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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan E – 

Book / Jobsheet / Lembar Kerja  Dasar Dasar Kreativitas ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN  I tingkat X 

(Sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian PSPTV 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi 

dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 

3.12 dan KD 4.1 Sampai KD 4.12 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK 

Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut 

untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Pengarang  

 

 

 

  BAMBANG H, S.Pd 
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BAB I. KONSEP KREATIFITAS 

 

 

 
3.1 Memahami konsep kreatifitas 
4.1. Mengkomunikasikan konsep kreatifitas 

 

 

 
KONSEP KREATIFITAS 

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang sulit, yang menimbulkan berbagai perbedaan 

pandangan. Perbedaan itu terletak pada definisi kreativitas, kriteria perilaku kreatif, proses kreatif, 

hubungan kreativitas dan inteligensi, karakteristik orang kreatif, korelat-korelat kreativitas, dan upaya 

untuk mengembangkan kreativitas. Dalam beberapa tahun terakhir, ada topik baru yang mengundang 

banyak tanggapan, yaitu hubungan kreativitas dan belahan otak. Dalam kolokium bertema Creativity, 

Creative Process, and Gifted Education yang diselenggarakan di Houston, Texas, tahun 1980 

terjadiperbedaan pendapat yang sangat tajam di antarta para peserta yang terdiri atas para pakar 

terkemuka dalam bidang ini, di antaranya: Sindey Parnes, John Curtis Gowan, Calvin Taylor, Donald 

Treffinger, dan Catherine Bruch. Perdebatan tersebut dapat dipelajari dalam buku "The Faces and 

Forms of Creativity". Definisi Kreativitas Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda. Sedemikian 

beragam definisi itu, sehingga pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana orang 

mendefinisikannya - "creativity is a matter of definition". Tidak ada satu definisi pun yang dianggap 

dapat mewakili pemahaman yang beragam tentang kreativitas. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. 

Pertama, sebagai suatu "konstruk hipotetis", kreativitas merupakan ranah psikologis yang kompleks 

dan multidimensional, yang mengundang berbagai tafsiran yang beragam. Kedua, definisi-definisi 

kreativitas memberikan tekanan yang berbeda-beda, tergantung 

dasar teori yang menjadi acuan pembuat definisi. Berdasarkan penekanannya, definisi-definisi 

kreativitas dapat dibedakan ke dalam dimensi person, proses, produk, dan press. Rhodes (1961) 

menyebut keempat dimensi kreativitas tersebut sebagai "the Four P's of Creativity". Definisi 

kreativitas yang menekankan dimensi personal dikemukakan misalnya leh Guilford (1950): "Creativity 

refers to the abilities that are characteristics of creative people". Definisi yang menekankan segi 

proses diajukan oleh Munandar (1977): "Creativity is a process that manifests itself in fluency, in 

flexibility as well in originality of thinking". Barron (1976) menekankan segi 

produk, yaitu: "the ability to bring something new into existence"; sementara Amabile (1983) 

mengemukakan, "Creativity can be regarded as the quality of products or responses judged to be 

creative by appropriate observers". 

Berdasarkan analisis faktor, Guilford menemukan bahwa ada lima sifat yang menjadi ciri 
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kemampuan berfikir kreatif, yaitu: 

1) Kelancaran (fluency), 

Kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. 

2) Keluwesan (flexibility), 

Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam- macam pemecahan atau 

pendekatan terhadap masalah 

3) Keaslian (originality), 

Orisinalitas adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, 

tidak klise 

4) Penguraian (elaboration), 

Elaborasi adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terinci 

5) Perumusan kembali (redefinition) 

Redefinisi adalah kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif 

yang berbeda dengan apa yang swdah diketahui oleh banyak orang 

Masih ada puluhan definisi mengenai kreativitas. Namun pada intinya ada persamaan antara 

definisi-definisi tersebut, yaitu kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu  
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BAB II. MENGANALISIS PELUANG USAHA PRODUK BARANG/JASA 
 

 

 
3.2   Memahami konsep indrustri kreatif 
4.2   Mengkomunikasikan  konsep indrusti kreatif 

 

 

 
KONSEP INDRUSTRI KECIL 

 Definisi Industri Kecil 

 Sebelum memasuki definisi industri kecil, lebih dahulu mengetahui definisi industri. Secara 

umum industri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Hasil dari industri tidak hanya berupa barang melainkan juga ada 

dalam bentuk jasa. Industri kecil memiliki banyak definisi, sehingga topik industri kecil selalu 

menarik untuk dibicarakan. Berbagai badan pemerintah serta berbagai macam instansi 

menggunakan definisi industri kecil yang berbeda-beda. Berbagai macam definisi 

industri kecil tersebut antara lain : 

1. Menurut Depepenrindag (Depertemen Perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999, 

industri kecil merupakan kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sampai Rp. 

200.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. 

2. Menurut Biro pusat Statistik (1998), mendefinisikan industri kecil dengan batasan jumlah 

karyawan atau tenaga kerja dalam mengklasifikasi skala industri yang dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut : 

Perusahaan atau industri rumah tangga jika memperkerjakan kurang dari 3 orang.  

 

Perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industry pengolahan yang mempunyai 

pekerja 1 samapai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan 

hukum atau tidak. 

 

Perusahaan atau industri kecil jika memperkerjakan antara 5 sampai 19 orang. Perusahaan 

atau industri sedang memperkerjakan antara 20 sampai 

99 orang.  

 

Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan antara 100 atau lebih. 

 

3. Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang asset (tidak termasuk tanah dan 

bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-. 

 

4. Menurut Biro Pusat Statistik (2003), mendefinisikan industri kecil adalah usaha rumah 

tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau 

setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling 

sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. 
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5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995 : 

a. (Pasal 1): ayat 1, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi beberapa kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,-, (3) milik warga Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk 

usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang 

berbadan hukum, termasuk koperasi. 

 

2.2. Kategori Industri Kecil 

Kategori industri kecil menurut Departemen Perindustrian seperti dalam Wulandari (2006) 

adalah sebagai berikut: 

1. Industri Kecil Modern 

Industri kecil modern meliputi industri kecil yang menggunakan  teknologi proses 

madya (intermediate process technologies), mempunyai skala produksi yang terbatas, 

tergantung pada dukungan industri besar dan menengah dan dengan sistem pemasaran 

domestik dan ekspor, menggunakan mesin khusus dan alat-alat perlengkapan modal lainnya. 

