  ddaarrii  

llaakkii--llaakkii  ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  5588%%  bbeerrbbaannddiinngg  4422%%..  

HHaassiill  yyaanngg  ssaammaa  ddiitteemmuukkaann  AAzziizz  ((22000066))  yyaanngg  

bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  ppaaddaa  8822  aannaakk  yyaanngg  

mmeemmppuunnyyaaii  ttiinnggkkaatt  kkrreeaattiivviittaass  ttiinnggggii  tteerrnnyyaattaa  lleebbiihh  

bbaannyyaakk  ddiippeerroolleehh  aannaakk  ppeerreemmppuuaann  ddiibbaannddiinngg  llaakkii--llaakkii  

ddeennggaann  ppeerrbbaannddiinnggaann  3355  ((5533%%))  bbeerrbbaannddiinngg  3311  ((4477%%))..  

  

    CCrraammoonndd,,  eett  aall  ((22000055))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ddaarrii  

bbeerrbbaaggaaii  ppeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass  ddiitteemmuukkaann  

aaddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  ppeerrbbeeddaaaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn  

ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  kkrreeaattiivviittaass  bbaaiikk  ddaallaamm  bbeennttuukk  kkuuaannttiittaass  

mmaauuppuunn  kkuuaalliittaass..  HHaassiill  aannaalliissiiss  tteerrhhaaddaapp  jjuurrnnaall  

ppeenneelliittiiaann  ddaarrii  ttaahhuunn  11995588--11999988  ddiitteemmuukkaann  aaddaannyyaa  

ppeerrbbeeddaaaann  bbaaiikk  ppaaddaa  aassppeekk  fflluueennccyy,,  fflleexxiibbiilliittyy,,  

oorriiggiinnaalliittyy,,  ddaann  eellaabboorraattiioonn..  PPeerreemmppuuaann  cceennddeerruunngg  

lleebbiihh  ttiinnggggii  ppaaddaa  aassppeekk  fflluueennccyy,,  oorriiggiinnaalliittyy,,  ddaann  

eellaabboorraattiioonn,,  sseeddaannggkkaann  ppaaddaa  aassppeekk  fflleexxiibbiilliittyy  llaakkii--llaakkii  
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cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  wwaallaauu  ppeerrbbeeddaaaannnnyyaa  ttiiddaakk  

tteerrllaalluu  ttiinnggggii..  

  

    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  ppeerrbbeeddaaaann  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  tteennttaanngg  ggaayyaa  bbeerrppiikkiirr  bbeerrddaassaarrkkaann  tteeoorrii  

SStteerrnnbbeerrgg  tteennttaanngg  ttuujjuuhh  jjeenniiss  ggaayyaa  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  

tteellaahh  ddiitteelliittii  TTaaffttii  &&  BBaabbaallii  ((22000077))..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  

mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ggaayyaa  bbeerrppiikkiirr  llaakkii--llaakkii  lleebbiihh  

bbeerrssiiffaatt  lleeggiissllaattiiff,,  lliibbeerraall,,  ddaann  gglloobbaall,,  sseeddaannggkkaann  ggaayyaa  

bbeerrppiikkiirr  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  eekksseekkuuttiiff,,  jjuurriiddiiss,,  

kkoonnsseerrvvaattiiff,,  ddaann  llookkaall..      

  

    BBeebbeerraappaa  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  aattaass  lleebbiihh  bbaannyyaakk  

mmeennuunnjjuukkkkaann  aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  bbeerrbbaaggaaii  hhaall..  PPrraawwiittaassaarrii  &&  KKaahhnn  

((11998855))  mmeennjjeellaasskkaann  ppeerrbbeeddaaaann  tteerrsseebbuutt  bbeerrddaassaarrkkaann  

hhaassiill  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  tteennttaanngg  kkeepprriibbaaddiiaann..  MMeerreekkaa  

mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  ppeerreemmppuuaann  mmeemmppuunnyyaaii  

kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  lleebbiihh  hhaannggaatt,,  eemmoossiioonnaall,,  ssooppaann,,  

ppeekkaa,,  ddaann  mmeennttaaaattii  aattuurraann,,  sseeddaannggkkaann  llaakkii--llaakkii  

cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ssttaabbiill,,  ddoommiinnaann,,  ddaann  iimmppuullssiiff..  

  

    AAddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  llaakkii--llaakkii  ddaann  

ppeerreemmppuuaann  ddaallaamm  bbeerrbbaaggaaii  aassppeekk  ppssiikkoollooggiiss,,  

kkhhuussuussnnyyaa  ddaallaamm  kkrreeaattiivviittaass  bbiissaa  ddiippaahhaammii  ddaarrii  
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bbeerrbbaaggaaii  ssuudduutt  ppaannddaanngg..  BBrriizzeennddiinnee  ((22000066))  sseeoorraanngg  

aahhllii  nneeuurrooppssiikkiiaattrrii  ddaann  ddiirreekkttuurr  kklliinniikk  yyaanngg  kkhhuussuuss  

mmeennggkkaajjii  ffuunnggssii  oottaakk  ppeerreemmppuuaann  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  

mmeemmaanngg  sseeccaarraa  ssttrruukkttuurr  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  oottaakk  

llaakkii--llaakkii  ddaann  ppeerreemmppuuaann..HHaall  iinnii  bbeerraakkiibbaatt  ppaaddaa  

ppeerrbbeeddaaaann  kkeedduuaannyyaa  ddaallaamm  ccaarraa  bbeerrppiikkiirr,,  ccaarraa  

mmeemmaannddaanngg  sseessuuaattuu,,  ccaarraa  bbeerrkkoommuunniikkaassii,,  ddaann  llaaiinn  

sseebbaaggaaiinnyyaa..    PPeenneelliittiiaann  CCaarrllssoonn  ((PPuurrwwaattii,,  11999933))  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  llaakkii--llaakkii  cceennddeerruunngg  lleebbiihh  ttiinnggggii  

ddaallaamm  oorriieennttaassii  ssoossiiaall  sseeddaannggkkaann  ppeerreemmppuuaann  lleebbiihh  

bbeerroorriieennttaassii  ppeerrssoonnaall..  

      

    TTeemmuuaann  SSppeerrrryy  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiiuunnggkkaapp  oolleehh  

WWyyccooffff  ((11999911))  mmeennjjeellaasskkaann  aaddaannyyaa  dduuaa  jjeenniiss  oottaakk  ppaaddaa  

sseettiiaapp  mmaannuussiiaa  yyaaiittuu  oottaakk  kkaannaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  

rraassiioonnaall  ddaann  oottaakk  kkiirrii  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  iirrrraassiioonnaall..  

CCaarraa  kkeerrjjaa  oottaakk  kkiirrii  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  sseerriiaall,,  bbeerruurruuttaann,,  ddaann  

ssaannggaatt  mmeemmeennttiinnggkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkoonnggkkrriitt  

ddaann  rreeaalliissttiiss,,  sseeddaannggkkaann  oottaakk  kkaannaann  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  

ppaarraalleell,,  ttiiddaakk  bbeerrppoollaa,,  ddaann  mmeemmeennttiinnggkkaann  hhaall--hhaall  yyaanngg  

bbeerrssiiffaatt  aabbssttrraakk  ddaann  iinnttuuiittiiff..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  WWyyccooffff  

((11999911))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  mmuunnccuull  ddaarrii  

iinntteerraakkssii  aannttaarraa  kkeedduuaa  bbeellaahhaann  oottaakk  ddaann  oottaakk  kkiirrii,,  

wwaallaauuppuunn  bbaannyyaakk  aahhllii  yyaanngg  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaahhwwaa  oottaakk  
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kkaannaann  lleebbiihh  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkrreeaattiivviittaass  kkaarreennaa  

ccaarraa  kkeerrjjaannyyaa  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  aabbssttrraakk  ddaann  iinnttuuiittiiff..  

  

    KKeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

mmeemmaanngg  lleebbiihh  mmeerruuppaakkaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  

ppeerrssoonnaall  ddaann  iinnttuuiittiiff,,  kkaarreennaa  iittuu  bbiissaa  ddiippaahhaammii  jjiikkaa  

sseeaannddaaiinnyyaa  ppeerreemmppuuaann  mmeemmppuunnyyaaii  kkeemmaammppuuaann  yyaanngg  

lleebbiihh  ttiinnggggii  jjiikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  llaakkii--llaakkii  ddaallaamm  kkeedduuaa  

bbiiddaanngg  tteerrsseebbuutt,,  wwaallaauuppuunn  tteennttuu  ssaajjaa  hhaassiill  tteemmuuaann  iinnii  

mmaassiihh  ppeerrlluu  ppeenngguujjiiaann  eemmppiirriiss  yyaanngg  lleebbiihh  mmeennddaallaamm  

ddaann  sseekkssaammaa..  

