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LAMPIRAN 

 

1.   Hasil Kuesioner 

Kuesioner ini ditujukan kepada murid SMA, mahasiswa dan orang yang masih 

bekerja yang sudah mengalami dukungan orang tua mengenai minat dan bakat mereka 

sejak kecil. Dan hasil dari kuesioner yang memiliki 95 responden ini bahwa : 

 

Hasil dari kuesioner nomer 1 dapat disimpulkan bahwa 84,2% dari 95 responden 

menyatakan bahwa mereka menyadari akan bakat mereka. Dan 15,8% dari 95 

responden menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui bakat mereka. 

 

Hasil dari kuesioner nomer 2 dapat disimpulkan bahwa 97,9% dari 95 responden 

menyatakan bahwa mereka menyadari akan minat mereka. Dan sisanya respoden tidak 

mengetahui minat mereka  
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. 

Hasil dari kuesioner nomer 3 dapat diketahui bahwa 57,9% dari 95 responden 

menyatakan bahwa orang tua mengetahui akan minat dan bakat mereka. 28,4% dari 

95 responden menyatakan bahwa mereka ragu apakah orang tua mengetahui minat 

dan bakat mereka atau tidak. Dan 13,7% dari 95 responden menyatakan bahwa 

orang tua mereka sama sekali tidak mengetahui akan minat dan bakat mereka. Dari 

data ini dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak orang tua dari jaman dulu 

hingga sekarang yang belum mengetahui anak mereka dengan mengenali minat dan 

bakat anak. 

 

Hasil dari kuesioner nomer 4 dapat diketahui bahwa 56,8% dari 95 responden 

menyatakan bahwa mereka mendapat pengarahan dari orang tua mengenai minat 

dan bakat yang mereka miliki. Dan 43,2% dari 95 responden menyatakan bahwa 

mereka tidak mendapat pengarahan dari orang tua mengenai minat dan bakat yang 

mereka miliki. Dari hasil kuesioner nomer 4 ini dapat disimpulkan bahwa masih 

terlalu banyak orang tua yang kurang memberi pengarahan kepada anak untuk 

mengembangkan atau mengasah minat dan bakat mereka dari sejak dini.  
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Hasil dari kuesioner nomer 5 dapat diketahui bahwa 77,9% dari 95 responden 

menyatakan bahwa mereka menyukai dukungan yang diberikan orang tua untuk 

anak. Dan 22,1% dari 95 responden menyatakan bahwa mereka kurang menyukai 

bentuk dukungan dari orang tua mereka. 

 

Hasil dari kuesioner nomer 6 dapat diketahui bahwa 49,5 dari 95 responden 

menyatakan bahwa mereka mendapat apresiasi dari orang tua setelah mengetahui 

hasil dari minat dan bakat anak. 37,9% dari 95 responden menyatakan bahwa 

mereka jarang sekali mendapat apresiasi dari orang tua setelah mengetahui hasil 

dari minat dan bakat anak. Dan 12,6% dari 95 responden menyatakan bahwa 

mereka tidak pernah mendapat apresiasi dari orang tua setelah mengetahui hasil 

dari minat dan bakat anak. Dari hasil kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa orang 

tua dari jaman dahulu hingga sekarang masih sulit untuk memberi apresiasi untuk 

anak mengenai minat dan bakat yang anak mereka miliki. 
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2.   Hasil Wawancara 

  2.1. EVA KRISTIANTI – PSIKOLOG ANAK 

1.    Menurut psikolog bakat itu apa? 

Terdapat 2 teori mengenai bakat. Yang pertama anak itu seperti 

kertas putih atau tabula rasa. Yang dimana anak di usia dini mudah 

dibentuk oleh lingkungannya. Minat tersebut dapat ditimbulkan dari 

lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah faktor genetik atau 

bawaan dari anak. Hal ini akan terlihat dengan sendirinya saat anak 

melakukan aktifitas. Dimana anak akan dengan mudah mempelajari 

sesuatu tanpa mengeluarkan energi yang lebih atau paksaan untuk 

memahaminya.  

 

2.  Seberapa penting dukungan orang tua akan minat dan bakat 

anak? 

Menurut psikolog dukungan yang baik untuk minat bakat anak itu 

perlu adanya komparasi dari kedua faktor, yaitu faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Dimana pada faktor genetik atau faktor bawaan 

perlu diikutkan les khusus untuk mengembangkan bakatnya, namun 

jika anak memang tidak berminat di bidang tersebut bukan berarti 

tidak perlu diikutkan khursus les, karena dengan diikutkan pelatihan 

dapat memperbaiki kekurangan anak. Ini merupakan bentuk untuk 

mendukung minat anak sebelum menemukan bakat anak tersebut. 

Dan ini hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh orang tua 

untuk mengembangkan minat dan bakat anak.  

 

3.    Apakah minat itu bersangkutan dengan bakat? 

Bakat itu merupakan sebuah kemampuan anak, dan sedangkan 

minat merupakan sebuah kesenangan, atau ketertarikan, dan kedua 

hal ini sangat berkaitan. Di bidang Psikolog melayani tes bakat anak. 

