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Pendahuluan
Pokok Bahasan:
Pengertian dan Faktor-faktor yang
mempengaruhi pengembangan kreatifitas
Sub Pokok Bahasan:
(1) Pengertian dan jenis kreatifitas
(2) Faktor penghambat dan pendorong
TIK:
Mahasiswa mampu menjelaskan (1) apa
kreatifitas; (2) faktor-faktor yang menghambat
dan mendorong pengembangan kreatifitas

Pengertian Kreatifitas
Kreatifitas:
- Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk
mewujudkan suatu ide baru.
- Ada di setiap diri manusia, sifat pembeda dgn mahluk
lain  dapat dibangkitkan dan dikembangkan
- Refleksi dari (1) kecerdasan yang berfokus pada cara
pikir dan hasrat untuk mencapai sesuatu yang baru atau
berbeda (2) dorongan diri yang mempengaruhi
kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Pengertian Kreatifitas
• Hasil studi Jordan E. Ayan (1997)
Usia<5 th: kreatifitas 90% orisinil;
usia 7 th : 20%;
usia dewasa: 2%
 Penyebab: belenggu sistem pendidikan
Ice break:
Gambarlah sebuah pemandangan
Apa objek gambar kebanyakan mahasiswa???? Kenapa???

Jenis Kreatifitas
•

Berdasarkan jenis kemampuan
K. verbal/linguistik: manipulasi kata/bahasa melalui lisan
ataupun tulisan
K. matematis/logis: manipulasi sistem angka dan logika
K. spasial: manipulasi pola dan desain
K. Musikal: manipulasi konsep musik (nada, irama,
keselarasan)
K. Kinestetik: memanfaatkan oleh tubuh
K. Intrapersonal: memahami diri sendiri
K. Interpersonal: memahami orang lain, lingkungan

 Bisa memberi contoh orang disekitar kita yang memiliki jenis kreatifitas di
atas???

Jenis Kreatifitas
• Berdasarkan cara/proses ide keluar
K. Intuitif: Kreativitas yang tidak terpikirkan. Kreativitas ini
muncul secara inspiratif tanpa sengaja dihadirkan atau
dipikirkan.
K. Rasional: Kreativitas yang dibangkitkan dan
dikembangkan melalui proses pemikiran yang rasional.
 K. Intuitif > K. Rasional
 Setiap orang pasti pernah mengalami mendapatkan ide intuitif
maupun rasional, namun jarang disadari.
Bisa memberi contoh ide intuitif vs. rasional???

Latihan K. Intuitif (Kreatin)
• Siapkan buku harian kecil/PDA/notes + alat tulis. Bawa selalu
kemanapun pergi.
• Tulis setiap ‘ide’ yg muncul tiba-tiba dalam benak
• Catat setiap ide intuitif setiap hari (seminggu 7 hari)
• Pada hari ke 7, baca catatan, pilih ide yang dianggap paling
menarik. Tuliskan dalam secarik kertas dan uraikan ide tersebut
secara rasional (muncul saat apa, kenapa, dst…)
• Ceritakan pengalaman Saudara di kelas.
• Gunakan dan simpan terus buku/catatan tsb. Suatu waktu pasti
akan berguna.
 Ini adalah tugas mingguan yang dikumpulkan + dinilai

Ciri Orang Kreatif
Setiap orang bisa kreatif, asal… (ciri-ciri):
- C  Cari tahu: semakin sering bertanya
- O  Olah keterbukaan: mau terima hal
baru/terbuka
- R  Resiko: berani menanggung resiko
- E  Energik: bersemangat / hasrat untuk
merealisasikan idenya

Faktor Penghambat Vs Pendorong
No

Penghambat

Pendorong

1

Sikap negatif

Sikap positif

2

Takut Gagal

Berani menanggung resiko

3

Stres yang berlebihan

Mampu mengatasi stres

4

Taat pada rutinitas

Melanggar rutinitas

5

Membuat asumsi

Memeriksa asumsi

6

Terlalu mengandalkan logika

Iklim kreatifif internal/intuitif

7

Merasa tidak kreatif (tidak percaya
diri)

Yakin kalau kreatif (percaya diri)