    

    GG..  PPeennuuttuupp  

  

    HHaassiill  tteemmuuaann  ddii  aattaass  bbeerriimmpplliikkaassii  ppaaddaa  ccaarraa  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  bbiissaa  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa    

tteerriinntteeggrraassii  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ssttuuddii  aattaauu  bbiissaa  jjuuggaa  

ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  tteerrppiissaahh  ddaallaamm  pprrooggrraamm  

eekkssttrraakkuurriikkuulleerr  bbeerruuppaa  ppeellaattiihhaann--ppeellaattiihhaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  aattaauu  mmeettooddee  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  sseeccaarraa  kkrreeaattiiff,,  

aappaappuunn  bbeennttuukknnyyaa  yyaanngg  ppaalliinngg  ppeennttiinngg  aaddaallaahh  

kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  hhaarruuss  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeennddiiddiikkaann,,  sseehhiinnggggaa  mmaammppuu  mmeennjjaawwaabb  aannggggaappaann  
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bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  kkuurraanngg  mmeennggaapprreessiiaassii  

kkrreeaattiivviittaass..  

  

    BBeebbeerraappaa  aahhllii  sseeppeerrttii  TTiisshhmmaann,,  eett  aall  ((11999955))  

mmeennggaajjuukkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  bbeerrppiikkiirr  bbaaiikk  ddaallaamm  

bbeennttuukk  bbeerrppiikkiirr  kkrriittiiss  mmaauuppuunn  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff  hhaarruuss  

mmuullaaii  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  pprraakktteekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass,,  

kkaarreennaa  iittuu  sseettiiaapp  gguurruu  sseemmeessttiinnyyaa  mmeemmaahhaammii  ddaann  

mmeennggeerrttii  ccaarraa  mmeennggaajjaarrkkaannnnyyaa..  HHaall  yyaanngg  ssaammaa  

ddiikkeemmuukkaakkaann  SSeennggee  ((11999999))  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

mmeenngguubbaahh  ppeennddiiddiikkaann  bbeerraarrttii  mmeerruubbaahh  ccaarraa  bbeerrppiikkiirr..  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  iiaa  mmeennggaajjuukkaann  aalltteerrnnaattiiff  ccaarraa  bbeerrppiikkiirr  

yyaanngg  ddiisseebbuutt  ddeennggaann  bbeerrppiikkiirr  fflleekkssiibbeell..    

  

    KKeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  aaddaallaahh  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  

ddiikkaatteeggoorriikkaann  sseebbaaggaaii  aaccttiivvee  lleeaarrnniinngg,,  kkaarreennaa  iittuu  

iimmpplliikkaassii  tteeoorriittiiss  tteerrhhaaddaapp  pprraakkttiikk  ppeennddiiddiikkaann  aaddaallaahh  

aaddaannyyaa  ppeerruubbaahhaann  ppaarraaddiiggmmaa  gguurruu  ddaallaamm  mmeemmaannddaanngg  

eekkssiisstteennssii  ssiisswwaa..  SSiisswwaa  bbuukkaannllaahh  oobbjjeekk  ppaassiiff  yyaanngg  

hhaannyyaa  ssiiaapp  mmeenneerriimmaa  iinnffoorrmmaassii  ddaarrii  gguurruu,,  ttaappii  ssiisswwaa  

aaddaallaahh  ssuubbjjeekk  aakkttiiff  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ppootteennssii  uunnttuukk  

bbeerrkkeemmbbaanngg,,  kkaarreennaa  ttuuggaass  ppeennddiiddiikkaann  ppaaddaa  

hhaakkiikkaattnnyyaa  aaddaallaahh  mmeennyyeeddiiaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  

mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  bbaakkaatt  
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ddaann  kkeemmaammppuuaannnnyyaa  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  sseessuuaaii  ddeennggaann  

kkeebbuuttuuhhaann  pprriibbaaddii  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarrnnyyaa..  

  

    IImmpplliikkaassii  pprraakkttiiss  bbaaggii  gguurruu  ddaann  pprraakkttiissii  

ppeennddiiddiikkaann  llaaiinnnnyyaa    aaddaallaahh  ttuuggaass  gguurruu  uunnttuukk  

mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell    ppeemmbbeellaajjaarraann  aalltteerrnnaattiiff  yyaanngg  

tteeppaatt  ddaann  bbeerrvvaarriiaassii  sseessuuaaii  ddeennggaann  mmaatteerrii  yyaanngg  

ddiiaajjaarrkkaann,,  ssaallaahh  ssaattuu  aalltteerrnnaattiiffnnyyaa  aaddaallaahh  ddeennggaann  

mmeenngggguunnaakkaann  ssyynneeccttiiccss  sseehhiinnggggaa  ddiihhaarraappkkaann  pprroosseess  

bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ttiiddaakk  hhaannyyaa  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  

kkoonnvveennssiioonnaall  yyaanngg  aakkaann  mmeemmbbuuaatt  ssiisswwaa  mmeennjjaaddii  

jjeennuuhh  ddaann  kkeehhiillaannggaann  ddaayyaa  ttaarriikk  uunnttuukk  bbeellaajjaarr..  PPrroosseess  

bbeellaajjaarr  mmeennuurruutt  DDee  PPoorrtteerr  &&  HHeerrnnaacckkyy  ((11999922))  aakkaann  

bbeerrjjaallaann  eeffeekkttiiff  jjiikkaa  ssiisswwaa  bbeerraaddaa  ddaallaamm  ssuuaassaannaa  yyaanngg  

nnyyaammaann  ddaann  mmeennyyeennaannggkkaann..  KKeeaaddaaaann  tteerrsseebbuutt  

bbeerriimmpplliikkaassii  ppaaddaa  kkeesseemmppaattaann  ssiisswwaa  uunnttuukk  

mmeennggeekksspprreessiikkaann  ppootteennssii  kkrreeaattiiffnnyyaa..  
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HH..  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

  
AAmmaabbiillee,,  TT..MM..  ((11999966))..  TThhee  SSoocciiaall  PPssyycchhoollooggyy  ooff  CCrreeaattiivviittyy,,  

NNeeww  YYoorrkk::  SSpprriinnggeerr  VVeerrllaagg  

  

AArrpp,,  LL..,,  &&  WWooooddaarrdd,,  BB..SS..  ((22000044))..  CCuurriioossiittyy  aanndd  ccrreeaattiivviittyy  aass  

aattttrriibbuutteess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  lliitteerraaccyy,,  RReeffeerreennccee  aanndd  

UUsseerr  SSeerrvviiccee  QQuuaarrtteerrllyy,,  4444,,  11,,  3311--3355  

  

AAzziizz,,  RR..  ((11999999))..  HHuubbuunnggaann  aannttaarraa  kkeecceerrddaassaann  eemmoossiioonnaall  

ddaann  ppeennyyeessuuaaiiaann  ddiirrii  ddeennggaann  kkeecceennddeerruunnggaann  

bbeerrppeerriillaakkuu  ddeelliinnkkuueenn  ppaaddaa  rreemmaajjaa,,  TTeessiiss,,  

YYooggyyaakkaarrttaa::  UUnniivveerrssiittaass  GGaaddjjaahh  MMaaddaa  

  

AAzziizz,,  RR..  ((22000066))..  SSttuuddii  tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass  ppaaddaa  ssiisswwaa  

SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  PPeerrttaammaa  ddii  kkoottaa  MMaallaanngg..  

