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PPEENNGGAARRUUHH  KKEEGGIIAATTAANN  SSYYNNEECCTTIICCSS  TTEERRHHAADDAAPP    

KKEEMMAAMMPPUUAANN  MMEENNUULLIISS  KKRREEAATTIIFF  

  

OOlleehh::  

DDrr..  RRaahhmmaatt  AAzziizz,,  MM..SSii  

aazziirraahhmmaa@@ppssii..uuiinn--mmaallaanngg..aacc..iidd  

  

  

AAbbssttrraakkss  
KKrreeaattiivviittaass  aaddaallaahh  ssaallaahh  ssaattuu  aassppeekk  ppeennttiinngg  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  bbaaiikk  bbaaggii  

iinnddiivviidduu  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  mmaauuppuunn  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall,,  kkaarreennaa  iittuu  ppeennddiiddiikkaann  

bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaannnnyyaa..  NNaammuunn,,  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  

bbeerrllaannggssuunngg  ssaaaatt  iinnii  kkuurraanngg  bbeerrppiihhaakk  ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa,,  ssaallaahh  

ssaattuu  iinnddiikkaattoorrnnyyaa    aaddaallaahh  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  gguurruu  cceennddeerruunngg  

mmoonnoottoonn  ddaann  kkuurraanngg  mmeennaarriikk..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeemmuunnccuullkkaann  

mmeettooddee  aalltteerrnnttaaiiff  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  ddaallaamm  bbeennttuukk  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff..  

JJeenniiss  ppeennddeekkaattaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ppeennddeekkaattaann  

eekkssppeerriimmeennttaall  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddeennggaann  mmeennyyeerrttaakkaann  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  sseebbaaggaaii  vvaarriiaabbeell  

kkoovvaarriiaatt..  PPeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  ppeemmbbeerriiaann  ppeerrllaakkuuaann  aaddaallaahh  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  ccooccookk  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddaallaamm  bbeennttuukk  mmeennuulliiss  kkaarraannggaann..  SSuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann  

ddiiaammbbiill  ddaarrii  ssiisswwaa  kkeellaass  ttuujjuuhh  ((VVIIII))  MMTTss  SSuurryyaa  BBuuaannaa  MMaallaanngg  sseebbaannyyaakk  4488  oorraanngg  ((2244  

uunnttuukk  kkeelloommppookk  aannaallooggii  ddaann  2244  uunnttuukk  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg))..  PPeennggaammbbiillaann  ddaattaa  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  tteess  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ddaann  sskkaallaa  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff..  AAnnaalliissiiss  ddaattaa  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  tteekknniikk  aannaalliissiiss  mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  ooff  

ccoovvaarriiaannccee..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff..  

  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

SSaallaahh  ssaattuu  kkeemmaammppuuaann  yyaanngg  hhaarruuss  ddiikkuuaassaaii  oolleehh  ssiisswwaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  bbaahhaassaa  aaddaallaahh  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss..  GGeerraarrdd  ((11999966))  mmeemmbbaaggii  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  kkeeddaallaamm  dduuaa  jjeenniiss  yyaaiittuu    

mmeennuulliiss  aakkaaddeemmiiss  ((aaccaaddeemmiicc  wwrriittiinngg))    ddaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ((ccrreeaattiivvee  wwrriittiinngg))  yyaanngg  ddiiaarrttiikkaann  

sseebbaaggaaii  kkeeggiiaattaann  mmeennuulliiss  uunnttuukk  mmeennggeekksspprreessiikkaann  ppiikkiirraann  ddaann  ppeerraassaaaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  

iimmaajjiinnaattiiff,,  ssppoonnttaann  ddaann  aassllii..  PPeennddaappaatt  yyaanngg  hhaammppiirr  ssaammaa  ddiikkeemmuukkaakkaann  PPeerrccyy  ((11999933))  yyaanngg  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  mmeerruuppaakkaann  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeennggeemmuukkaakkaann  ggaaggaassaann  

eekksspprreessiiff  yyaanngg  mmeennggaalliirr  ddaarrii  ppiikkiirraann  sseesseeoorraanngg  kkee  ddaallaamm  ssuuaattuu  bbeennttuukk  ttuulliissaann..  

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..  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..    
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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))..    