Dengan kata lain, industri kecil yang modern telah mempunyai akses untuk menjangkau 

sistem pemasaran yang relatif telah berkembang baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor.  

 

2. Industri Kecil Tradisional 

Industri kecil tradisional pada umumnya mempunyai ciri-ciri antara lain, proses teknologi yang 

digunakan secara sederhana, mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal lainnya 

relatif sederhana, lokasi di daerah pedesaan, akses untuk menjangkau pasar yang berbeda di 

luar lingkungan yang berdekatan terbatas. 

 

3. Industri Kerajinan Kecil. 

Industri kecil ini sangat beragam, mulai dari industri kecil yang menggunakan proses teknologi 

yang sederhana sampai industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya atau 

malahan sudah menggunakan proses teknologi yang tinggi. 

 

2.3. Strategi Bertahan 

Kata strategi berasal dara bahsa Yunani “strategos”, yang berarti militer dan “ag” yang berarti 

memimpin (Susilo et al., 2002). Maka dengan demikian strategi dapat diartikan kepemimpinan 

dalam ketentaraan. Dalam perkembangannya terdapat banyak pengertian atau definisi 

strategi. Salah satu pengertian strategi dalam manajemen bisnis tentang bagaimana 

mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk memenangkan 

persaingan di dalam pasar (Dirgantoro, 2001).  Pada dasarnya strategi merupakan berbagai 

tahapan dari jawaban yang optimal terhadap tantangan-tantangan baru yang mungkin 

dihadapi, baik sebagai akibat dari langkah sebelumnya maupun karena adanya tekanan dari 

luar. Karena strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan maka strategi memiliki 

beberapa sifat. (Sri Susilo et al.,2002) menyatakan strategi memiliki tiga sifat, sifat pertama 
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dikatakan bahwa strategi itu menyatu (unified), yaitu menyatukan bagian-bagian dalam 

perusahaan, kedua strategi memiliki sifat menyeluruh 

(comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan, dan yang ketiga yang 

merupakan sifat yang terakhir bahwa strategi bersifat integral (integrated), yaitu seluruh 

strategi akan sesuai dengan seluruh tingkat perusahaan, bisnis dan fungsional.  Strategi 

bertahan industri kecil tergantung pada tahun adptasinya (Susilo, 2001 et al., 2001 dalam 

Wulandari, 2006) konsep strategi dalam perusahaan sering berhubungan dengan fokus atau 

kunci arah area operasinya (Sri Susilo et al., 2002). Dari hasil penelitiannya (Sri Susilo et al., 

2002), menyatakan bahwa selama ini sebagian besar industri kecil mengaku tidak menyiapkan 

strategi secara formal untuk kelangsungan hidup usahanya, strategi tersebut terbentuk hanya 

berdasarkan pada kondisi yang sedang dihadapi. Penyesuaian-penyesuaian amat cocok untuk 

industri kecil karena ketidakpastiaan dan resiko yang dihadapinya. 

 Ketidakpastian timbul bukan saja karena lingkungannya tetapi juga dari kemampuannya 

menangkap kesempatan yang ada. Adaptasi adalah suatu proses melakukan penyesuaian-

penyesuaian terhadap bisnis dan fokus strateginya. Adaptasi juga didefinisikan sebagai 

tindakan entrepreneur dan kelompoknya dalam memproses informasi yang datang dari 

lingkungannya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian secara cepat untuk umpan balik. 

Adaptasi mempengaruhi perubahan perilaku strategiknya, meningkatkan kompetisinya dan  

mendorong keselarasan organisasi dengan lingkungan. Tidak ada sebuah organisasi secara 

statis sepanjang waktu, penyesuaian-penyesuaian, perubahan atau peningkatan akan sejalan 

dengan operasi perusahaannya. Tingkat adaptasi yang timbul dan hasil dari adaptasi selalu 

bervariasi antar perusahaan. Adaptasi organisasi muncul sebagai bentuk koalisi untuk 

mengelola kebutuhan organisasi agar tetap bertahan.  Stategi bertahan yang diterapkan oleh 

perusahaan terkait erat dengan kemampuan bertahan perusahaan. Kemampuan bertahan 

lebih dimiliki oleh industri kecil – menengah karena sifat bisnis itu sendiri yang langsung di 

manajemeni oleh para pemiliknya sehingga fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan dan mempunyai kecepatan secara tekad. Kemampuan bertahan industri kecil – 

menengah sejalan dengan pendapat Audretsch et al. 

(1997) yang menyatakan bahwa survival suatu perusahaan tergantung dari : (1) the startup 

size, banyak jumlah karyawan yang dimiliki pada waktu perusahaan dimulai, (2) capital 

intensity, mencerminkan biaya produksi yang harus dikeluarkan terutama untuk biaya – biaya 

tetapnya, dan (3) debt structure, struktur modal terutama yang disebabkan oleh banyaknya 

bunga hutang sebagai beban tetap yang harus ditanggung. Perubahan nilai dari ketiga unsur 

tersebut di atas menyebabkan perubahan tingkat bertahan suatu perusahaan. 

 Sutarta (2005) menjelaskan tentang dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap 

kelangsungan usaha. Sebagai aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan 

secara ekonomis, kegiatan bisnis merupakan bidang yang sangat luas terkait dengan bidang-

bidang lainnya. Kegiatan bisnis, baik yang 20 berskala kecil, menengah terlebih yang berskala 

besar, sangat dipengaruhi lingkungan nasional, budaya, hukum, politik, ekonomi, hankam dan 

lain-lain khususnya lingkungan makro ekonomi. Lingkungan bisnis berubah, peta persaingan 

berubah, pelangganpun bisa mengalami perubahan minat, kebutuhan, kebiasaan dan 

masalah. Produsen harus senantiasa memantau perubahan – perubahan yang terjadi di 

lingkungan bisnisnya dan berupaya untuk meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi 

dan mengendalikan perubahan yang terjadi. 