PPssiikkooiissllaammiikkaa,,  33,,  22,,  223399--225544  

  

AAzziizz,,  RR..  ((22000077))..  PPeennggaarruuhh  kkeepprriibbaaddiiaann  uulluull  aallbbaabb  tteerrhhaaddaapp  

kkeecceerrddaassaann  mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann,,  LLaappoorraann  

PPeenneelliittiiaann,,  MMaallaanngg::  LLeemmlliittbbaanngg  UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  

NNeeggeerrii  MMaallaanngg  

  

AAzziizz,,  RR..,,  &&  MMaannggeessttuuttii,,  RR..  ((22000055))..  TTiiggaa  jjeenniiss  kkeecceerrddaassaann  ddaann  

aaggrreessiivviittaass  mmaahhaassiisswwaa,,  PPssiikkoollooggiikkaa,,  2211,,  1111,,  6644--7777  
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BBeeaann,,  JJ..  ((11999988))..  EEnnggaaggiinngg  IIddeeaass,,  SSaann  FFrraannssiissccoo::  JJoosssseeyy--BBaassss  

PPuubblliisshheerr  

  

BBeeaattttiiee,,  DD..KK..  ((22000000))..  CCrreeaattiivviittyy  IInn  AArrtt::  TThhee  FFeeaassiibbiilliittyy  ooff  

AAsssseessssiinngg  CCuurrrreenntt  CCoonncceeppttiioonnss  IInn  TThhee  SScchhooooll  

CCoonntteexxtt,,  AAsssseessssmmeenntt  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  77,,  22,,  117755--119922  

  

BBeekkuurrss,,  DD..,,  &&  SSaannttoollii,,  SS..  ((11999999))..  WWrriittiinngg  iiss  ppoowweerr::  ccrriittiiccaall  

tthhiinnkkiinngg,,  ccrreeaattiivvee  wwrriittiinngg,,  aanndd  ppoorrttooffoolliioo  

aasssseessssmmeenntt,,  BBaayy  MMiinneettttee::  BBaallddwwiinn  CCoouunnttyy  HHiigghh  

SScchhooooll  

  

BBeesseemmeerr,,  SS..PP..  ((22000055))..  BBee  ccrreeaattiivvee!!,,  uussiinngg  ccrreeaattiivvee  pprroodduucctt  

aannaallyyssiiss  iinn  ggiifftteedd  eedduuccaattiioonn,,  CCrreeaattiivvee  LLeeaarrnniinngg  

TTooddaayy,,  1133,,  44,,  11--44  

  

BBeesseemmeerr,,  SS..PP..,,  &&  OO‟‟QQuuiinn,,  KK..  ((11998877))..  CCrreeaattiivvee  pprroodduucctt  

aannaallyyssiiss::  TTeessttiinngg  aa  mmooddeell  bbyy  jjuuddggiinngg  iinnssttrruummeenntt,,  IInn  

SS..GG..  IIssaakkeenn  ((eedd)),,  FFrroonnttiieerr  ooff  CCrreeaattiivviittyy  RReesseeaarrcchh::  

BBeeyyoonndd  tthhee  BBaassiicc,,  BBuuffaalllloo,,  NNeeww  YYoorrkk::  BBeeaarrllyy  

  

BBrriizzeennddiinnee,,  LL..  ((22000066))..  FFeemmaallee  BBrraaiinn,,  NNeeww  YYoorrkk::  MMoorrggaann  

RRooaadd  BBooookkss  

  

BBuurrkkss,,  CC..GG..  ((22000055))..  CCoommbbaattiinngg  TThhee  BBaarrttlleebbyy  SSyynnddrroommee  

WWiitthh  SSyynneeccttiiccss::  EExxaammiinniinngg  TTeeaacchheerr  AAttttiittuuddee  AAnndd  

TThhee  IInnfflluueenncceess  oonn  SSttuuddeenntt  WWrriittiinngg,,  DDiisssseerrttaattiioonn,,  
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HHoouussttoonn::  FFaaccuullttyy  ooff  TThhee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHoouussttoonn  

  

CChhaann,,  DD..WW..  ((22000055))..  FFaammiillyy  eennvviirroonnttmmeenntt  aanndd  ttaalleenntt  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  CChhiinneessee  ggiifftteedd  ssttuuddeenntt  iinn  

HHoonnggkkoonngg,,  GGiifftteedd  CChhiilldd  QQuuaarrtteerrllyy,,  4499,,  33,,  221111--222211  

  

CChhuuaanngg,,  LL..MM..  ((22000077))..  TThhee  ssoocciiaall  ppssyycchhoollooggyy  ooff  ccrreeaattiivviittyy  

aanndd  iinnnnoovvaattiioonn::  PPrroocceessss  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee,,  SSoocciiaall  

BBeehhaavviioorr  aanndd  PPeerrssoonnaalliittyy,,  3355,,  77,,  887755--888877  

  

CCoonnlleeyy,,  DD..  ((22000011))..  DDeelliicciioouussllyy  UUggllyy::  PPuurrssuuiinngg  ccrreeaattiivviittyy  iinn  

ffeeaattuurree  wwrriittiinngg,,  AAuussttrraalliiaann  JJoouurrnnaalliissmm  RReevviieeww,,  2233,,  

11,,  118833--119977  

  

CCoouucchh,,  RR..  ((11999933))..  SSyynneeccttiiccss  aanndd  IImmaaggeerryy,,  DDeevveellooppiinngg  

CCrreeaattiivvee  TThhiinnkkiinngg  TThhrroouugghh  IImmaaggeess,,  PPeennnnssyyllppaanniiaa::  

EERRIICC  ddaattaabbaassee  EEDD336633333300  

  

CCrraammoonndd,,  BB..,,  MMoorrggaann,,  JJ..MM..,,  BBaannddaallooss,,  DD..,,  &&  ZZuuoo,,  LL..  ((22000055))..  

AA  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  4400--yyeeaarr  ffoollllooww--uupp  ooff  tthhee  TToorrrreennccee  

tteessttss  ooff  ccrreeaattiivvee  tthhiinnkkiinngg::  AAlliivvee  aanndd  WWeellll  iinn  tthhee  

nneeww  mmiilllleennnniiuumm,,  GGiifftteedd  CChhiilldd  QQuuaarrtteerrllyy,,  4499,,  44,,  

228833--229911  

  



Ringkasan Disertasi  

 

60 

 

CCrroopplleeyy,,  DD..HH..,,  &&  CCrroopplleeyy,,  AA..JJ..  ((22000000))..  FFoosstteerriinngg  CCrreeaattiivviittyy  

iinn  EEnnggiinneeeerriinngg  UUnnddeerrggrraadduuaattee,,  HHiigghh  AAbbiilliittyy  

SSttuuddiieess,,  1122,,  22    

  

DDee  BBoonnoo,,  EE..  ((11999922))..  SSeerriioouuss  CCrreeaattiivviittyy,,  UUssiinngg  TThhee  PPoowweerr  ooff  

LLaatteerraall  TThhiinnkkiinngg  ttoo  CCrreeaattee  NNeeww  IIddeeaa,,  NNeeww  YYoorrkk::  

HHaarrppeerr  CCoolllliinnss  

  

DDee  PPoorrtteerr,,  BB..,,  &&  HHeerrnnaacckkyy,,  MM..  ((11999922))..  QQuuaannttuumm  LLeeaarrnniinngg::  

UUnnlleeaasshhiinngg  TThhee  GGeenniiuuss  IInn  YYoouu,,  NNeeww  YYoorrkk::  DDeellll  

PPuubblliisshhiinngg  

  

DDjjaalliill,,  AA..  ((22000066))..  JJeejjaakk--jjeejjaakk  mmeennjjaaddiikkaann  sseekkoollaahh  uunngggguull  ddii  

kkoottaa  MMaallaanngg,,  MMaallaanngg::  SSeekkoollaahh  AAllaamm  BBiilliinngguuaall  SSuurryyaa  

BBuuaannaa  MMaallaanngg    

  

DDyykkssttrraa,,  JJ..,,  &&  DDyykkssttrraa,,  FF..EE..  ((11999977))..  IImmaaggeerryy  aanndd  ssyynneeccttiiccss  

ffoorr  mmooddeelllliinngg  ppooeettrryy  wwrriittiinngg..  EERRIICC  ddaattaabbaassee  

EEDD440088996644  

  

EEyysseennkk,,  HH..  ((11999933))..  CCrreeaattiivviittyy  aanndd  ppeerrssoonnaalliittyy::  aa  tthheeoorreettiiccaall  

ppeerrssppeeccttiivvee,,  PPssyycchhoollooggiiccaall  IInnqquuiirryy,,  44,,  114477--117788  

  

FFoowwlleerr  EE..DD..  ((11999999))..  IImmpprroovviinngg  SSttyyllee  iinn  SSttuuddeennttss  WWrriitttteenn  

CCoommppoossiittiioonn,,    EERRIICC  ddaattaabbaassee  EEDD443355009966  
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GGeennddrroopp,,  SS..CC..  ((11999966))..  EEffffeecctt  oonn  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  ssyynneeccttiiccss  oonn  

tthhee  ccrreeaattiivvee  tthhiinnkkiinngg  ooff  nnuurrssee,,  CCrreeaattiivviittyy  RReesseeaarrcchh  

JJoouurrnnaall,,  99,,11,,1111--1199  

  

GGrreeeennee,,  HH..AA  &&  PPeettttyy,,  WW..TT..  ((11999911))..  DDeevveellooppiinngg  LLaanngguuaaggee  

SSkkiillll  IInn  TThhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  NNeeeeddhhaamm  HHeeiigghhttss::  

AAllllyynn  aanndd  BBaaccoonn,,  iinncc  

  

HHaallppeerrnn,,  DD..FF..,,  ((11999966)),,  TThhoouugghh  aanndd  KKnnoowwlleeddggee::  AAnn  

IInnttrroodduuccttiioonn  TToo  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkiinngg,,  NNeeww  jjeerrsseeyy::  

LLaawwrreennccee  EErrllbbaauumm  AAssssoocciiaatteess,,  IInncc  

  

HHaann,,  KK..SS..,,  &&  MMaarrvviinn..  CC..  ((22000022))..  MMuullttiippllee  ccrreeaattiivviittiieess??  