Setiap anak pasti di tes bakat apa yang dominan melalui apa yang 

mereka suka atau yang bisa disebut dengan minat. Jika tidak ada tes 

minat, saat minat tidak sesuai dengan bakat anak, maka suatu saat 

anak akan menemukan kendala. Bisa jadi anak tersebut akan jenuh 

atau memang tidak menyukai hal tersebut. Sebaliknya jika anak 

minat namun tidak berbakat hasilnya pasti tidak bisa optimal.  

 



 

67 
 

4.    Apa solusi dari anak yang berbakat namun tidak berminat di hal 

tersebut? 

 Untuk kasus ini penyelesaiannya beda-beda, karena di tiap umur 

terdapat perbedaan temperan anak. Jika anak masih TK, SD atau 

SMP bahkan karena masih belum matang mengenai minat bakat 

mereka, sebaiknya orang tua perlu memberi dorongan kepada anak 

supaya anak ini bisa tekun, mau berusaha. Hal ini berkaitan dengan 

rasa bosan atau tidak dari anak, kemampuan anak untuk mencapai 

ketekunan itu juga, atau karena lingkungannya yang membuat anak 

jadi tidak enjoy, tidak fokus atau tidak mau melanjutkan dan menjadi 

malas. Hal ini menjadi tugas yang sangat penting untuk orang tua 

untuk mendorong anak. Dan orang tua tidak boleh bersikap mudah 

menyerah, dan tidak boleh cepat mengambil keputusan mengenai 

penilaia orang tua akan minat dan bakat anak. 

 

5.   Bagaimana cara mencari tahu minat dan bakat anak? 

 Perlu adanya komunikasi dan pengamatan dari orang tua. Orang tua 

perlu banyak meluangkan waktu lebih untuk mencari tahu apa yang 

anak suka. Bisa juga orang tua menanyakan kepada guru akan 

tingkah laku anak. Jika orang tua masih sanksi, bisa dilakukan tes 

kecerdasan majemuk atau tes bakat minat. 

 

6.   Bakat itu sudah mulai ada sejak umur berapa? 

 Karena adanya teori bakat dari bawaan maka psikolog 

menyimpulkan bahwa bakat sebenarnya sudah ada sejak lahir. Dan 

bakat itu sudah mulai terlihat saat anak sudah melewati masa batita 

yaitu saat anak sudah bisa berbicara. Karena dari situ anak sudah 

memiliki kemampuan untuk menyampaikan kesukaannya. Namun 

orang tua pun sudah bisa mengamati saat anak di bawah umur lima 

tahun, yang bisa diperhatikan dengan cara mengamati tindakannya. 

Contoh seperti anak yang sudah mulai mencari kaleng dan kemudian 

di pukul-pukul. Kemungkinan anak tesebut menyukai musik atau hal 

ini bisa dilihat lebih lanjut. 

 

7.  Apakah ada dampak buruk untuk anak yang tidak mendapat 

dukungan dari orang tua mengenai minat dan bakatnya? 

Apakah mempengaruhi psikologi anak? 
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 Dalam konteks minat bakat jadi tidak bisa berkembang dengan 

maksimal. Terutama untuk anak yang pasif, yang tidak punya inisiatif 

untuk mengembangkannya sendiri. Kemampuan anak akan menjadi 

terbatas. Dan hal ini dapat merujung pada profesi anak kedepan. 

Jika anak tidak mendapat dukungan dari orang tua anak tidak akan 

memiliki ambisi atau bayangan ingin menjadi apa. Dan anak jadi 

kurang referensi untuk memilih karir atau pekerjaan yang 

bersangkutan dengan minat dan bakat mereka. 

8.  Bentuk dukungan apa saja yang dapat diberikan orang tua 

kepada anak? 

 Yang utama adalah orang tua dapat memberi motivasi yang baik 

untuk anak, memberi pujian saat anak mulai menunjukan usaha 

khusus dalam melatih minat dan bakat mereka. Jika anak sudah 

mulai malas untuk berlatih sebaiknya orang tua mulai mengajak 

bicara anak dengan memberi motivasi. Orang tua mulai dapat 

menanyakan kembali akan impian yang mereka inginkan. 

 

9.   Bagaimana pandangan dari psikolog mengenai pola asuh orang 

tua saat ini? 

 Berdasarkan dari penilaian logika, di jaman sekarang orang tua 

sudah terlalu sangat sibuk. Karena tuntutan ekonomi sekarang yang 

semakin sulit, kebanyakan orang tua, suami istri semuanya ikut 

bekerja untuk membantu stabilitas ekonomi keluarga. Dan ini 

membuat waktu dan komunikasi dengan anak menjadi kurang 

karena terlalu lelah bekerja. Atau juga merasa capek dan bosan 

sehingga orang tua mulai menggunakan gudget meskipun saat itu 

sedang bersama anak. 