1.4. Struktur Pasar 
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 Pasar dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok penjual dan pembeli yang mempertukarkan 

barang yang dapat disubstitusikan. Karakteristik yang penting agar sesuatu dapat disebut 

sebagai pasar adalah adanya pembeli dan penjual yang bertemu dan terciptanya transaksi 

yang melibatkan harga dan kuantitas (Hasibuan, 1993) Pengertian struktur sering disamakan 

dengan bentuk atau susunan komponen pada suatu bentuk. Dengan kata lain, struktur adalah 

susunan bagianbagian alam suatu bangunan. Menurut Kuncoro (2007) apabila diartikan dalam 

konteks ekonomi, struktur adalah sifat permintaan dan penawaran barang dan jasa yang 

dipengaruhi oleh jenis barang yang dihasilkan, jumlah dan ukuran distribusi penjual 

(perusahaan) dalam industri, jumlah dan ukuran distribusi pembeli, diferensiasi produk, serta 

mudah dan tidaknya masuk ke dalam industri. Struktur pasar adalah bahasan penting untuk 

mengetahui perilaku dan kinerja industri. 

Struktur pasar menunjukan atribut pasar yang mempengaruhi sifat persaingan.  

Struktur pasar biasa dinyatakan dalam ukuran distribusi perusahaan pesaing. Ada 3 eleman 

struktur pasar menurut Jaya (1994), yaitu : 

1. Pangsa pasar 

Setiap pangsa memiliki pangsa pasarnya sendiri dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% 

dari total penjualan seluruh pasar. Pangsa dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau 

motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati 

keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga sahamnya. 

 

2. Konsentrasi 

Pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan oligopolis dimana mereka 

menyadari adanya saling ketergantungan. Pemusatan merupakan tingkat oligopoli. Para 

oligopolis dapat melakukan koordinasi secara ketat seakan-akan mereka monopolis sejati, 

persaingan dapat terjadi diantara para oligopolis atau mengikuti pola lebih lanjut. Kombinasi 

kekuatan pasar mereka perlahan mengurangi pengaruh perusahaan yang mempunyai pangsa 

pasar utama. Namun kerena oligopoli merupakan sesuatu yang kompleks, maka derajat 

pengurangan pengaruh ini tergantung pada banyak hal. Ada 3 

sebab utama yang terdapat pada kompleksitas tersebut. Pertama, adanya gradien-gradien tak 

terbatas dalam derajat oligopoli. Kedua, derajat dan efek saling ketergantungan tidak 

berkaitan erat. Ketiga, struktur internal kelompok dapat berpengaruh pada hasil. 

 

3. Hambatan untuk masuk (Barrier to entry) 

Persaingan pontensial adalah perusahaan – perusahaan diluar pasar yang mempunyai 

kemungkinan untuk masuk dalam sebagai pesaing yang sebenarnya. Segala sesuatu yang 

memungkinkan terjadinya penurunan, kesempatan atau kecepatan masuknya pesaing baru 

merupakan hambatan untuk masuk. Hambatan-hambatan ini mencakup seluruh cara dengan 

menggunakan perangkat tertentu yang sah (seperti hak paten, hak mineral atau franchise) 

seperti kebanyakan hambatan-hambatan ekonomi yang umum lainnya. 

Ada beberapa hal umum mengenai hambatan memasuki suatu pasar yang harus dipahami. 

Pertama, hambatan-hambatan yang timbul dalam kondisi pasar yang mendasar, tidak hanya 

dalam bentuk perangkat yang legal ataupun dalam bentuk kondisi-kondisi yang 

berubah dengan cepat. Kedua, hambatan dibagi dalam tingkatan mulai dari tanpa hambatan 

sama sekali (:bebas masuk”), hambatan rendah, sedang sampai tingkatan tinggi dimana tak 

ada lagi jalan masuk. Ketiga, hambatan merupakan sesuatu yang kompleks 
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Soal Essay 

1. Unsur utama dari indrustri kreatif adalah… 
2. Produk kreatif mempunyai ciri ciri yaitu… 
3. Contoh produk kreatif langsung ke pelanggan adalah… 
4. Istilah idrustri kreatif pertama kali di gunakan oleh… 

 

 
Jawaban : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

BAB III. PENGERTIAN EKONOMI KREATIF 
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3.3    Memahami hubungan kreativitas dengan indrustri kreatif 
4.3      Mengkomunikasikan hubungan kreativitas dengan indrustri kreatif 

 

 

 
Pengertian Ekonomi Kreatif 

Ekonomi kreatif merupakan salah satu gagasan perekonomian yang terdorong dan terfokus pada 

kreativitas dan juga informasi dengan mengandalkan ide, ilmu pengetahuan dan SDM sebagai kunci 

utama dalam faktor produksi. 

 Ciri – Ciri Ekonomi Kreatif 

• Pondasi utama dari ekonomi kreatif adalah ide atau gagasan 

• Ekonomi kreatif dapat dikembangkan diberbagai bidang 

• Membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen yang berperan dalam industri kreatif 
seperti para intelektual, pemilik usaha, pemerintah sebagai basis utama. 

• Konsep didalam ekonomi kreatif dapat diciptakan dan dikembangkan secara relatif. 

• Manfaat Ekonomi Kreatif 

• Datangnya bisnis startup 

• Akselerasi pembaharuan 

• Bisnis menjadi lebih bersaing 

• Membuat manusia yang inovatif 

• Mengembangkan nilai produk 

• Membuka lapangan kerja 

• Peningkatan ekonomi 
  

Jenis dan Sektor Ekonomi Kreatif 

1. Periklanan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan 

medium tertentu), meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. 

Contohnya saja riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, 

promosi kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik 

(televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, 

brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau sampel, serta penyewaan 

kolom untuk iklan. 

2. Arsitektur 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, kontruksi, 

konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (town 

planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, 

contohnya arsitektur taman, desain interior). 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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3. Pasar Barang Seni 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta 

memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. 

Contohnya saja alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film indie-dokumenter, seni rupa dan 

lukisan. 

4. Kerajinan (Handicraft) 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan 

dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian 

produknya. 

Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, 

kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kaca, porselin, kain, marmer, 

tanah liat, dan kapur. 

Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi 

massal). 

5. Desain 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain 

industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa 

pengepakan. 

6. Fashion 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris 

mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi 

produk fesyen. 

7. Film, Video & Fotografi 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film dan jasa fotografi, serta distribusi 

rekaman video dan film. 

Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi film. 

 

Baca Juga :  √ Komitmen Organisasi : Pengertian, Indikator, Manfaat, Faktor, Bentuk dan Cara 

Membangunnya Terlengkap 

 

8. Permainan Interaktif 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video 

yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 
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Subsektor permainan interaktif sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu 

pembelajaran atau edukasi. 

9. Musik 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari 

rekaman suara atau lagu. 

10. Seni Pertunjukan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan 

(contohnya saja pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, 

musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata 

panggung, dan tata pencahayaan. 

11. Penerbitan & Percetakan 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, 

tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 

Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, material, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, 

obligasi, surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus 

lainnya. 

Juga mencakup penerbitan-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, 

percetakan lukisan dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film. 

12. Layanan Komputer & Piranti Lunak 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan 

komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, 

desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti 

keras serta desain portal termasuk perawatannya. 

13. Radio & Televisi 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, acara televisi (seperti 

games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi 

dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 

 

14. Riset & Pengembangan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan 

teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk 

baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar ternasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan 

bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. 
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Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Ekonomi Kreatif : Pengertian, Ciri, Manfaat dan Jenis 

Terlengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. 

Terima Kasih. 

 

Hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian dari 

ekonomi kreatif, dimana industri kreatif menghasilkan produk-produk yang membutuhkan kreativitas 

yang biasanya berunsur nilai budaya dan dilakukan sebagai kegiatan ekonomi. 

Pembahasan Kreativitas dan pengetahuan merupakan salah satu aset yang paling penting dalam 

sebuah industri, dengan kreativitas maka kita dapat berinovasi dan berkompetisi dalam perekonomian 

saat ini. 

Menghasilkan suatu ide merupakan keharusan dalam dunia kreatif, karena melakukan hal yang rutin 

secara berulang-ulang akan nampak membosankan, dan akan semakin tertinggal. dengan adanya 

kreativitas dalam menghasilkan produk barang dan jasa, maka akan mendorong tingkat pendapatan. 

Ekonomi kreatif terlihat seperti konsep yang mewadahi konsep lain, industri kreatif merupakan bagian 

dari kegiatan ekonomi yang mencangkup industri dan sumberdaya manusia yang mengerahkan ide ide 

dan kreativitasnya untuk menghasilkan sebuah produk baru atau berinovasi terhadap produk yang 

sudah ada dan menjadikannya semakin unik dan bernilai lebih, sehingga dapat menghasilakan nilai 

tambah dalam ekonomi. 

Jawaban: 

Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang 

yang dapat menghasilkan sebuah karya, tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat 

dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. 

Penjelasan: 

contoh industri kreatif=perikanan, arsitektur, fashion, pasar barang seni, kerajinan, desain, musik, seni 

pertunjukan, penerbitan dan percetakan, radio dan televisi, riset dan pengembangan, permainan 

interaktif. 

contoh industri kreativitas= 

-Advertising. 

-Riset dan Pengembangan (R&D) 

-Kuliner. 

-Permainan Interaktif. 

-Film, Fotografi dan Video. 

-Pasar Barang Seni. 

-Fashion. 
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Soal Essay 

1. Tuliskan jenis indrustri kreatif di Indonesia… 
2. Tuliskan tantangan indrustri relative… 
3. Tuliskan 3 rencana pengembangan indrustri kreatif… 
4. Tuliskan pengertian kreatif… 

 

Jawaban : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BAB IV. MEMAHAMI BENTUK-BENTUK PENGEMBANGAN 

KREATIFITAS SENI 
 

 

 
3.4. Memahami bentuk-bentuk pengembangan kreatifitas seni 

4.4. Merumuskan bentuk-bentuk pengembangan kreatifitas seni 

 

 

 

Kreaivitas merupakan suatu ungkapan yang tidak asing lagi di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 

untuk anak usia prasekolah yang selalu berusaha untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan 

imajinasinya. Kreativitas anak di tk ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk gambar 

yang dia sukai, bercerita, bermain peran ataupun menampilkan berbagai gerakan yang berkaitan 

dengan aktivitas motoriknya. 

Ada berbagai alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan 

dalam diri anak. Pertama, dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri 

merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kedua, dengan anak selalu berpikir kreatif memungkinkan 

anak untuk menyelesaikan suatu masalah. Serta anak dapat mengekspresikan pikirannya tanpa ada 

batasan. Serta dapat melahirkan suatu gagasan baru. Ketiga, dengan menyibukkan diri secara kreatif 

akan memberikan kepuasan kepada anak. Hal ini karena tingkat kepuasan anak mempengaruhi 

perkembangan social emosional anak. Keempat, dengan kreativitas memungkinkan manusia untuk 

meningkatkan kualitas dirinya. 

Pengembangan kreativitas anak terdapat pada seluruh bidang kemampuan dasar, yaitu meliputi 

bidang pengembangan berbahasa, kognitif, dan fisik motor. Dan yang tidak kalah penting adalah 

pengembangan kreativitas anak dalam bidang pengembangan kemampuan dasar seni. Dalam 

pengembangan kreativitas dalam bidang pengembangan kemampuan dasar seni terdapat berbagai 

macam kegiatan yang dapat dilakukan, baik dalam bidang seni tari, seni rupa, maupun seni musik. 

Untuk memacu kreativitas anak dalam bidang seni dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan seperti 

berikut : 

1. Menggambar 

Menggambar merupakan cara yang digunakan agar anak dapat mengekspresikan apa yang dia pikirkan 

kedalam suatu gambar. 

Menggambar bertujuan agar anak dapat : 

1. Mengembangkan ekspresi melalui media gambar. 
2. Mengembangkan imajinasi, fantasi dan kreasi. 
3. Melatih otot tangan/jari, koordinasi otot dan mata. 
4. Memupuk perasaan estetika, melatih pengamatan. 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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5. Memupuk potensi menggambar. 