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)),,  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))  ddaann  GGeennddrrooff    ((11999966)),,    22))  mmeemmaadduukkaann  ssuuaattuu  ppeerrllaakkuuaann  ddaallaamm  ppeellaajjaarraann  

tteerrtteennttuu  kkeemmuuddiiaann  mmeenngguukkuurr  ttiinnggkkaatt  kkrreeaattiivviittaassnnyyaa  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  ppeennggiirriinngg  ((nnuurrttuurraanntt  

eeffffeecctt))  ddaarrii  ssuuaattuu  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ccaarraa  iinnii  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  bbaannyyaakk  ppeenneelliittii  

aannttaarraa  llaaiinn  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))..  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..    

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  oolleehh  ppeenneelliittii  sseeppeerrttii  KKeeyyeess  ((22000066))..    

AAddaa  bbeebbeerraappaa  aallaassaann  mmeennggaappaa  ssyynneeccttiiccss  ddiidduuggaa  mmaammppuu  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkrreeaattiivviittaass..  MMeennuurruutt  MMeeaaddoorr  ((11999944))  ppaaddaa  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss,,  aaddaa  uussaahhaa  uunnttuukk  

mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aannttaarraa  kkoonnsseepp  aabbssttrraakk  kkee  ddaallaamm  kkoonnsseepp  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  ssaaaatt  iinnii,,  ppeennddiiddiikkaann  kkuurraanngg  mmeennggaapprreessiiaassii  kkrreeaattiivviittaass..  PPaaddaahhaall  kkrreeaattiivviittaass  ddaann  

kkeecceerrddaassaann  iinntteelleekkttuuaall  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerraannaann  yyaanngg  ssaammaa  ddaallaamm  mmeennccaappaaii  kkeebbeerrhhaassiillaann  
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bbeellaajjaarr..  PPeenneelliittiiaann  aawwaall  tteennttaanngg  kkrreeaattiivviittaass  ddii  IInnddoonneessiiaa  tteellaahh  llaammaa  ddiillaakkuukkaann  MMuunnaannddaarr  

((11997777))  ppaaddaa  ssiisswwaa  SSDD  ddaann  SSMMPP  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  kkrreeaattiivviittaass  ddaann  iinntteelliiggeennssii  ssaammaa  

aabbssaahhnnyyaa  ddaallaamm  mmeemmpprreeddiikkssii  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr..  JJiikkaa  eeffeekk  iinntteelliiggeennssii  ddiieelliimmiinnaassii,,  ppeennggaarruuhh  

kkrreeaattiivviittaass  tteettaapp  ssuubbssttaannssiiaall,,  nnaammuunn  kkoommbbiinnaassii  kkrreeaattiivviittaass  ddaann  iinntteelliiggeennssii  lleebbiihh  eeffeekkttiiff  

sseebbaaggaaii  pprreeddiikkttoorr  bbaaggii  ttiinnggggii  rreennddaahhnnyyaa  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr..  

PPaaddaa  kkoonntteekkss  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ddiiffookkuusskkaann  ppaaddaa  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  

IInnddoonneessiiaa..  PPeemmiilliihhaann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  ppeemmbbeerriiaann  ppeerrllaakkuuaann  ddiiddaassaarrii  

aannggggaappaann  bbaahhwwaa  ppeellaajjaarraann  tteerrsseebbuutt  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  

kkrreeaattiiff  ssiisswwaa  mmeellaalluuii  ppeenngggguunnaaaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss..  MMaassaallaahh  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaarrii  jjaawwaabbaannnnyyaa  

ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbaaggaaiimmaannaa  eeffeekkttiivviittaass  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ppaaddaa  ssiisswwaa??  

  

      

    CC..  KKaajjiiaann  TTeeoorrii  

    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  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..  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  kkrreeaattiiff;;  22))  TTeess  yyaanngg  

mmeenngguukkuurr  kkaarraakktteerriissttiikk  kkeepprriibbaaddiiaann  kkrreeaattiiff;;  ddaann  33))  TTeess  yyaanngg  mmeenngguukkuurr  aassppeekk  pprroodduukk  
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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  ddeennggaann  aappaa  yyaanngg  iinnggiinn  ddiippaahhaammii  ((KKlleeiinneerr,,  11999911))..  BBaahhkkaann,,  

JJaammeess  ((22000022))  mmeennyyiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ssyynneeccttiiccss  mmeerruuppaakkaann  ccaarraa  yyaanngg  ppaalliinngg  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  

kkrreeaattiivviittaass..    

