
HAMBATAN 
KREATIVITAS 
D4 ANIMASI



kreativitas sebagai salah satu dari tiga unsur, yaitu
melihat dengan sudut pandang (perspektif) yang baru, 

menemukan hubungan baru, 
membentuk kombinasi baru dari obyek, konsep, atau fenomena.



Kreativitas mendatangkan hasil
yang bersifat : 
a.  Baru atau novel, 

yaitusebagai inovatif, belum
ada sebelumnya, segar, 
menarik, aneh dan
mengejutkan. 

b.  Berguna atau useful, yaitu 
lebih praktis, mempermudah, 
mendorong, 
mengembangkan, 
memecahkan masalah, 
mendatangkan hasil yang 
baik. 

c. Dapat dimengerti atau
understandable, yaitu hasil
yang sama dapat dimengerti
dan dapat dibuat di lain 
waktu, 

(Campbell (dalam Manguhardjana, 1986))



Kreativitas berperan menjadi energi pendorong bagi penunjang
faktor-faktor life skill seperti: kemandirian, team work, 
kepemimpinan, rasa percaya diri, interpersonal, kemampuan
menjual gagasan, kejujuran, serta berpikir taktis dan strategis. 
Keseluruhan faktor tersebut merupakan faktor di luar jalur
akademis yang akan menentukan 85 % kesuksesan karier, 
pekerjaan, dan kehidupan kita.



FAKTOR PENDORONG 
KREATIVITAS
(munandar:2009) 



1. Dorongan dari dalam 
diri sendiri 
(motivasi intrinsik) 
a. Keterbukan terhadap 

pengalaman
b. Kemampuan untuk 

menilai situasi sesuai 
dengan patokan pribadi 
seseorang (internal locus 
of evaluation) 

c. Kemampuan untuk 
bereksperimen atau 
“bermain” dengan 
konsep-konsep. 



2. Dorongan dari 
Lingkungan
(motivasi ekstrinsik) 
Lingkungan kondusif untuk 
mengembangkan 
kreativitas ditandai dengan;

a. Keamanan Psikologis
menerima individu apa 
adanya, suasana tidak 
mengancam, dan sikap 
empati.

b. Kebebasan Psikologis 
(kebebasan ekspresi 
pikiran dan perasaan) 



FAKTOR VARIASI 
KREATIVITAS INDIVIDU
(harlock:1993) 



1. Jenis Kelamin

Anak laki-laki cenderung 
lebih kreatif daripada anak 
perempuan.

Sebagian besar karena 
perbedaan perlakuan.



2. Status sosial ekonomi

Anak sosial ekonomi tinggi 
cenderung lebih kreatif 
dibanding anak sosial 
ekonomi rendah.

Karena lebih banyak 
kesempatan untuk 
mendapatkan pengetahuan 
dan pengalaman.



3. Urutan Kelahiran

Anak yang lahir di tengah, 
lahir belakangan dan anak 
tunggal mungkin memiliki 
kreativitas yang tinggi dari 
pada anak pertama. 

Umumnya anak yang lahir 
pertama lebih ditekan 
untuk menyesuaikan diri 
dengan harapan orangtua, 
tekanan ini lebih 
mendorong anak untuk 
menjadi anak yang penurut 
daripada pencipta. 



4. Ukuran Keluarga

Anak dari keluarga kecil 
bilamana kondisi lain sama 
cenderung lebih kreatif 
daripada anak dari 
keluarga besar. 

Dalam keluarga besar, cara 
mendidik anak yang 
otoriter dan kondisi 
sosioekonomi kurang 
menguntungkan mungkin 
lebih mempengaruhi dan 
menghalangi 
perkembangan kreativitas. 



5. Lingkungan Kota Vs 
Pedesaan

Anak dari lingkungan kota 
cenderung lebih kreatif 
daripada anak lingkungan 
pedesaan 



6. Intelegensi

Setiap anak yang lebih 
pandai menunjukkan 
kreativitas yang lebih besar 
daripada anak yang kurang 
pandai. 



HAMBATAN 
KREATIVITAS 
James L. Adams (1986)



1. Hambatan 
Persepsi 
kesulitan untuk secara jelas
mempersepsikan
masalah/informasi yang 
relevan dengan masalah
yang dihadapinya. 

Beberapa jenis hambatan
ini yaitu:
a). Pola pikir Stereotip;
b). Membatasi masalah

secara berlebihan;
c). Terlalu banyak/sedikit

infomasi



2. Hambatan 
Emosi 
sangat mengganggu
kemampuan seseorang untuk
memecahkan masalah melalui
berbagai cara. 

Beberapa contoh hambatan
ini, yaitu:
a). Takut mengambil resiko;
b). Tidak menyukai ketidak

pastian;
c). Lebih suka menilai daripada

menghasilkan gagasan;
d). Kurang tantangan;
e). Terburu-buru.



3. Hambatan 
Cultural 

Salah satu jenis cultural yang 
paling umum adalah
ketakutan untuk menjadi
berbeda dengan yang lain, 
atau takut mengambil
tindakan/mengemukakan
gagasan yang kemungkinan
bakal dianggap controversial 
oleh masyarakat sekitar.



4. Hambatan 
Lingkungan 

Hal ini merupakan hambatan
cultural dalam lingkup yang 
lebih luas. Hambatan
lingkungan dapat ditimbulkan
oleh lingkungan sosial, 
budaya, dan fisik yang 
melingkupi kita. Contoh, iklim
atau budaya organisasi
seperti: Manajer, bawahan, 
anggauta kelompok, 
pelanggan, dan pesaing juga
dapat penghambat/
merangsang kreativitas. 



4. Hambatan 
Lingkungan 

Beberapa elemen penghambat, 
yakni:
a). Tidak ada kerjasama dan rasa 

saling percaya antara tim
kerja;

b). Alasan bersikap otokratik, tidak
menghargai pendapat orang 
lain selain pendapatnya sendiri;

c). Gangguan, misalnya telepon, 
tamu yang tidak putus-putus, 
ruang kerja yang riuh rendah;

d). Kurangnya dukungan untuk
mematangkan gagasan;

e). Penekanan yang berlebihan
pada aspek
kebersamaan/persaingan.



5. Hambatan 
Intelektual 

biasanya disebabkan oleh
keengganan untuk
menggunakan pendekatan
baru, misal:
a). Kecenderungan yang 

sangat kuat untuk
menggunakan metodologi/ 
cara yang dulu pernah
terbukti efektif;

b). Terlalu mengandalkan
logika;

c). Enggan menggunakan
intuisi;

d). Terlalu mengandalkan
statistik dan pengalaman
masa lalu, 



6. Hambatan 
Ekspresif 

ketidakmampuan seseorang
untuk mengomunikasikan
gagasan pada orang lain 
dalam bentuk lisan maupun
tulis.



PENUGASAN
Curhat dituliskan, terkait sesuatu yang 
ingin kalian lakukan di ranah kreativitas 
(baru, useful, dpt dimengerti). 
Jelaskan hambatan kreativitas yang kalian 
dapati saat mewujudkannya.  



THANKS
Any Question?