Dalam hal ini hendaknya guru memperhatikan sikap duduk anak dan cara anak memegang alat tulis. 

Serta tidak terlalu memberi banyak petunjuk dan contoh, atau memegang tangan anak dan 

menggerakkan pensilnya menurut kehendak guru. 

Untuk pelaksaannya, menggambar dapat dilakukan dengan menggambar bebas dan menggambar 

menurut tema. 

2. Melukis dengan kuas 

Melukis dengan kuas tidak jauh berbeda dengan menggambar. 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

1. mengembangkan ekspresi melalui media lukis. 
2. Mengembangkan imajinasi, fantasi dan kreasi. 
3. Melatih otot tangan/jari, koordinasi otot dan mata. 
4. Memupuk perasaan estetika, melatih pengamatan. 
5. Memupuk potensi menggambar. 
6. Melatih kecakapan meengkombinasikan warna. 

Dalam kegiatan ini anak dapat bereksplorasi terhadap warna. Serta dapat membuat suatu karya 

abstrak dari goresan kuas yang ditorehkan dalam kertas gambar. Walaupun hasilnya mungkin tidak 

berarti bagi orang dewasa tetapi baginya lukisan tersebut mempunyai arti. Sebelum melakukan 

kegiatan ini sebaiknya guru mengingatkan anak untuk memakai celemek, sehingga saat melukis tidak 

mengotori baju. 

3. Melukis dengan jari (Finger Painting) 

Finger painting merupakan cara lain dari melukis selain menggunakan kuas. Melukis dengan jari akan 

lebih menyenangkan bagi anak karena anak bisa membentuk lukisan sesuai dengan keinginannya 

dengan menggunakan jari dan tangannya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk : 

1. Mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan jari dan tangan. 
2. Memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. 
3. Memupuk perasaan keindahan. 

Dalam hal ini sebaiknya digunakan bahan yang tidak berbahaya bagi anak. Bahan bisa terdiri dari 

tepung dan pewarna makanan. Sehingga tidak mengganggu kesehatan anak. 

4.  Mencap 

Kegiatan mencap bertujuan untuk : 

1. Mengembangkan ekspresi melalui media gambar. 
2. Memupuk perasaan terhadap gerakan tangan. 
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3. Memupuk perasaan keindahan. 
4. Melatih ketelitian dan kerapian. 

Dalam pembelajaran kreasi mencetak/ mencap guru dapat menggunakan bahan-bahan dari 

lingkungan sekitar yang mempunyai pola seni yang bagus, seperti pelepah pisang, belimbing maupun 

tanaman hias sekitar yang mempunyai pola bila dicetak. Serta hendaknya guru memberi kebebasan 

pada anak untuk memilih warna yang mereka inginkan. 

5.  Melipat 

Melipat merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak karena anak bisa membuat berbagai 

bentuk binatang dari kertas. Kegiatan ini bertujuan untuk : 

1. Melatih konsentrasi dan daya ingat anak. 
2. Melatih pengamatan, memupuk ketelitian, kesabaran dan kerapian. 

bentuk lipatan sebaiknya disesuai dengan perkembangan anak. Seperti melipat menjadi bentuk 

binatang. Ada baiknya kegiatan dilakukan untuk maksud-maksud tertentu secara kerja kelompok. 

Misalnya lipatan-lipatan untuk menghias ruangan. 

6.  Menggunting, merobek dan merekat 

Kegiatan ini bertujuan untuk : 

1. Mengembangkan ekspresi melalui media kreatif. 
2. Melatih otot-otot tangan/jari, koordinasi otot, mata dan ketrampilan tangan. 

Untuk lebih mengembangkan kreativitas anak hendaknya semua kegiatan yang meliputi menggunting, 

merobek dan merekat dilakukan oleh anak sendiri. 

7.  Meronce 

Meronce bertujuan untuk mengembangkan ekspresi melalui media ronce/ manik-manik, kegiatan 

meronce akan lebih bermakna bagi anak apabila dilaksanakan dengan maksud tertentu, seperti 

meronce kalung, gelang atau alat hiasan lain. 

8.  Bermain dengan alat perkusi 

Bermain dengan alat perkusi bertujuan untuk mengembangkan ekspresi diri melaui alat-alat perkusi, 

mengembangkan rasa nada, mengenal irama dan mengenal birama. Dalam hal ini ada 2 cara 

pelaksanaan kegiatan bermain dengan alat perkusi yaitu : 

1. Pelaksanaan bebas, dimana anak bebas bereksplorasi membunyikan alat-alat tersebut 
menurut cara masing-masing. 

2. Pelaksanaan terpimpin, yang dimulai dengan memperkenalkan nama alat-alat perkusi 
tersebut, cara menggunakan dan membunyikannya dan terakhir memainkannya secara 
bergiliran. 

9.  Ekspresi gerak menurut irama 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan  ekspresi diri antara  musik dan gerak, menembangkan 

rasa keindahan, mengembangkan imajinasi dan inisiatif. 

Dari berbagai kegiatan tersebut banyak fungsi yang didapat dalam setiap kegiatan pengembangan 

Kreativitas, salah satunya adalah fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. 

Selain kegiatan berekspresi yang sifatnya mencipta, anak sebaiknya di biasakan dan dilatih untuk 

menghayati bermacam-macam keindahan. Dengan demikian anak akan senantiasa menyerap 

pengaruh indah yang didengar, dilihat dan dihayati. Ini berarti perasaan estetis atau perasaan 

keindahan anak akan terbina dan dapat dikembangkan.pada akhirnya anak dapat memperoleh 

kecakapan untuk merasakan, membedakan, menghargai  keindahan yang akan mengantar dan 

mempengaruhi budi pekerti anak. 