IInnvveessttiiggaattiinngg  DDoommaaiinn--SSppeecciiffiicciittyy  ooff  CCrreeaattiivviittyy  iinn  

yyoouunngg  cchhiillddrreenn,,  GGiifftteedd  CChhiilldd  QQuuaarrtteerrllyy,,  4466,,  22,,  9988--

110088  

  

HHuummmmeellll,,  LL..  ((22000066))..  SSyynneeccttiiccss  ffoorr  CCrreeaattiivvee  TThhiinnkkiinngg  iinn  

TTeecchhnnoollooggyy  EEdduuccaattiioonn,,  TThhee  TTeecchhnnoollooggyy  TTeeaacchheerr,,  

6666,,  33,,  2222--2277  

  

JJaammeess,,  PP..  ((22000022))..  IIddeeaass  iinn  PPrraaccttiiccee::  FFoosstteerriinngg  MMeetthhaappoorriicc  

TThhiinnkkiinngg,,  JJoouurrnnaall  ooff  DDeevveellooppmmeennttaall  EEdduuccaattiioonn,,  2255,,  

33,,  2266--3333  

  

JJoonnii,,  TT..RR..  ((11999922))..  MMeemmiiccuu  PPeerrbbaaiikkaann  PPeennddiiddiikkaann  mmeellaalluuii  

KKuurriikkuulluumm..  BBaassiiss,,  NNoo..0077--0088,,  4499,,  4411--4488    
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JJooyyccee,,  MM..,,  &&  WWeeiill,,  JJ..  ((22000000))..  MMooddeellss  ooff  TTeeaacchhiinngg,,  

EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee--HHaallll,,  IInncc..  

  

KKaarrttiinnii,,  CC..  ((22000055))..  PPeemmbbeellaajjaarraann  kkoonntteekkssttuuaall  ddaallaamm  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  cceerrppeenn  ppaaddaa  mmaattaappeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  ddaann  ssaassttrraa  

IInnddoonneessiiaa,,  DDiisseerrttaassii,,  BBaanndduunngg::  SSeekkoollaahh  PPaassccaassaarrjjaannaa  

UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

  

KKeeyyeess,,  DD..KK..  ((22000066))..  MMeettaapphhoorriiccaall  VVooiicceess::  SSeeccoonnddaarryy  

SSttuuddeenntt`̀ss  EExxpplloorraattiioonn  IInnttoo  MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  

PPeerrssppeeccttiivvee  iinn  LLiitteerraattuurree  AAnndd  CCrreeaattiivvee  WWrriittiinngg  

UUssiinngg  TThhee  SSyynneeccttiiccss  MMooddeell,,  DDiisssseerrttaattiioonn,,  FFaaccuullttyy  ooff  

TThhee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHoouussttoonn  

  

KKiillggoouurr,,  MM..  ((22000066))..  IImmpprroovviinngg  tthhee  ccrreeaattiivvee  pprroocceessss::  aannaallyyssiiss  

ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ddiivveerrggeenntt  tthhiinnkkiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  

ddoommaaiinn  ssppeecciiffiicc  kknnoowwlleeddggee  oonn  ccrreeaattiivviittyy,,  

IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  BBuussiinneessss  aanndd  SSoocciieettyy,,  77,,  22,,  

7799--110077  

KKiimm,,  KK..HH..  ((22000055))..  CCaann  oonnllyy  iinntteelllliiggeenntt  ppeeooppllee  bbee  ccrreeaattiivvee??,,  

AA  mmeettaa--aannaallyyssiiss,,  JJoouurrnnaall  ooff  SSeeccoonnddaarryy  GGiifftteedd  

EEdduuccaattiioonn,,  1166,,  22,,  5577--6666  

  

KKiimm,,  SS..HH..  ((11999900))..  EEsssseennccee  ooff  CCrreeaattiivviittyy,,  AA  GGuuiiddee  ttoo  

TTaacckklliinngg  DDiiffffiiccuulltt  PPrroobblleemmss,,  NNeeww  YYoorrkk::  OOxxppoorrdd  

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  
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KKiinngg,,  NN..  ((22000077))..  DDeevveellooppiinngg  iimmaaggiinnaattiioonn,,  ccrreeaattiivviittyy,,  aanndd  

lliitteerraaccyy  tthhrroouugghh  ccoollllaabboorraattiivvee  ssttoorryymmaakkiinngg::  aa  wwaayy  

ooff  kknnoowwiinngg,,  HHaarrvvaarrdd  EEdduuccaattiioonnaall  RReevviieeww,,  7777,,  22,,  

220044--222277  

  

KKlleeiinneerr,,  CC..SS..  ((11999911))..  TThhee  EEffffeecctt  ooff  SSyynneeccttiiccss  TTrraaiinniinngg  oonn  

SSttuuddeenntt‟‟ss  CCrreeaattiivviittyy  AAnndd  AAcchhiieevveemmeenntt  iinn  SScciieennccee,,  

DDiisssseerrttaattiioonn,,  SSaann  DDiieeggoo::  GGrraadduuaattee  FFaaccuullttyy  ooff  TThhee  

SScchhooooll  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  UUnniitteedd  SSttaatteess  IInntteerrnnaattiioonnaall  

UUnniivveerrssiittyy  

  

LLaannee,,  MM..SS..,,  &&  KKlleennkkee,,  KK..  ((22000044))..  TThhee  aammbbiigguuiittyy  ttoolleerraannccee  

iinntteerrffaaccee::  aa  mmooddiiffiieedd  ssoocciiaall  ccooggnniittiivvee  mmooddeell  ffoorr  

lleeaaddiinngg  uunnddeerr  uunncceerrttaaiinnttyy,,  JJoouurrnnaall  ooff  LLeeaaddeerrsshhiipp  

aanndd  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  SSttuuddiieess,,  1100,,  33,,  6699--8811  

  

LLeeee,,  YY..JJ..  ((22000044))..  EEffffeecctt  ooff  ddiivveerrggeenntt  tthhiinnkkiinngg  ttrraaiinniinngg  oonn  

TToorrrreennccee  tteesstt  ooff  ccrreeaattiivvee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  ccrreeaattiivvee  

ppeerrffoorrmmaannccee,,  DDiisssseerrttaattiioonn,,  KKnnooxxvviillllee::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

TTeennnneesssseeee  

  

LLiiee,,  AA..  ((22000044))..  CCooooppeerraattiivvee  LLeeaarrnniinngg,,  MMeemmppeerraakkttiikkkkaann  

CCooooppeerraattiivvee  LLeeaarrnniinngg  ddii  RRuuaanngg--rruuaanngg  KKeellaass..  

JJaakkaarrttaa::  GGrraammeeddiiaa  

  



Ringkasan Disertasi  

 

64 

 

LLiippuuttoo,,  EE..RR..  ((22000044))..  PPeenniinnggkkaattaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  ppuuiissii  

ddeennggaann  ssttrraatteeggii  ssyynneeccttiiccss  ppaaddaa  ssiisswwaa  kkeellaass  IIII  SSMMPP  

NNeeggeerrii  MMooddaayyaanngg,,  TTeessiiss,,  MMaallaanngg::  UUnniivveerrssiittaass  

NNeeggeerrii  MMaallaanngg  

  

LLoocchhbbaauumm,,  MM..RR,,  KKaarroollyy,,  PP..,,  &&  LLaannddeerrss,,  DD..MM..  ((22000022))..  