    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..    

  

    CC..  MMeettooddee  PPeenneelliittiiaann  

    RRaannccaannggaann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguujjii  eeffeekkttiivviittaass  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  aaddaallaahh  jjeenniiss  rraannccaannggaann  pprreetteesstt--ppoosstttteesstt  

ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ddeessiiggnn..  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::  

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  kkeeggiiaattaann  ssiisswwaa  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  kkeetteerrlliibbaattaann  eemmppaatteettiikk  tteerrhhaaddaapp  oobbjjeekk  aannaallooggii..  EEffeekkttiivviittaass  aannaallooggii  
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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  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  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..  

22..  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))  ttoolleerraann  tteerrhhaaddaapp  kkeettaakkssaaaann;;  55))  kkeetteerrbbuukkaaaann  

tteerrhhaaddaapp  ppeennggaallaammaann  bbaarruu;;  ddaann  66))  kkeetteegguuhhaann  tteerrhhaaddaapp  ppeennddiirriiaann..  

  

    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))  mmeettooddee  ppeennggaajjaarraann  hhaarruuss  bbeerrvvaarriiaassii;;  ddaann  66))  ppeenngghhaarrggaaaann  tteerrhhaaddaapp  

kkeemmaajjeemmuukkaann  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ((DDjjaalliill::  22000055))..    

    PPeenneelliittiiaann  iinnii  ddiillaakkssaannaakkaann  ddii  sseekkoollaahh  aallaamm  MMTTss  SSuurryyaa  BBuuaannaa  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  

ssaattuu  sseekkoollaahh  llaannjjuuttaann  ttiinnggkkaatt  ppeerrttaammaa  ddii  MMaallaanngg..  PPaaddaa  aawwaallnnyyaa  ssuubbjjeekk  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

bbeerrjjuummllaahh  sseebbaannyyaakk  5500  ssiisswwaa  kkeellaass  ttuujjuuhh  yyaanngg  tteerrbbaaggii  ppaaddaa  dduuaa  kkeellaass,,  nnaammuunn  dduuaa  oorraanngg  

ttiiddaakk  ddiisseerrttaakkaann  ddaallaamm  aannaalliissiiss  kkaarreennaa  ddaattaannyyaa  ttiiddaakk  lleennggkkaapp  sseehhiinnggggaa  jjuummllaahh  ssuubbjjeekk  yyaanngg  

ddiiaannaalliissiiss  hhaannyyaa  bbeerrjjuummllaahh  4488  oorraanngg..  
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    AAddaa  dduuaa  jjeenniiss  ddaattaa  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii,,  kkaarreennaa  iittuu  ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  

ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  dduuaa  ccaarraa  yyaaiittuu  11))  KKeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiitteelliittii  ddaallaamm  

ppeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerruuppaa  tteess  mmeennuulliiss  cceerriittaa  ppeennddeekk  yyaanngg  ddiinniillaaii  rraatteerr  bbeerrddaassaarrkkaann  kkrriitteerriiaa  

pprroodduukk  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  BBeesssseemmeerr  ((22000055))..  BBeerrddaassaarrkkaann  kkrriitteerriiaa  ddii  aattaass,,  ddiibbuuaatt  

ssuuaattuu  ppeeddoommaann  ppeenniillaaiiaann  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiirraattiinngg  oolleehh  11))  ppeenneelliittii;;  22))  gguurruu  bbaahhaassaa  

IInnddoonneessiiaa  33))  aahhllii  ppssiikkoollooggii  ddaann  44))  aahhllii  bbaahhaassaa..  AAssppeekk--aassppeekk  yyaanngg  ddiiuukkuurr  ddaarrii  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  

ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ddaarrii  ttaabbeell  bbeerriikkuutt::  

TTaabbeell  11  

KKiissii--kkiissii  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  

  

  

  