Soal Essay 

1. Menciptakan segala sesuatu sesuai dengan imajinasinya disebut… 
2. Tuliskan pengertian kreativitas… 
3. Pengembangan kreativitas pada bidang kemampuan dasar yaitu meliputi… 
4. Menggambar merupakan salah satu bentuk pengembangan kreativitas dibidang… 
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BAB V. MENERAPKAN PRINSIP PRINSIP KREATIVITAS SENI 
 

 

 
3.5. Menerapkan prinsip prinsip kreativitas seni 

4.5.   Mengeksplorasi prinsip prinsip kreativitas seni 

 

 

 
Pengertian Kreativitas, Kondisi Fisik dan Mood, Prinsip-prinsip Kreativitas  

Pengertian Kreativitas 

Kreativitas, menurut Werner Reinartz dan Peter Saffert, merupakan pemikiran yang berbeda 

berbentuk kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa terhadap suatu problem. Menurut 

Creative Education Foundation, pengertian kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

(atau sekelompok orang) yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau 

terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu yang biasanya tercermin dalam 

pemecahan masalah dengan cara yang baru atau unik yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. 

Pada umumnya, manusia berpikir bahwa kreatif merupakan mitos dengan berbagai pernyataan yang 

membelenggu potensi kreativitas yang hadir di sekelilingnya atau hanya ada pada dirinya sendiri. 

Beragam mitos kreatif pada kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. Saya tidak berbakat untuk kreatif (semua orang kreatif! Untuk menjadi kreatif, Anda harus 
berpikir bahwa Anda kreatif). 

2. Kalau saya bisa melakukan satu hal, itu tidak berarti kreatif (banyak hal yang "biasa" Anda 
lakukan belum tentu bisa dilakukan orang lain). 

3. Hanya satu hal tipe kreativitas (menjadi kreatif bukan sebatas ahli dalam melukis atau 
menciptakan lagu). 

4. Biarkan orang-orang kreatif yang melakukan hal kreatif (semua orang bertanggung jawab 
untuk mengontribusikan ide mereka). 

5. Kreativitas tidak bisa dipelajari (kreativitas selalu muncul di seputar kita). 
6. Orang-orang kreatif selalu tampil "aneh" (kreativitas yang disuarakan memunculkan sesuatu 

yang baru, sehingga tampak " beda" dari apa yang berlaku). 
7. Orang-orang kreatif itu spontan tidak terstruktur. 
8. Saya terlalu tua untuk kreatif (Banyak orang berpikir telah memikirkan segalanya pada saat 

muda, tetapi saya baru memikirkan tentang teori ruang angkasa pada saat saya sudah dewasa 
-Albert Einstein-. Hasil riset menyatakan bahwa otak manusia bersifat "neuroplastik". Artinya, 
susunan otak dapat berubah menyesuaikan kebutuhan). 

9. Kreativitas berarti menemukan hal baru yang mengubah sesuatu secara signifikan (Kita terus 
beradaptasi dengan lingkungan lewat perubahan-perubahan kecil serta mengoptimalkan 
kegiatan sehari-hari kita secara kreatif). 

 

 

Proses lahir suatu ide inovatif atau inspiratif memerlukan beragam bentuk tahapan. Hal itu tergantung 

pada individu masing-masing. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang 

menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat sosial/ ekonomi (Gde Raka, 2001). Berdasarkan 

sejarah psikologi kognitif menurut Wallas, dikenal dengan Teori Wallas, salah satu teori yang sampai 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 



E – BOOK DASAR DASAR KREATIVITAS KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

18 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

sekarang banyak dikutip, yang dikemukakan tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought (Piirto, 

1992). Secara umum kreativitas muncul dalam proses empat tahap yang secara berkelanjutan 

mengalir perlahan-lahan dari diri manusia. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan (Preparotion) 

Pada tahap persiapan, otak mengumpulkan informasi dan data yang berfungsi sebagai dasar atau riset 

untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Tahap persiapan ini merupakan suatu tahap berorientasi tugas 

ketika seseorang melakukan riset khusus dengan membaca, mewawancarai orang, bertualang, atau 

kegiatan lain yang berfungsi mengumpulkan fakta, ide, dan opini. Pada tahap ini, seseorang 

mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya 

kepada orang lain, dan lain sebagainya. 

2. Tahap Inkubasi (Incubation) 

Masa inkubasi dikenal luas sebagai tahap istirahat, masa menyimpan informasi yang sudah 

dikumpulkan, lalu berhenti, dan tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Fungsi utama 

pikiran bawah sadar selama tahap ini adalah mengaitkan berbagai ide. Kreativitas merupakan hasil 

kemampuan pikiran dalam mengaitkan berbagai gagasan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan 

unik. 

3. Tahap Pencerahan (lluminotion) 

Tahap pencerahan dikenal sebagai pengalaman, yaitu saat inspirasi ketika sebuah gagasan baru 

muncul dalam pikiran, seakan-akan dari ketiadaan, untuk menjawab tantangan kreatif yang sedang 

dihadapi. Tahap pencerahan ini sering terjadi saat seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak 

berkaitan dengan upaya kreatif, seperti ketika sedang mandi, mengemudi, rileks. Tahap pencerahan 

merupakan titik tolak ketika gagasan baru berpindah dari alam pikiran tidak sadar ke alam pikiran 

sadar. Hal ini paling mudah dicapai dalam keadaan santai dan bebas tekanan. 

4. Tahap Pelaksanaan/Pembuktian (Verification) 

Disebut sebagai tahap pelaksanaan/pembuktian karena di sinilah titik tolak seseorang memberi 

bentuk pada ide atau gagasan baru, untuk meyakinkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan. Di 

sinilah kemampuan dan keterampilan berpikir harus memainkan peran, demikian juga hasrat dan rasa 

gembira. Dalam tahap pelaksanaan/pembuktian, ada gagasan berhasil dengan amat cepat, sedang 

yang lain perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Jadi pada dasarnya kreativitas adalah 

pengelolaan suatu ide, menghubungkan beberapa elemen ide-ide yang terpisah, selanjutnya ide atau 

gagasan tersebut dikembangkan dan diolah menjadi suatu karya yang menarik, unik, dan inovatif. 

Kondisi Fisik dan Mood 

Kondisi fisik manusia sangat memengaruhi pola pikir pada tubuhnya secara keseluruhan, walaupun 

tidak sepenuhnya setiap manusia mengerti tentang pengaruh mendasar yang mereka miliki. Intensitas 

dari berbagai kondisi fisik serta pola pikir dan tubuh masing-masing pada gilirannya akan 

memengaruhi tingkatan di mana manusia bisa mengatasi momen tantangan dalam proses kreatif. 