EEvviiddeennccee  ffoorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ooppeennnneessss  ttoo  

eexxppeerriieennccee  oonn  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  fflluuiidd  iinntteelllliiggeennccee  

ttaasskk  bbyy  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  aanndd  iinnaaccttiivvee  ppaarrttiicciippaannttss,,  

RReesseeaarrcchh  QQuuaarrtteerrllyy  ffoorr  eexxeerrcciissee  aanndd  SSppoorrtt,,  7733,,  44,,  

443377--444444  

  

LLooppeezz,,  NN..RR..  ((22000033))..  AAnn  IInntteerraaccttiioonnaall  AApppprrooaacchh  ttoo  

IInnvveessttiiggaattiinngg  IInnddiivviidduuaall  CCrreeaattiivvee  PPeerrffoorrmmaannccee,,  

TThheessiiss,,  TThhee  FFaaccuullttyy  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPssyycchhoollooggyy,,  

SSaann  JJoossee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy    

  

MMaarryyaamm,,  SS..  ((22000077))..  PPeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  bbeerrbbaahhaassaa  

ddaallaamm  mmeennuulliiss  eessaayy,,  DDiisseerrttaassii,,  BBaanndduunngg::  SSeekkoollaahh  

PPaassccaassaarrjjaannaa  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

  

MMeeaaddoorr,,  KK..SS..  ((11999944))..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  ssyynneeccttiiccss  ttrraaiinniinngg  oonn  

ggiifftteedd  aanndd  nnoonn--ggiifftteedd  kkiinnddeerrggaarrtteenn  ssttuuddeennttss,,  JJoouurrnnaall  

ffoorr  tthhee  EEdduuccaattiioonn  ooff  tthhee  GGiifftteedd,,  1188,,  5555--7733  

  

MMiicchhaaeell,,  KK..YY..  ((22000011))..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  ccoommppuutteerr  ssiimmuullaattiioonn  

aaccttiivviittyy  vveerrssuuss  aa  hhaannddss--oonn  aaccttiivviittyy  oonn  pprroodduucctt  
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ccrreeaattiivviittyy  iinn  tteecchhnnoollooggyy  eedduuccaattiioonn,,  JJoouurrnnaall  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy  EEdduuccaattiioonn,,  1133,,  11,,  3311--4433  

  

MMuunnaannddaarr,,  SS..CC..UU..  ((11997777))..  CCrreeaattiivviittyy  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  JJaakkaarrttaa::  

DDiirrjjeenn  PPeennddiiddiikkaann  TTiinnggggii,,  DDeeppaarrtteemmeenn  PPeennddiiddiikkaann  

DDaann  KKeebbuuddaayyaaaann  

  

MMuunnaannddaarr,,  SS..CC..UU..  ((11999999))..  KKrreeaattiivviittaass  ddaann  KKeebbeerrbbaakkaattaann,,  

SSttrraatteeggii  MMeewwuujjuuddkkaann  PPootteennssii  KKrreeaattiiff  ddaann  BBaakkaatt,,  

JJaakkaarrttaa::  GGrraammeeddiiaa  

  

NNuurrhhaaddii,,  DDaawwuudd,,  &&  PPrraattiiwwii,,  YY..  ((22000055))..  BBaahhaassaa  ddaann  SSaassttrraa  

IInnddoonneessiiaa  UUnnttuukk  SSMMPP//MMTTss  KKeellaass  VVIIII,,  JJaakkaarrttaa::  

EErrllaannggggaa  

  

OOkkuuddaa,,  SS..MM,,  RRuunnccoo,,  MM..AA,,  &&  BBeerrggeerr,,  DD..EE..  ((11999911))..  ccrreeaattiivviittyy  

aanndd  tthhee  ffiinnddiinngg  aanndd  ssoollvviinngg  ooff  rreeaall--wwoorrlldd  pprroobblleemmss,,  

JJoouurrnnaall  ooff  PPssyycchhooeedduuccaattiioonnaall  AAsssseessssmmeenntt,,  99,,  4455--5533  

  

PPeerrccyy..  BB..  ((11999933))..  TThhee  PPoowweerr  ooff  CCrreeaattiivvee  WWrriittiinngg,,  

EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss,,  NNeeww  JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee  HHaallll  

IInntteerrnnaattiioonnaall,,  IInncc  

  

PPiieerrccee,,  CC..LL..  ((11999922))..  TThhee  rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  tteelleevviissiioonn  vviieewwiinngg,,  

rreeaaddiinngg,,  aanndd  tthhee  hhoommee  eennvviirroonnttmmeenntt  ttoo  cchhiillddrreenn  

ccrreeaattiivviittyy,,  ccrreeaattiivvee  wwrriittiinngg,,  aanndd  wwrriittiinngg  aabbiilliittyy,,  

DDiisssseerrttaattiioonn,,  AAuussttiinn::  TThhee  uunniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  



Ringkasan Disertasi  

 

66 

 

  

PPrraawwiittaassaarrii,,  JJ..EE..  ((11999933))..  AAppaakkaahh  wwaanniittaa  lleebbiihh  ppeekkaa  ddaarriippaaddaa  

pprriiaa  ddaallaamm  mmeennggaarrttiikkaann  eemmoossii  ddaassaarr  mmaannuussiiaa??,,  

JJuurrnnaall  PPssiikkoollooggii,,  11,,  1144--2222  

  

PPrraawwiittaassaarrii,,  JJ..EE..,,  &&  KKaahhnn,,  MM..WW..  ((11998855))..  PPeerrssoonnaalliittyy  

ddiiffffeerreenncceess  aanndd  sseexx  ssiimmiillaarriittiieess  iinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  

IInnddoonneessiiaann  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss,,  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  SSoocciiaall  

PPssyycchhoollooggyy,,  112244,,  770033--770088  

  

PPuurrwwaattii,,  ((11999933))..  HHuubbuunnggaann  aannttaarraa  ppoollaa  aassuuhh  oorraannggttuuaa  

ddeennggaann  ppeennyyeessuuaaiiaann  ddiirrii  rreemmaajjaa,,  TTeessiiss,,  YYooggyyaakkaarrttaa::  

PPrrooggrraamm  PPaassccaassaarrjjaannaa  PPssiikkoollooggii  UUnniivveerrssiittaass  GGaaddjjaahh  

MMaaddaa  

  

RRhhooddeess,,  MM..  ((11996611))..  AAnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  CCrreeaattiivviittyy,,  iinn::  IIssaakkeenn  

((eeddiittoorr)),,  FFrroonnttiieerrss  ooff  CCrreeaattiivviittyy  RReesseeaarrcchh,,  BBeeyyoonndd  

TThhee  BBaassiicc,,  BBuuffffaalloo,,  NNeeww  YYoorrkk::  BBeeaarrllyy,,  LLttdd  

  

RRooeekkhhaann,,  ((11999911))..  MMeennuulliiss  KKrreeaattiiff::  DDaassaarr--ddaassaarr  ddaann  

PPeettuunnjjuukk  PPeenneerraappaannnnyyaa,,  MMaallaanngg::  YYaayyaassaann  AAssiihh  

AAssaahh  AAssuuhh  

  

SSaallsseeddoo,,  JJ..  ((22000066))..  UUssiinngg  iimmpplliicciitt  aanndd  eexxpplliicciitt  tthheeoorriieess  ooff  

ccrreeaattiivviittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppeerrssoonnaalliittyy  mmeeaassuurree  ffoorr  

aasssseessssiinngg  ccrreeaattiivviittyy,,  DDiisssseerrttaattiioonn,,  NNeeww  YYoorrkk::  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPssyycchhoollooggyy  aatt  FFoorrddhhaamm  UUnniivveerrssiittyy  
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SScchhiilldd,,  KK..,,  HHeerrssttaatttt,,  CC..,,  &&  LLüütthhjjee,,  CC..  ((22000044))..  HHooww  ttoo  UUssee  

SSyynneeccttiiccsseess  ffoorr  BBrreeaakktthhrroouugghh  IInnnnoovvaattiioonn,,  

HHaammbbuurrgg::  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  IInnnnoovvaattiioonn  

MMaannaaggeemmeenntt  

  

SScchhmmiiddtt,,  PP..BB..  ((22000066))..  CCrreeaattiivviittyy  aanndd  ccooppiinngg  llaatteerr  lliiffee,,  

GGeenneerraattiioonn,,  3300,,  11,,  2277--3311  

  

SSeennggee,,  PP..  ((11999999))..  FFlleexxiibbiilliittyy  iinn  tthhiinnkkiinngg::  TThhee  ccaappaacciittyy  ttoo  

sshhiifftt  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iinn  AA..  CCoossttaa  ((eedd)),,  TTeeaacchhiinngg  FFoorr  