    PPeemmbbeerriiaann  sskkoorr  ttuulliissaann  kkrreeaattiiff  ddiillaakkuukkaann  rraattiinnggss  yyaaiittuu  pprroosseedduurr  ppeemmbbeerriiaann  sskkoorr  

bbeerrddaassaarrkkaann  jjuuddggmmeenntt  ssuubbjjeekkttiiff  tteerrhhaaddaapp  aattrriibbuutt  tteerrtteennttuu,,  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  mmeellaalluuii  

ppeennggaammaattaann  ssiisstteemmaattiikk  bbaaiikk  llaannggssuunngg  aattaauuppuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg..  EEssttiimmaassii  rreelliiaabbiilliittaass  hhaassiill  

ppeemmbbeerriiaann  rraattiinngg  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  aannttaarr  kkeeeemmppaatt  rraatteerrss..  RRuummuuss  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  kkooeeffiissiieenn  rraattaa--rraattaa  iinntteerrkkoorreellaassii  hhaassiill  rraattiinnggss  ddiiaannttaarraa  sseemmuuaa  

kkoommbbiinnaassii  ppaassaannggaann  rraatteerr  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::      sseeddaannggkkaann  rruummuuss  

yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  kkooeeffiissiieenn  kkoorreellaassii  hhaassiill  rraattiinngg  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann    ttiiaapp--ttiiaapp  

rraatteerr  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::    

KKeetteerraannggaann::  

  ::    vvaarriiaannss  aannttaarr  ssuubbjjeekk  yyaanngg  ddiikkeennaaii  rraattiinnggss  

  ::  VVaarriiaannss  eerrrroorr    yyaaiittuu  vvaarriiaannss  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  ssuubbjjeekk  ddaann  rraatteerr  

kk  ::  BBaannyyaakknnyyaa  rraatteerr  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  rraattiinngg  

  

HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  rreelliiaabbiilliittaass  rraattaa--rraattaa  rraattiinngg  ddaarrii  kkeeeemmppaatt  oorraanngg  rraatteerr    

mmeennuunnjjuukkkkaann  aannggkkaa  ==  00,,887777  ddaann  eessttiimmaassii  rraattaa--rraattaa  rreelliiaabbiilliittaass  sseeoorraanngg  rraatteerr  

mmeennuunnjjuukkkkaann  aannggkkaa  ==  00,,664411..  

  

    SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  kkaarraakktteerriissttiikk  ssiikkaapp  kkrreeaattiiff  ddiiuukkuurr  ddeennggaann  sskkaallaa  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  ddiissuussuunn  

ppeennuulliiss  bbeerrddaassaarrkkaann  tteeoorrii  SStteerrnnbbeerrgg  ddaann  LLuubbaarrtt  ((11999955))..  SSkkaallaa  iinnii  sseebbeelluumm  ddiigguunnaakkaann  

tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ddiiuujjii  ttiinnggkkaatt  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaassnnyyaa  sseellaaiinn  iittuu  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  

bboobboott  jjaawwaabbaann  ddiillaakkuukkaann  ssuummmmaatteedd  rraattiinnggss..  BBeennttuukk  sskkaallaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  sskkaallaa  

ppeenngguukkuurraann  mmooddeell    LLiikkeerrtt  yyaanngg  jjaawwaabbaannnnyyaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  lliimmaa  aalltteerrnnaattiiff  jjaawwaabbaann  yyaaiittuu  SSSS,,  SS,,  

DDIIMMEENNSSII  IINNDDIIKKAATTOORR  

NNoovveellttyy  ((kkeebbaarruuaann))  
11..  OOrriiggiinnaall  ((uunniikk))  

22..  SSuurrpprriissiinngg  ((mmeennaakkjjuubbkkaann))  

RReessoolluuttiioonn  ((ppeemmeeccaahhaann))  

33..  LLooggiiccaall  ((mmaassuukk  aakkaall))  

44..  UUsseeffuull  ((bbeerrmmaannffaaaatt))  

55..  VVaalluuaabbllee  ((bbeerrnniillaaii))  

66..  UUnnddeerrssttaannddaabbllee  ((bbiissaa  ddiippaahhaammii))  

SSttyyllee          ((bbeennttuukk))  
77..  OOrrggaanniicc  ((jjeellaass))  

88..  WWeellll--ccrraafftteedd  ((bbeennaarr))  

