
BERPIKIR KREATIF 
D4 ANIMASI



MENGAPA 
MANUSIA BERPIKIR ? 



BERPIKIR (THINKING) 

◇Suatu kegiatan mental yang 
melibatkan kerja otak, juga 
pribadi manusia, perasaan, 
dan kehendak manusia. 

◇Berkembangnya ide dan 
konsep di dalam diri 
seseorang (Suriasumantri: 
1983)

◇Berjerih-payah secara mental 
untuk memahami sesuatu 
yang dialami atau mencari 
jalan keluar dari  persoalan 
yang dihadapi.



Menurut Charles S. Pierce

BER-
PIKIR

Gangguan suatu 
keraguan 

(irritation of doubt) 
atas keyakinan 

dalam diri

Kekaguman atau 
keheranan

Penyelidikan 
(inquiry)

Keyakinan 
dalam diri yang  

baru



1. 
Pembentukan 
pengertian-
pengertian

Menganalisis ciri-
ciri sejumlah objek 
yang sejenis.

Membandingkan 
ciri-ciri.

Mengabstraksi / 
menyisihkan, 
membuang cir-ciri

2. 
Pembentukan 
pendapat

Menggabungkan / 
memisahkan 
beberapa 
pengertian 
menjadi satu 
tanda khas dari 
masalah itu.

a. Pendapat 
Afirmatif (positif)

b. Pendapat 
Negatif

c. Pendapat 
Modalitas 
(kebarangkalian)

3. 
Pembentukan 
Keputusan

Menggabung-
gabungkan 
pendapat tersebut

a. Keputusan dari 
pengalaman-
pengalaman

b. Keputusan dari 
tanggapan-
tanggapan

c. Keputusan dari 
pengertian.

4. 
Pembentukan 
Kesimpulan

Menarik putusan 
dari keputusan-
keputusan.

PROSES BERPIKIR 



DIMANA LETAK 
KREATIF DALAM 
BERPIKIR?



KREATIF 
◇Kemampuan untuk memberi 

suatu gagasan baru dalam 
pemecahan masalah. (Semiawan;) 

◇Suatu proses pemikiran yang 
membantu mencetuskan berbagai 
gagasan baru dari proses 
pengalaman sehingga 
menyebabkn seseorang bisa terus 
memperbaiki dan 
mengembangkan diri. (Anderos: 
1961)

◇Sebuah kemampuan untuk 
membuat sistem atau komposisi 
yang baru (Havvel: 1962)



KREATIF BERADA PADA 
CARA BERPIKIR UNTUK 
MEMECAHKAN 
MASALAH (PROBLEM 
SOLVING) 



KREATIF =
to CREATE 

C = Combine 

Penggabungan suatu hal dengan 
yang lain

R = Reverse

Membalikkan beberapa bagian atau 
proses

E = Eliminate

Menghilangkan beberapa bagian

A = Alternatif

Menggunakan kemungkinan yang lain 
seperti cara, bahan, dan lain-lain

T = Twist 

Memutarkan sesuatu dengan ikatan

E = Elaborate 

Memerinci atau menambah sesuatu



Berpikir Kreatif? 

◇ Melihat dengan sudut
pandang baru

◇ Menemukan hubungan
baru

◇ Membentuk kombinasi
baru

”Kreatif berarti 
memiliki cara berpikir 
yang berbeda yang 
memiliki tujuan untuk 
menciptakan suatu 
inovasi yang belum 
pernah atau 
memodifikasi inovasi 
yang sudah ada.”



KREATIVITAS 



KREATIVITAS  

◇Bentuk kemampuan untuk 
mendapatkan pertalian baru, 
melihat subjek dari perspektif 
baru, dan menentukan 
kombinasi-kombinasi baru 
dari dua atau lebih konsep 
yang telah tercetak dalam 
pikiran. (Evans: 1994)

◇Bentuk kemampuan berpikir 
atau melakukan tindakan 
yang bertujuan untuk 
mencari pemecahan sebuah 
kondisi ataupun 
permasalahan secara cerdas, 
berbeda (out of the box), 
tidak umum, orisinil, serta 
membawa hasil yang tepat 
dan bermanfaat.