Berbagai momen tantangan kreatif ini melibatkan keseimbangan antara ketegangan dan energi yang 

mungkin mendorong setiap individu untuk tetap terlibat atau memaksanya untuk menarik diri. 

Psikolog Robert Thayer telah mempelajari bentuk keseimbangan ini dan bagaimana dampaknya pada 
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mood.2 Thayer membuat konsep mood sebagai empat pola reaksi berbeda dan menyeluruh 

berdasarkan kondisi yang ia sebut dengan: 

1. Colm-energy 

Dalam kondisi colm-energy, manusia merasa senang. Perasaannya menganggap dirinya waspada, 

mungkin ingin bergaul, dan percaya diri. Secara fisik, individu mungkin memiliki detak jantung dan 

metabolisme yang relatif tinggi sehubungan dengan apa yang mereka alami selama aktivitas normal 

setiap hari. Hal yang paling signifikan adalah setiap manusia harus siap menerima tantangan yang ada 

pada saat itu. 

2. Calm-tiredness 

Dalam kondisi calm-tiredness, sistem kardiovaskular seseorang mungkin berfungsi di tingkat yang lebih 

rendah. Pikirannya mungkin cenderung berfokus pada hal-hal yang membutuhkan konsentrasi lebih 

kecil, seperti membaca novel atau majalah atau mendengarkan musik. Walaupun mereka mungkin 

masih merasakan mood yang baik, reaksi sebenarnya lebih lelah atau mengantuk. 

3. Tense-energy 

Ketika berada pada posisi tense-energy manusia mungkin akan mengalami peningkatan ketegangan 

otot, pernapasan, dan seluruh tubuh. Dirasakan pula energi emosional dalam bentuk kegugupan atau 

rasa was-was. Thayer menyataan kalau mood ini mencerminkan aktivasi fisiologi yang merupakan 

tanggapan tubuh terhadap perasaan ketika terancam. Walaupun mood tense-energy memberi energi 

pada manusia dan meningkatkan kewaspadaan, rasa was-was yang muncul cenderung mengalihkan 

perhatian dan upaya seseorang untuk terus berfokus pada berbagai jenis sifat tantangan pengejaran 

kreatif. 

4. Tense-tiredness 

Pada kondisi mood ini, melibatkan ketegangan fisik dalam berbagai sistem tubuh manusia dan 

dibarengi oleh kurangnya energi secara subjektif. Hal ini dialami sebagai mood yang buruk. Mood ini 

berbentuk rasa lelah dan juga rasa was-was. Ketika kondisi pikiran seseorang dipenuhi oleh berbagai 

tuntutan sulit, mood melibatkan adanya rasa kekosongan yang besar. Hal ini cenderung membuat 

penilaian negatif terhadap kemampuan diri, membesar-besarkan kesulitan yang ditimbulkan oleh 

tantangan tersebut, dan merasakan kompetensi yang berkurang. 

Kondisi-kondisi ideal untuk perhatian manusia terfokus adalah ketika mood mengalami calm energy 

atau sedikit tingkatan tense energy. Kedua kondisi di atas paling kondusif bagi berbagai aspek 

kreativitas yang membutuhkan perhatian terfokus dan terkonsentrasi. Sikap waspada, terbuka, dan 

rasa percaya yang dimiliki oleh kondisi pikiran dan tubuh yang mengalami reaksi calm energy 

memupuk emosi positif dan pemikiran terbuka serta fleksibel yang penting bagi keterlibatan kreatif. 

Prinsip-prinsip Kreativitas 

Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola kreatif. Hal ini dapat membantu memecahkan permasalahan 

guna menemukan solusinya. Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi manusia dalam berkarya. 

Apabila manusia menerapkan pola pikir kreatif akan menghasilkan beberapa kegunaan, yaitu: 

1. Menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. 
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2. Mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang 
untuk langkah selanjutnya. 

3. Menemukan solusi yang inovatif. 
 

Soal essay 

1. Menciptakan segala sesuatu sesuai dengan imajinasinya disebut… 
2. Tuliskan pengertian kreativitas… 
3. Pengembangan kreativitas pada bidang kemampuan dasar yaitu meliputi… 
4. Menggambar merupakan salah satu bentuk pengembangan kreativitas dibidang… 
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BAB VI. MENERAPKAN  PROSEDUR KREATIVITAS SENI 

 

 

 
3.5 Menerapkan  Prosedur kreativitas seni 

4.6   Mendemonstrasikan prosedur kreativitas seni 

 

 

 

1. Tahap-Tahap Kreativitas 

Kerja kreatif meminta menggunakan dan menyeimbangkan tiga kemampuan -sintetik, analisis 

dan praktikal- yang semuanya bisa dikembangkan. Kemampuan sintetik mampu 

membangkitkan ide baru dan menarik. Seringkali seorang kreatif memiliki partikel berpikir 

sintetik yang bagus menghubungkan antara sesuatu dengan hal lain dengan spontan. Tipikal 

kemampuan analisis mempertimbangkan berpikir kritik, keterampilan analisis dan ide evaluasi. 

Setiap orang kreatif memiliki ide menganalisis peristiwa baik dan buruk. Kemampuan 

mengembangkan analisis pikirannya memungkinkan mengejar ide jelek menjadi bagus. 

Menggunakan kemampuan analisis mengeluarkan implikasi ide kreatif dan test. Kemampuan 

praktikal ialah kemampuan menerjemahkan teori ke praktek dan ide-ide abstrak kepada 

kecakapan praktikal. Implikasi dari penanaman teori kreatif ialah memiliki ide yang sangat 

bagus tetapi mereka tidak bisa menjualnya. Orang kreatif menggunakan kemampuannya 

meyakinkan orang lain bahwa idenya bisa diterapkan. 

Dalam proses berlangsungnya kreativitas, maka menurut Graham Wallas menjelaskan 

beberapa tahap sebagai berikut; 

1. Tahap pertama, yaitu tahap persiapan (preparation). Pada tahap ini ide datang dan 

timbul dari berbagai kemungkinan. Namun biasanya ide itu berlangsung dengan 

hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar 

belakang atau sumber dari mana ide itu lahir. 