99..  EElleeggaanntt  ((sseemmppuurrnnaa))  
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KKSS,,  TTSS,,  SSTTSS..  UUjjii  VVaalliiddiittaass  iinnssttrruummeenn  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  115599  ssiisswwaa  ddaann  ddaarrii  hhaassiill  ppeenngguujjiiaann  

tteerrhhaaddaapp  6600  iitteemm  ddiitteemmuukkaann  aaddaannyyaa  2244  vvaalliidd  ddaann  2266    gguugguurr  ddeennggaann  nniillaaii  rreelliiaabbiilliittaass  sseebbeessaarr  

@@  00,,88337755..  HHaassiill  ppeenngguujjiiaann  sseelleennggkkaappnnyyaa  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ddaarrii  ttaabbeell  ddii  bbaawwaahh  iinnii::  

TTaabbeell  22  

HHaassiill  uujjii  vvaalliiddiittaass  ddaann  rreelliiaabbiilliittaass  SSiikkaapp  kkrreeaattiiff  

  

IInnddiikkaattoorr  
JJuummllaahh  IItteemm  

NNoommoorr  IItteemm  VVaalliidd  
VVaalliidd  GGuugguurr  

11..  KKeetteekkuunnaann  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  ccoobbaaaann  55  55  11,,  33,,  55,,  88,,  99  

22..  KKeebbeerraanniiaann  ddaallaamm  mmeennaanngggguunngg  rreessiikkoo  44  66  1111,,  1133,,  1144,,  2200  

33..  KKeeiinnggiinnaann  uunnttuukk  sseellaalluu  bbeerrkkeemmbbaanngg  66  44  2211,,  2222,,  2255,,  2266,,  2277,,  2299  

44..  TToolleerraannssii  tteerrhhaaddaapp  aammbbiigguuiittaass  33  77  3311,,  3344,,  3388  

55..  KKeetteerrbbuukkaaaann  tteerrhhaaddaapp  ppeennggaallaammaann  bbaarruu  33  77  4411,,  4477,,  4499  

66..  KKeetteegguuhhaann  tteerrhhaaddaapp  ppeennddiirriiaann  33  77  5544,,  5588,,  6600  

RReelliiaabbiilliittaass  aallpphhaa  ==  @@00,,88337755  

  

  

PPeemmbbuuaattaann  iinnssttrruummeenn  ppeerrllaakkuuaann  bbeerruuppaa  ppeeddoommaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ddiikkeemmbbaannggkkaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  ttaahhaappaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  11))  kkaajjiiaann  lliitteerraattuurr  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr  iinnffoorrmmaassii  tteennttaanngg  

ssyynneeccttiiccss;;  22))  ppeerruummuussaann  rraannccaannggaann  kkeeggiiaattaann;;  33))  uujjii  aahhllii  oolleehh  oorraanngg  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  mmeennggeerrttii  

tteennttaanngg  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ddiissaammppiinngg  ppeenniillaaiiaann  kkeellaayyaakkaann  oolleehh  gguurruu  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddaann  

ppeemmbbiimmbbiinngg  ddiisseerrttaassii;;  44))  uujjii  ccoobbaa  ppaaddaa  ssuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann  uunnttuukk  mmeenniillaaii  kkeellaayyaakkaann  iissii  

mmaatteerrii  ddaann  pprroosseedduurr  ppeellaakkssaannaaaann;;  ddaann  55))  pprroodduukk  aakkhhiirr  bbaahhaann  ppeerrllaakkuuaann  bbeerruuppaa  ppeeddoommaann  

kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss..      

UUjjii  aahhllii  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeemmbbeerriikkaann  aannggkkeett  ppeenniillaaiiaann  tteennttaanngg  kkeellaayyaakkaann  

ppeeddoommaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  ddaann  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  ddiisskkuussii..  BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenniillaaiiaann  

ddaann  ddiisskkuussii  ddeennggaann  aahhllii  ddiippeerroolleehh  hhaassiill  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  11))  sseeccaarraa  uummuumm  ppeeddoommaann  

ssyynneeccttiiccss  ddiinnyyaattaakkaann  llaayyaakk  uunnttuukk  ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann,,  nnaammuunn  aaddaa  bbeebbeerraappaa  hhaall  