CONTOH KREATIVITAS  

◇Mengolah berbagai kerajinan 
dari bahan sampah yang bisa 
menjadi komoditas tinggi 
seperti kreasi kotak pensil, 
kotak tisu dari kardus bekas.

◇Mengolah kulit jagung untuk 
kerajinan tangan seperti 
bunga, tas, dan berbagai 
hiasan rumah yang 
ekonomis.

◇Dsb



CIRI-CIRI KREATIVITAS  

Menurut Guilford 
(dalam Munandar, 
2009), yaitu

1. Kelancaran Berpikir 
(fluency of thinking)

Kemampuan untuk 
menghasilkan 
banyak ide dari 
pemikiran seseorang 
secara cepat. 
Menekankan pada 
kuantitas ketimbang 
kualitas

2.  Keluwesan Berpikir 
(flexibility)

Kemampuan 
memproduksi 
sejumlah ide, 
jawaban atau 
pertanyaan yang 
bervariasi, melihat 
sudut pandang yang 
bebeda-beda atas 
sebuah masalah, 
mencari alternatif, 
serta mampu 
menggunakan 
bermacam-macam 
pendekatan atau 
cara berpikir.

3.  Originalitas 
(originality)

Kemampuan 
mencetuskan 
gagasan unik atau 

Gagasan asli.

“Kreativitas tidak 
hanya berkaitan 

dengan keampuan 
berpikir tetapi juga 

kemampuan 
bertingkah laku/ 

bertindak”



Adakah hubungan kreativitas 
seseorang dengan besar 
penghasilannya? 



” Biasanya pekerjaan yang 
menuntut kreativitas tinggi 
mendapatkan penghasilan 
yang jauh lebih besar 
daripada pekerjaan yang 
bersifat monoton ”

Misalnya artis, komedian, 
penulis buku, seniman, 
marketing, dsb

dibandingkan dengan

pekerja kantoran, 
karyawan, atau pegawai 
kantor



MENGASAH KREATIVITAS
Membiasakan 
menggunakan bagian 
tubuh yang tidak 
dominan, membaca, 
bermain puzzle dan teka-
teki silang, bermain game 
strategi, melakukan hal-
hal di luar rutinitas, 
mempelajari bahasa 
asing, mendengarkan 
musik, melatih fisik, 
bersosialisasi, dan 
melakukan hobi baru.

Kreativitas muncul 
adanya proses kerja yang 
berkali-kali melalui 
penemuan ide yang 
dihasilkan. Untuk 
mencapai hasil yang baik 
melalui kreativitas 
kadang dalam berkarya 
mengikuti aturan sendiri 
guna menghasilkan 
sesuatu yang baru



MENGASAH KREATIVITAS
Membiasakan 
menggunakan bagian 
tubuh yang tidak 
dominan, membaca, 
bermain puzzle dan teka-
teki silang, bermain game 
strategi, melakukan hal-
hal di luar rutinitas, 
mempelajari bahasa 
asing, mendengarkan 
musik, melatih fisik, 
bersosialisasi, dan 
melakukan hobi baru.



THANKS
Any Question?



PENUGASAN 
Buat sebuah artikel dalam format A4, calibri 12 pt, 
spasi 1,15 tentang salah satu bentuk kreativitas dari 
sejarah peradaban masa lalu, seperti  penemuan 
tulisan hieroglips untuk berkomunikasi pada bangsa 
Mesir,

Sebutkan
1. bentuk kreativitasnya, 
2. latar belakang muncul kreativitas,
3. Proses pembentukan kreatifitasnya
4. Dsb

Minimal 1 halaman, sertakan nama dan nim
Email ke khamadi@dsn.dinus.ac.id
subjek dan nama file; Nim-Nama-TUGAS1

mailto:khamadi@dsn.dinus.ac.id