IInntteelllliiggeennccee  IIII,,  AArrlliinnggttoonn  HHiigghhttss,,  IIlllliinnooiiss::  SSkkyylliigghhtt  

TTrraaiinniinngg  &&  PPuubblliisshhiinngg  IInncc  

  

SSiimmoonnttoonn,,  DD..  ((22000033))..  SScciieennttiiffiicc  ccrreeaattiivviittyy  aass  ccoonnssttrraaiinneedd  

ssttoocchhaassttiicc  bbeehhaavviioorr,,  TThhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  pprroodduucctt,,  

ppeerrssoonn,,  aanndd  pprroocceessss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  PPssyycchhoollooggiiccaall  

BBuulleettiinn,,  112299,,  447755--449944  

  

SStteerrnnbbeerrgg,,  RR..  ((11999922))..  CCooggnniittiivvee  AApppprrooaacchh  ttoo  IInntteelllliiggeennccee,,  IInn  

BB..BB  WWoollmmaann  ((EEddss)),,  HHaannddbbooookk  ooff  IInntteelllliiggeennccee::  

TThheeoorriieess,,  MMeeaassuurreemmeenntt,,  AAnndd  AApppplliiccaattiioonn,,  NNeeww  

YYoorrkk::  JJoohhnn  WWiilllleeyy  aanndd  SSoonnss  

  

SStteerrnnbbeerrgg,,  RR..JJ..  ((11999999))..  TThhee  CCoonncceepptt  ooff  CCrreeaattiivviittyy::  PPrroossppeeccttss  

aanndd  PPaarraaddiiggmmss,,  IInn  SStteennbbeerrgg  &&  LLuubbaarrtt  ((eeddss)),,  HHaanndd  
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BBooookk  ooff  CCrreeaattiivviittyy,,  NNeeww  YYoorrkk::  CCaammbbrriiddggee  

UUnniivveerrssiittyy  

  

SStteerrnnbbeerrgg,,  RR..JJ..,,  &&  LLuubbaarrtt,,  TT..II..  ((11999955))..  DDeeffyyiinngg  TThhee  CCrroowwdd,,  

CCuullttiivvaattiinngg  CCrreeaattiivviittyy  iinn  aa  CCuullttuurraall  ooff  CCoonnffoorrmmiittyy,,  

NNeeww  YYoorrkk::  AA  DDiivviissiioonn  ooff  SSiimmoonn  &&  SScchhuusstteerr  IInncc  

  

SSuuhhaarrnnaann,,  ((22000000))..  PPeennggaarruuhh  ppeellaattiihhaann  iimmaajjeerrii  ddaann  

ppeennaallaarraann  tteerrhhaaddaapp  kkrreeaattiivviittaass,,  AAnniimmaa,,  IInnddoonneessiiaann  

PPssyycchhoollooggiiccaall  JJoouurrnnaall,,  1166,,  11,,  33--2211  

  

TTaaffttii,,  MM..AA..,,  &&  BBaabbaallii,,  FF..  ((22000077))..  AA  ssttuuddyy  ooff  ccoommppaattiibbiilliittyy  ooff  

tthhiinnkkiinngg  ssttyylleess  wwiitthh  ffiieelldd  ooff  ssttuuddiieess  aanndd  ccrreeaattiivviittyy  

ooff  uunniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss,,  AABBRR  &&  TTLLCC  CCoonnffeerreennccee  

PPrroocceeeeddiinnggss,,  HHaawwaaiiii,,  11--55    

  

TTeeoo,,  TT..,,  &&  TTaann,,  AA..  ((22000066))..  TThhee  uussee  ooff  BBiiyyuu  iinn  ssttuuddeennttss  

ccrreeaattiivvee  wwrriittiinngg::  aa  ssttuuddyy  oonn  aann  iinntteerrvveennttiioonn  

pprrooggrraamm,,  TThhee  KKoorreeaann  JJoouurrnnaall  ooff  CCrreeaattiivvee  TThhiinnkkiinngg,,  

33,,  11,,  3300--3399  

  

TTiisshhmmaann,,  SS..,,  PPeerrkkiinnss,,  DD..NN..,,  &&  JJaayy,,  EE..  ((11999955))..  TThhee  TThhiinnkkiinngg  

CCllaassssrroooomm,,  LLeeaarrnniinngg  aanndd  TTeeaacchhiinngg  iinn  aa  CCuullttuurree  ooff  

TThhiinnkkiinngg,,  BBoossttoonn::  AAllllyynn  &&  BBaaccoonn  
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TToorrrreennccee,,  EE..PP..  ((11999955))..  EEdduuccaattiioonn  aanndd  TThhee  CCrreeaattiivvee  

PPootteennttiiaall,,  MMiinnnneeaappoolliiss::  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnnoosseettaa  

PPrreessss  

  

TToorrrreennccee,,  EE..PP..  ((11999999))..  TToorrrreennccee  TTeesstt  ooff  CCrreeaattiivvee  TThhiinnkkiinngg,,  

BBeeaaccoonnvviillllee::  SScchhoollaassttiiccss  TTeessttiinngg  SSeerrvviicceess  

  

UUrrbbaann,,  KK..KK..,,  &&  JJeelllleenn,,  HH..GG..  ((11999966))..  TTeesstt  FFoorr  CCrreeaattaaiivvee  

TThhiinnkkiinngg--DDrraawwiinngg  PPrroodduuccttiioonn,,  LLiissssee,,  NNeetthheerrllaannddss::  

SSwweettss  &&  ZZeeiittlliinnggeerr  

  

VViiddaall,,  RR..  ((22000055))..  CCrreeaattiivviittyy  ffoorr  ooppeerraattiioonnaall  rreesseeaarrcchheerrss,,  

IInnvveessttiiggaaccaaoo  OOppeerraacciioonnaall,,  2255,,  11--2244  

  

WWaalltteerr,,  TT..LL..  ((22000022))..  AA  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ccllaassssiiccaall  

bbaacckkggrroouunndd  mmuussiicc  oonn  ssttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  aanndd  ccrreeaattiivvee  

tthhiinnkkiinngg,,  DDiisssseerrttaattiioonn,,  CCaallddwweellll  CCoolllleeggee  

  

WWaattii,,  SS..  ((22000055))..  PPeenneerraappaann  mmooddeell  ssiinneeccttiiccss    ddaallaamm  

mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaattiivviittaass  mmeennuulliiss,,  DDiisseerrttaassii,,  

BBaanndduunngg::  SSeekkoollaahh  PPaassccaassaarrjjaannaa  UUnniivveerrssiittaass  

PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

  

WWeeaavveerr,,  WW..TT..,,  &&  PPrriinnccee,,  GG..MM..  ((11999900))..  SSyynneeccttiiccss::  IIttss  

ppootteennttiiaall  ffoorr  eedduuccaattiioonn,,  PPhhii  DDeellttaa  KKaappppaann,,  7711,,  55,,  

337788--338888  
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WWiilllliiaammss,,  SS..DD..  ((22000044))..  PPeerrssoonnaalliittyy,,  aattttiittuuddee,,  aanndd  lleeaaddeerr  

iinnfflluueenncceess  oonn  ddiivveerrggeenntt  tthhiinnkkiinngg  aanndd  ccrreeaattiivviittyy  iinn  

oorrggaanniizzaattiioonnss,,  EEuurrooppeeaann  JJoouurrnnaall  ooff  IInnnnoovvaattiioonn  

MMaannaaggeemmeenntt,,  77,,  33,,  118877--220044  

  

WWiinnggeerrsskkyy,,  JJ..,,  BBooeerrnneerr,,  JJ..,,  &&  BBaalloogghh,,  DD..HH..  ((11999922))..  WWrriittiinngg  

PPaarraaggrraapphhss  aanndd  EEssssaayy,,  CCaalliiffoorrnniiaa::  WWaaddsswwoorrtthh  

PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy  

  

WWyyccooffff,,  JJ..  ((11999911))..  MMiinnddmmaappppiinngg::  YYoouurr  PPeerrssoonnaall  GGuuiiddee  ttoo  

EExxpplloorriinngg  CCrreeaattiivviittyy  aanndd  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg,,  NNeeww  

YYoorrkk::  BBeerrkklleeyy  BBooookk  

  

YYuulliiaattii,,  NN..  ((11999911))..  PPeenneerraappaann  KKeeggiiaattaann  SSyynneeccttiiccss  ddaallaamm  

PPeennggaajjaarraann  BBiiddaanngg  SSttuuddii  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddii  

SSeekkoollaahh  DDaassaarr,,  TTeessiiss,,  MMaallaanngg::  UUnniivveerrssiittaass  NNeeggeerrii  

MMaallaanngg  

  

ZZhhaanngg,,  YY..CC..  ((22000000))..  TThhiinnkkiinngg  SSkkiillllss  AAnndd  IItt‟‟ss  TTeeaacchhiinngg,,  

TTaaiibbeeii::  XXiinnllyy  CChhuubbaannsshhee  
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RRIIWWAAYYAATT  HHIIDDUUPP    

    

LLaahhiirr  ttaannggggaall  1133  AAgguussttuuss  11997700  ddii  BBaannjjaarrssaarrii    KKaabbuuppaatteenn  

CCiiaammiiss  JJaawwaa  BBaarraatt..  