 

10.  Bagi psikolog, apakah ada solusi untuk orang tua yang sibuk? 

 Yang utama dalam sebuah keluarga adalah komitmen. Setelah 

suami istri sudah memutuskan menikah dan mempunyai anak harus 

punya komitmen yaitu dengan meluangkan waktu untuk anak. 

Meluangkan waktu bukan berarti hanya menemani anak saja namun 

waktu yang berkualitas yang harus diberikan anak, dengan cara 

mengajak bicara, mendampingi anak saat mengalami kesulitan, 

supaya anak juga bisa terbuka. 
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2.2.   Cik Vivi (30 tahun)  -  Ibu dari 2 anak kelas 

 1.    Apakah anda mengetahui bakat dan minat anak anda? 

 Saya punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama laki-laki 

kelas 2 SD dan yang kedua perempuan masih TK B. Saya belum 

begitu bisa melihat bakat dan minat anak saya. Kalau yang pertama 

anak laki-laki saya lebih suka games, outdoor activity dan suka 

kegiatan fisik.  Sedangkan anak saya yang kecil perempuan sudah 

terlihat jelas yang dia sukai yaitu sesuatu yang berbau kreatifitas, 

menggambar, berimajinasi mainan lego boneka dan mengarang 

cerita. 

 

2.   Kemudian dukungan apa yang anda beri untuk mendukung 

minat dan bakat anak? 

 Dukungan yang saya berikan kepada anak saya yang pertama 

berupa les musik drum dan biola. Sedangkan anak perempuan saya 

hanya ikut-ikutan les biola karena mau mengikuti koko nya. Dan saya 

tidak mengikutkan lomba-lomba kepada anak saya. 

 

3.  Kemudian apresiasi seperti apa yang diberikan anak setelah 

memperlihatkan minat dan bakat mereka? 

 Jika di kegiatan sehari-hari biasanya saya memberi apresiasi kepada 

anak saya berupa memberikan sticker atau makanan yang mereka 

suka. Namun jika rintangan yang dihadapi lebih berat biasanya saya 

beri mainan. 

 

Dari hasil wawancara dengan ibu rumah tangga yang adalah seorang pekerja 

dibagian desain untuk party planner atau sejenisnya, dan memiliki suami yang 

bekerja pula. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa cik Vivi kurang memiliki 

waktu yang lebih untuk anak sehingga kurang memahami juga akan minat 

dan bakat anaknya. Dukungan yang diberikan cik Vivi juga kurang sesuai 

dengan minat dari anak, bahkan tante vivi juga memberi pelatihan yang sama 

dengan anaknya yang pertama tanpa mengetahui apakah anak tersebut 

benar-benar menyukainya atau tidak. Serta apresiasi yang diberikan juga 

kurang menyentuh hati anak karena dengan pemberian suatu barang atau 

makanan anak juga bisa merasa jenuh dan dapat meninggalkan kebiasaan 

baiknya tanpa mengharapkan pemberian yang sama pula. Tante vivi juga 

jarang memberi pujian yang seharusnya berharga untuk psikologi anak. 
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3.   Hasil Focus Group Discussion  ( FGD ) 

Focus Group Discussion digunakan penulis untuk mendapatkan data yang 

terkait dengan target sasaran kampanye sosial untuk rancangan yang akan dibuat. 

Dengan peserta Focus Group Discussion yang adalah orang tua muda baik itu 

bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak di usia 5-12 tahun. 

Pada metode penelitian ini diikuti oleh 5 orang peserta yang adalah seorang ibu 

muda dengan SES A-B. Peserta dari Focus Group Discussion ini adalah : 

1.    Tante Angel (30 tahun) :  memiliki 2 orang anak kelas 1 SD dan bayi umur 

1 tahun. 

2.    Tante Rani : 

3.    Tante Novi (30 tahun) :  memiliki 1 anak kelas 6 SD. 

4.    Tante Nana (42 tahun) :  memiliki anak kelas 5 SD. 

5.    Tante Dani :  memiliki anak kelas 5 SD. 

 

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dapat disimpulkan bahwa orang tua jaman 

sekarang memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Dimana mereka memberi 

kebebasan kepada anak untuk memilih kesukaan anak mereka terutama dalam 

bidang minat dan bakat. Mereka tidak memaksa apa akan pilihan anak, namun orang 

tua jaman sekarang kurang memberi pengarahan untuk minat dan bakat anak dari 

sejak kecil. Pemikiran orang tua sekarang mengenai minat dan bakat anak adalah 

minat dan bakat dari anak masih bisa berubah-ubah, itu yang berarti bahwa orang 

tua kurang peduli akan minat dan bakat anak dari sejak kecil sehingga tidak ada 

pengarahan secara khusus. Orang tua juga kurang memberi dukungan kepada anak 

yang terutama berupa pujian. Orang tua lebih memberi apresiasi kepada anak dalam 

bentuk pemberian hadiah seperti mainan dan sebagainya. Ada dari beberapa orang 

tua yang dapat menyebutkan minat anak, dan ada juga dukungan yang diberikan 

yang sesuai dengan minat anak. Namun dukungan tersebut juga terlalu berlebihan 

bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan anak di usianya. 
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