yyaanngg  ppeerrlluu  ddiicceerrmmaattii  llaaggii  kkhhuussuussnnyyaa  tteennttaanngg  ppeenngggguunnaaaann  bbaahhaassaa  yyaanngg  mmaassiihh  ppeerrlluu  

ddiippeerrbbaaiikkii..  UUjjii  ccoobbaa  ppaaddaa  ssuubbjjeekk  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  pprroosseedduurr  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  11))  

mmeemmbbaaggiikkaann  bbaahhaann  ppeennggaajjaarraann  ppaaddaa  ssuubbjjeekk;;  22))  mmeennjjeellaasskkaann  bbaahhwwaa  jjiikkaa  aaddaa  kkeessuulliittaann  

ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  kkeeggiiaattaann  ddiihhaarraappkkaann  aaggaarr  llaannggssuunngg  ddiittaannyyaakkaann;;  33))  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  

jjeenniiss  kkeessuulliittaann  ssiisswwaa  ddaann  mmeemmbbeerriikkaann  ppeennjjeellaassaann..    

PPeeddoommaann  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss  mmeerruuppaakkaann  rriinncciiaann  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiijjaaddiikkaann  aaccuuaann  gguurruu  

ddaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  yyaanngg  ddiillaannggssuunnggkkaann  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  

mmeennggaarraanngg..  KKaarreennaa  iittuu  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..  TTuujjuuaann  ddaann  tteekknniikk  

ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  
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aa..  AAnnaallooggii  llaannggssuunngg..  TTuujjuuaann  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ccaarraa  ppaannddaanngg  bbaarruu  

tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  mmaassaallaahh..  TTeekknniikk  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddeennggaann  ccaarraa  ssiisswwaa  ddiimmiinnttaa  mmeenneemmuukkaann  

ssiittuuaassii  mmaassaallaahh  yyaanngg  sseejjaajjaarr  ddeennggaann  ssiittuuaassii  kkeehhiidduuppaann  nnyyaattaa..  

bb..  AAnnaallooggii  ppeerrssoonnaall..  TTuujjuuaann  kkeeggiiaattaann  iinnii  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  jjaarraakk  kkoonnsseeppttuuaall  sseebbaaggaaii  

ssaarraannaa  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  wwaawwaassaann  bbaarruu..  TTeekknniikk  ppeellaakkssaannaaaannnnyyaa  ddeennggaann  ccaarraa  ssiisswwaa  

ddiimmiinnttaa  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  ddiirriinnyyaa  ddeennggaann  sseebbuuaahh  oobbjjeekk,,  kkeemmuuddiiaann  ddiittaannyyaakkaann  bbaaggaaiimmaannaa  

ppeerraassaaaannnnyyaa  sseeaannddaaiinnyyaa  hhaall  iittuu  tteerrjjaaddii??  

cc..  AAnnaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt..  TTuujjuuaann  kkeeggiiaattaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ggaaggaassaann  

bbaarruu  ddaallaamm  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh..  TTeekknniikk  ppeellaakkssaannaaaannyyaa  ddeennggaann  ccaarraa  ssiisswwaa  ddiimmiinnttaa  

mmeennyyeebbuuttkkaann  ppaassaannggaann  oobbjjeekk  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  kkoonnttaarraaddiikkttiiff,,  kkeemmuuddiiaann  ddiimmiinnttaa  

mmeennjjeellaasskkaann  aallaassaannnnyyaa  kkeennaappaa  mmeemmiilliihh  hhaall  tteerrsseebbuutt..  

      

    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  

mmeennggaarraanngg,,  ddaann  33))  kkeeggiiaattaann  ppeennuuttuupp  yyaaiittuu  gguurruu  mmeennuuttuupp  ppeemmbbeellaajjaarraann..    PPaaddaa  kkeelloommppookk  

ppeemmbbaannddiinngg,,  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  jjuuggaa  tteerrbbaaggii  ppaaddaa  ttiiggaa  kkeeggiiaattaann..  PPeerrbbeeddaaaannnnyyaa  ppaaddaa  

kkeeggiiaattaann  iinnttii  sseebbeelluumm  kkeeggiiaattaann  mmeennggaarraanngg  ttiiddaakk  aaddaa  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii  ttaappii  gguurruu  

mmeennyyaammppaaiikkaann  mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann  tteennttaanngg  ccaarraa--ccaarraa  mmeennggaarraanngg  yyaanngg  bbaaiikk..  PPeerrbbeeddaaaann  

ppeerrllaakkuuaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeennuulliiss  ppaaddaa  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  aannttaarraa  kkeelloommppookk  

eekkssppeerriimmeenn  ddeennggaann  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