PPeennddiiddiikkaann  ddaassaarr  ddaann  

mmeenneennggaahh  ddiitteemmppuuhh  ddii  kkoottaa  

kkeellaahhiirraannnnyyaa..    

  

GGeellaarr  SSaarrjjaannaa  PPeennddiiddiikkaann  

((SS..PPdd))  ddii  ppeerroolleehh  ddaarrii  JJuurruussaann  

PPeennddiiddiikkaann  BBaahhaassaa  AArraabb  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  yyaanngg  sseekkaarraanngg  

bbeerruubbaahh  mmeennjjaaddii  UUnniivveerrssiittaass  

PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  ((UUPPII))  

BBaanndduunngg    ppaaddaa  ttaahhuunn  11999955..      

SSkkrriippssii  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkaarryyaa  iillmmiiaahh  ppeerrttaammaannyyaa  ddaann  

bbeerrhhaassiill  ddiippeerrttaahhaannkkaann  ddiihhaaddaappaann  ddeewwaann  ppeenngguujjii  ppaaddaa  

ttaannggggaall  2222  FFeebbrruuaarrii  11999955  bbeerrjjuudduull::  SSuurraatt  AArr--rroohhmmaann::  KKaajjiiaann  

aannaalliissiiss  ddaarrii  ppeerrssffeekkttiiff  kkeeiinnddaahhaann  bbaahhaassaa  ddaann  kkaanndduunnggaann  

mmaakknnaa  kkeeppeennddiiddiikkaann..  

  

    GGeellaarr  MMaaggiisstteerr  SSaaiinnss  ((MM..SSii))  ddaallaamm  bbiiddaanngg  PPssiikkoollooggii  

ddiippeerroolleehh  ddaarrii  UUnniivveerrssiittaass  GGaaddjjaahh  MMaaddaa  ppaaddaa  ttaahhuunn  11999999..    

TTeessiiss  yyaanngg  ddiippeerrttaahhaannkkaann  ddiihhaaddaappaann  ddeewwaann  ppeenngguujjii    ppaaddaa  

ttaannggggaall  1188  SSeepptteemmbbeerr  11999999  bbeerrjjuudduull  ““hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

kkeecceerrddaassaann  eemmoossiioonnaall  ddaann  ppeennyyeessuuaaiiaann  ddiirrii  ddeennggaann  
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kkeecceennddeerruunnggaann  bbeerrppeerriillaakkuu  ddeelliinnkkuueenn  ppaaddaa  rreemmaajjaa  ddii  

DDaaeerraahh  IIssttiimmeewwaa  YYooggyyaakkaarrttaa””..  

  

    GGeellaarr  DDookkttoorr  ((DDrr..))  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppssiikkoollooggii  

ppeennddiiddiikkaann  ddiippeerroolleehh  ddaarrii  pprrooggrraamm  PPaassccaassaarrjjaannaa  

UUnniivveerrssiittaass  NNeeggeerrii  MMaallaanngg  ppaaddaa  ttaahhuunn  22000088..  DDiisseerrttaassii  yyaanngg  

mmeennggaannttaarrkkaannnnyyaa  mmeennjjaaddii  DDookkttoorr  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppssiikkoollooggii  

ppeennddiiddiikkaann  ddiiuujjii  ppaaddaa  ttaannggggaall  77  JJuullii  22000088  bbeerrtteemmaakkaann  

tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  tteemmaa  yyaanngg  ssaannggaatt  

mmeennaarriikk  ppeerrhhaattiiaannnnyyaa,,  tteeppaattnnyyaa  bbeerrjjuudduull  ““ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ppaaddaa  ssiisswwaa  MMTTss  

SSuurryyaa  BBuuaannaa  MMaallaanngg””..  

  

PPeennggaallaammaann  ppeennddiiddiikkaann  ttaammbbaahhaann  ddiippeerroolleehh  sseellaammaa  

eennaamm  bbuullaann  sseejjaakk    11  AAgguussttuuss    ss//dd    3311  DDeesseemmbbeerr  22000000  kkeettiikkaa  

yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  mmeennggiikkuuttii    pprrooggrraamm  ppeemmbbiibbiittaann  ccaalloonn  

ddoosseenn  ((ccaaddooss))  ssee--IInnddoonneessiiaa  aannggkkaattaann  kkee--1133  yyaanngg  

ddiisseelleennggggaarraakkaann  oolleehh  DDiittppeerrttaaiiss  DDeeppaarrtteemmeenn  AAggaammaa  

bbeekkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  NNeeggeerrii  ((UUIINN))  

YYooggyyaakkaarrttaa..  

  

TTaahhuunn  22000011  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  bbeerrttuuggaass  sseebbaaggaaii  ddoosseenn  

ppaaddaa  FFaakkuullttaass  PPssiikkoollooggii  UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  NNeeggeerrii  ((UUIINN))  

MMaallaanngg  mmeennggaajjaarr  mmaattaakkuulliiaahh  PPssiikkoollooggii  PPeennddiiddiikkaann,,  

PPssiikkoollooggii  KKooggnniittiiff,,  PPeennddiiddiikkaann  AAnnaakk  BBeerrbbaakkaatt,,  PPssiikkoollooggii  

EEkkssppeerriimmeenn  ddaann  MMeettooddoollooggii  PPeenneelliittiiaann..    PPaaddaa  ttaahhuunn  22000011--

22000033  ppeennuulliiss  jjuuggaa  mmeennjjaaddii  ddoosseenn  lluuaarr  bbiiaassaa  ppaaddaa  FFaakkuullttaass  
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PPssiikkoollooggii  UUnniivveerrssiittaass  WWiissnnuu  WWaarrddhhaannaa  ((UUnniiddhhaa))  MMaallaanngg  

ddaann  SSeekkoollaahh  TTiinnggggii  IInnffoorrmmaattiikkaa  ddaann  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

((SSTTIIKKII))  yyaanngg  sseekkaarraanngg  bbeerruubbaahh  nnaammaa  mmeennjjaaddii  UUnniivveerrssiittaass  

EEllaanngg  NNuussaannttaarraa  ((UUnneennuuss))    MMaallaanngg  uunnttuukk  mmeennggaammppuu  

mmaattaakkuulliiaahh  PPssiikkoollooggii  BBeellaajjaarr,,  PPssiikkoollooggii  LLiinnttaass  BBuuddaayyaa  ddaann  

PPssiikkoollooggii  PPrrooffeessii..    

  

SSeejjaakk  ttaahhuunn  22000044  ssaammppaaii  sseekkaarraanngg  ppeennuulliiss  mmeennjjaaddii  

ddoosseenn  lluuaarr  bbiiaassaa  ppaaddaa  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  VVooccaattiioonn  

EEdduuccaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  ((VVEEDDCC))  yyaanngg  

bbeekkeerrjjaassaammaa  ddeennggaann  UUnniivveerrssiittaass  IIssllaamm  NNeeggeerrii  ((UUIINN))  MMaallaanngg  

ddaallaamm  mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  pprrooggrraamm  aakkttaa  IIVV  uunnttuukk  mmeennggaajjaarr  

mmaattaakkuulliiaahh  PPeerrkkeemmbbaannggaann  PPeesseerrttaa  DDiiddiikk  ddaann  mmaattaakkuulliiaahh  

TTeeoorrii  BBeellaajjaarr  &&  ppeemmbbeellaajjaarraann..    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  ppaaddaa  ttaahhuunn  

22000088  ppeennuulliiss  mmeennjjaaddii  ddoosseenn  lluuaarr  bbiiaassaa  ppaaddaa  PPrrooggrraamm  

PPaassccaassaarrjjaannaa  FFaakkuullttaass  PPssiikkoollooggii  UUnniivveerrssiittaass  MMuuhhaammmmaaddiiyyaahh  

MMaallaanngg  uunnttuukk  mmeemmbbiinnaa  mmaattaa  kkuulliiaahh  ppssiikkoollooggii  ppeennddiiddiikkaann  

llaannjjuutt..        

  

PPaaddaa  bbuullaann  JJaannuuaarrii  22000055,,  ppeennuulliiss  mmeenniikkaahh  ddeennggaann  

RReettnnoo  MMaannggeessttuuttii,,  SS..PPssii,,  MM..SSii,,  ppssiikkoolloogg  ddaann  tteellaahh  ddiikkaarruunniiaaii  

sseeoorraanngg  ppuuttrraa  bbeerrnnaammaa  AAzzrraa  AAhhssaannuull  HHaaqquuee  yyaanngg  llaahhiirr  

ppaaddaa  ttaannggggaall    2255  DDeesseemmbbeerr  22000066..    

  

BBeebbeerraappaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  sseejjaakk  

ttaahhuunn  22000033--22000088  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
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11..  UUrrggeennssii  BBiimmbbiinnggaann  ddaann  KKoonnsseelliinngg  ppaaddaa  ssaannttrrii  mmaa‟‟hhaadd  

SSuunnaann  AAmmppeell  AAll--„„AAllyy  SSTTAAIINN  MMaallaanngg  ((22000033))..    DDiibbiiaayyaaii  

ddaarrii  ddaannaa  DDIIPPAA  lleemmbbaaggaa  PPeenneelliittiiaann  SSTTAAIINN  MMaallaanngg  

((PPeenneelliittiiaann  kkeelloommppookk  sseebbaaggaaii  aannggggoottaa))..  

22..  HHuubbuunnggaann  AAnnttaarraa  KKeecceerrddaassaann  IInntteelleekkttuuaall,,  EEmmoossiioonnaall  

ddaann  SSppiirriittuuaall  ddeennggaann  AAggrreessiivviittaass  MMaahhaassiisswwaa,,  ((22000055))..  

DDiibbiiaayyaaii  ddaarrii  ddaannaa  DDIIPPAA  lleemmbbaaggaa  PPeenneelliittiiaann  ddaann  

PPeennggeemmbbaannggaann  UUIINN  MMaallaanngg  ((PPeenneelliittiiaann  kkeelloommppookk  

sseebbaaggaaii  kkeettuuaa))..  

33..  SSttuuddii  tteennttaanngg  ttiinnggkkaatt  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  SSLLTTPP  ddii  KKoottaa  

MMaallaanngg  ((22000066))..  DDiibbiiaayyaaii  aattaass  ddaannaa  mmaannddiirrii  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmaahhaassiisswwaa  PPKKLLII  kkoonnsseennttrraassii  

ppssiikkoollooggii  ppeennddiiddiikkaann  ((PPeenneelliittiiaann  kkeelloommppookk  sseebbaaggaaii  

kkeettuuaa))..  

44..  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeennddiiddiikkaann  UUlluull  AAllbbaabb  ppaaddaa  MMaahhaassiisswwaa  

UUIINN  MMaallaanngg  ((22000066))..  DDiibbiiaayyaaii  ddaarrii  ddaannaa  DDIIPPAA  lleemmbbaaggaa  

PPeenneelliittiiaann  ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  UUIINN  MMaallaanngg  ((PPeenneelliittiiaann  

iinnddiivviidduuaall))..  

55..  HHuubbuunnggaann  AAnnttaarraa  kkeepprriibbaaddiiaann  UUlluull  AAllbbaabb  ddeennggaann  

kkeecceerrddaassaann  mmeenngghhaaddaappii  ttaannttaannggaann  ((22000077))..  DDiibbiiaayyaaii  ddaarrii  

ddaannaa  DDIIPPAA  lleemmbbaaggaa  PPeenneelliittiiaann  ddaann  PPeennggeemmbbaannggaann  UUIINN  

MMaallaanngg  ((PPeenneelliittiiaann  iinnddiivviidduuaall))..  
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66..  PPeennggeemmbbaannggaann  KKrreeaattiivviittaass  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  

((22000088))..  PPeenneelliittiiaann  ddiisseerrttaassii  ppaaddaa  PPrrooggrraamm  PPccaassaarrjjaannaa  

JJuurruussaann  PPssiikkoollooggii  PPeennddiiddiikkaann  UUnniivveerrssiittaass  NNeeggeerrii  

MMaallaanngg..  

BBeebbeerraappaa  aarrttiikkeell  ddaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  tteellaahh  

ddiippuubblliikkaassiikkaann  ddiibbeerrbbaaggaaii  jjuurrnnaall  sseejjaakk  ttaahhuunn  22000033--22000088  

aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  PPeennttiinnggnnyyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ppaaddaa  ssiisswwaa,,  EEll--

hhiikkmmaahh,,  JJuurrnnaall  PPeennddiiddiikkaann  ddaann  KKeeaaggaammaaaann,,  22,,  22,,  

JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000044  

22..  MMeemmbbaanngguunn  PPssiikkoollooggii  IIssllaammii,,  PPssiikkooiissllaammiikkaa,,  JJuurrnnaall  

PPssiikkoollooggii  ddaann  KKeeiissllaammaann,,  11,,  11,,  4455--5533,,    JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000044  

33..  MMooddeell  ppeenneelliittiiaann  PPssiikkoollooggii  IIssllaammii,,  PPssiikkooiissllaammiikkaa,,  JJuurrnnaall  

PPssiikkoollooggii  ddaann  KKeeiissllaammaann,,  22,,  11,,  JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000055  

44..  HHuubbuunnggaann  aannttaarraa  JJeenniiss  kkeecceerrddaassaann  ddeennggaann  aaggrreessiivviittaass,,  

PPssiikkoollooggiikkaa,,  JJuurrnnaall  ppssiikkoollooggii,,  2211,,  1111,,  6644--7777,,  22000055  

55..  AAlltteerrnnaattiiff  ppeenngguukkuurraann  UUlluull  AAllbbaabb,,  PPeennddeekkaattaann  

PPssiikkoommeettrriiss  ddaallaamm  mmeenngguukkuurr  KKeepprriibbaaddiiaann  UUlluull  AAllbbaabb,,  

PPssiikkooiissllaammiikkaa,,  JJuurrnnaall  PPssiikkoollooggii  ddaann  KKeeiissllaammaann,,  33,,  11,,  11--

1188,,  JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000066  
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66..  SSttuuddii  TTeennttaanngg  KKrreeaattiivviittaass  ppaaddaa  ssiisswwaa  SSeekkoollaahh  TTiinnggkkaatt  

PPeerrttaammaa  ddii  KKoottaa  MMaallaanngg,,  PPssiikkooiissllaammiikkaa,,  JJuurrnnaall  

PPssiikkoollooggii  ddaann  KKeeiissllaammaann,,  33,,  22,,    JJuullii--DDeesseemmbbeerr,,  22000066  

77..  PPeerrbbaannddiinnggaann  PPeennddiiddiikkaann  IIttaalliiaa  ddaann  IInnddoonneessiiaa,,  

PPrrooggrreessssiivvaa,,  JJuurrnnaall  PPeemmiikkiirraann  ddaann  PPeennddiiddiikkaann  IIssllaamm,,  11,,  

11,,  6633--7766,,  JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000066  

88..  PPeennddiiddiikkaann  UUlluull  AAllbbaabb  PPaaddaa  MMaahhaassiisswwaa  UUIINN  MMaallaanngg,,  

PPrrooggrreessssiivvaa,,  JJuurrnnaall  PPeemmiikkiirraann  ddaann  PPeennddiiddiikkaann  IIssllaamm,,  22,,  

11,,  330077--332222,,  JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000077  

99..  PPeenngggguunnaaaann  mmeettooddee  KKooooppeerraattiiff  ddaann  KKoommppeettiittiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass,,  AAll--MMaaddrraassaahh,,  JJuurrnnaall  

PPeennddiiddiikkaann  ddaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  DDaassaarr,,  11,,  11,,  113355--114444,,  JJuullii--

DDeesseemmbbeerr  22000088  

1100..  SSyynneeccttiiccss,,  MMeettooddee  aalltteerrnnaattiiff  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  kkrreeaattiiff,,  EEll--hhiikkmmaahh,,  JJuurrnnaall  

PPeennddiiddiikkaann  ddaann  kkeeaaggaammaaaann,,  55,,  22,,  JJaannuuaarrii--JJuunnii,,  22000088  

  

  

  