  

11..  PPeerrllaakkuuaann  uunnttuukk  kkeelloommppookk  eekkssppeerriimmeenn  bbeerruuppaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeennuulliiss  ddeennggaann  mmooddeell  

ssyynneeccttiiccss..  AAddaa  ddeellaappaann  ttooppiikk  yyaanngg  ddiijjaaddiikkaann  bbaahhaann  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  ssyynneeccttiiccss,,  ssaattuu  ttooppiikk  

sseebbaaggaaii  ccoonnttoohh  ddaann  ttuujjuuhh  ttooppiikk  llaaiinnnnyyaa  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  bbaahhaann  ppeerrllaakkuuaann..  TTooppiikk--ttooppiikk  

iinnii  ddiiaammbbiill  ddaarrii  bbuukkuu  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  uunnttuukk  SSMMPP//MMTTss  kkeellaass  VVIIII..  SSeettiiaapp  ttooppiikk  

ddiisseerrttaaii  ddeennggaann  ggaammbbaarr  aaggaarr  ssiisswwaa  tteerrbbaannttuu  ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  iimmaajjiinnaassii..  KKeeddeellaappaann  

ttooppiikk  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh::  11))  gguunnuunngg  mmeelleettuuss  ((ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  ccoonnttoohh)),,  22))  ppaannjjaatt  ppiinnaanngg,,  

33))  sseennaamm  ppaaggii,,  44))  wwiissuuddaa  ssaarrjjaannaa,,  55))  mmeemmbbaaccaa  bbuukkuu,,  66))  bbeerrttaannii,,  77))  ppeemmaannddaannggaann  aallaamm,,  

ddaann  88))  kkeebbaakkaarraann..  SSeettiiaapp  ttooppiikk  ddiijjaaddiikkaann  bbaahhaann  bbaaggii  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  eemmppaatt  

kkeeggiiaattaann  yyaaiittuu  aannaallooggii  llaannggssuunngg,,  aannaallooggii  ppeerrssoonnaall,,  aannaallooggii  ccoommpprreesssseedd  ccoonnfflliicctt  ddaann  

kkeeggiiaattaann  mmeennggaarraanngg..    

22..  PPaaddaa  kkeelloommppookk  ppeemmbbaannddiinngg  ppeerrllaakkuuaann  ddiibbeerriikkaann  bbeerruuppaa  ppeellaajjaarraann  mmeennggaarraanngg  bbeebbaass  

ttaappii  sseebbeelluummnnyyaa  ttiiddaakk    mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  aannaallooggii..  GGuurruu  mmeennggaajjaarr  sseeppeerrttii  bbiiaassaannyyaa  

bbeerrllaannggssuunngg  yyaanngg  ddiillaannjjuuttkkaann  ddeennggaann  ttuuggaass  mmeennggaarraanngg    bbeebbaass  sseessuuaaii  ddeennggaann  ttuujjuuhh  

ttooppiikk  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  ppaaddaa  kkeelloommppookk  eekkssppeerriimmeenn..  

  

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..  

  

  

    DD..  HHaassiill  ddaann  PPeemmbbaahhaassaann  

    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  ppeerrbbaannddiinnggaann  mmeeaann  

aannttaarraa  kkeedduuaa  kkeelloommppookk  aaddaallaahh  116666,,2299::115511,,1133,,  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ppeerrllaakkuuaann  kkeeggiiaattaann  
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ssyynneeccttiiccss  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  bbeerraarrttii  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  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  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  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,,  
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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..  

    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..  

    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::  

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..  
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    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  aalltteerrnnaattiiff  uunnttuukk  ddiijjaaddiikkaann  

kkoovvaarriiaabbeell  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  kkrreeaattiiff  ssiisswwaa..  

    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  bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  ddii  IInnddoonneessiiaa  kkuurraanngg  mmeennggaapprreessiiaassii  kkrreeaattiivviittaass..  

    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  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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