2. Tahap kedua, yaitu Inkubasi (incubation). Dalam pengembangan kreativitas, pada tahap 

ini diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang timbul. 

Berbagai teknik dalam menyegarkan dan meningkatkan kesadaran itu, seperti meditasi, 

latihan peningkatan kreativitas, dapat dilangsungkan untuk memudahkan “perembetan”, 

perluasan, dan pendalaman ide. 

3. Tahap tiga, yaitu iluminasi (illumination). Pada tahap ini terjadi komunikasi terhadap 

hasilnya dengan orang yang signifikan bagi penemu, sehingga hasil yang telah dicapai 

dapat lebih disempurnakan lagi. 

4. Tahap empat, verfikasi (verification). Perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab 

terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan  karya 

kreatif dari proses ini. Dimensi dari perwujudan karya kreatif untuk diteruskan kepada 

masyarakat yang lebih luas setelah perbaikan dan penyempurnaan terhadap karyanya 

itu berlangsung. (Conny R. Semiawan, 1998) 

2. Proses Kretivitas 

Menurut Sri Utami Munandar, guru besar Fakultas  Psikologi Universitas Indonesia, konsep 

dan pengembangan kreativitas bisa dilakukan dengan bertitik tolak pada apa yang ia namakan 

pendekatan 4 P, yakni pribadi, pendorong, proses dan produk. Aspek pribadi menekankan pada 
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pemahaman anak adalah pribadi yang unik. Oleh karenanya, pendidik haruslah menghargai 

bakat dan minat yang khas dari setiap anak. Itu berarti, anak perlu diberi kesempatan dan 

kebebasan mewujudkannya. Kreativitas juga dapat ditinjau dari aspek pendorong, yakni suatu 

 kondisi yang memungkinkan anak berprilaku kreatif. Sedangkan kreativitas sebagai proses 

lebih menekankan pada pemahaman kemampuan  anak menciptakan sesuatu yang baru, paling 

tidak menemukan hubungan-hubungan jawaban antarberbagai unsur. Ketiga aspek 

inilah akhirnya yang menentukan kualitas produk kreativitas.8 

Mendefinisikan kembali problem, secara esensi adalah pelepasan orang itu sendiri dari 

belenggu pikirannya. Proses ini adalah bagian dari sintetik berpikir kreatif, yaitu bertanya dan 

menganalisis asumsi. Orang kreatif mempertanyakan asumsi  dan   secepatnya    memimpin 

  orang   lain   melakukan   hal  yang  sama itu. Mempertanyakan  asumsi adalah bagian 

melibatkan berpikir analisis kreativitas. Dengan tidak berasumsi bahwa ide kreatif menjual diri 

mereka, murid-murid membutuhkan belajar bagaimana mempengaruhi orang lain menyangkut 

nilai dari gagasan mereka. Menjual ini bagian aspek praktikal dari berpikir kreatif.   

Mendorong menghasilkan ide. Orang kreatif mendemonstrasikan gaya berpikir seorang suka 

menghasilkan ide. Murid membutuhkan pengetahuan banyak ide agar lebih baik dari yang lain. 

Guru dan murid harus bekerjasama mengidentifikasi dan mengenal aspek kreatif dari ide yang 

dihadirkan. 

Mengenal pengetahuan sebagai dua tepi pedang dan sesuai aksi. Murid-murid dikenalkan 

dengan proses belajar dua arah, berpusat pada guru dan murid. Guru mempunyai banyak cara 

belajar dari siswa seperti mereka juga harus belajar darinya. Mendorong siswa 

mengidentifikasi dan mengatasi rintangan. Kreativitas berlangsung lama, agar nilai atau ide 

kreatif dikenal dan dihargai.   Mendorong berpikir sehat untuk mengambil resiko. Apakah 

mengatasi rintangan itu harus berakhir? Kapankah menanggung resiko itu sebagai salah satu 

yang disadari bahwa diantara mereka tidak akan bekerja. Itulah harga kerja kreatif 

   Mendorong toleransi ambigu. Mendorong tolerasi ambigu berupa baik dan buruk. Termasuk 

pemikiran, dan perbuatan mempunyai dua dimensi hitam-putih. Membantu siswa membangun 

(keyakinan meraih sukses) self-efficacy. Semua siswa    mempunyai    kapasitas   berkreasi  

terhadap   pengalaman,   kelompok  yang menyenangkan membuat sesuatu yang baru. Caranya 

pertama memberi dasar yang kuat untuk reativitas.   Membantu siswa menemukan cinta 

terhadap perbuatannya. Menemukan apa yang dicintainya untuk dikerjakan. 

Mendorong siswa melakukan penampilan kerja yang bagus. Mengajarkan siswa pentingnya 

menunda kepuasaan. Bagian dari berbuat kreatif itu berarti mengerjakan sesuatu yang penting 

dikerjakan dalam suatu proyek dalam jangka waktu yang lama, tanpa cepat-cepat berharap 

mendapatkan hadiah (reward). Memelihara lingkungan agar secepatnya kreatif. Meskipun 

sering memperoleh sukses atau didalamnya membuat kesalahan, maka sekolah seringkali tidak 

memaafkan. Selayaknya bisa selesai pada waktu itu. Dari nilai yang ditanam, maka seorang 

kreatif membeli rendah dengan menghadirkan ide unik dan mencoba meyakinkan, 

meningkatkan kesadaran nilai yang ditanamkan kepada orang lain. Orang kreatif menjual 

tinggi hilangnya ide dan berubah ke ide lain. Tipikal kreatif menginginkan orang lain mencintai 

ide mereka. Tetapi sorak-sorai segera secara umum terhadap ide, biasanya bukanlah indikasi 

partikel kreatif. Kreatif ialah banyaknya memutuskan suatu sikap dalam ruangan hidup yang 

berkenaan pada kemampuan. Kreatif sering ditemukan pada anak-anak kecil  muda, sebelum 

umur 7-8 tahun, tetapi  sangat sukar ditemui pada anak-anak kecil tua dan remaja sebab potensi 

kreatifnya telah ditekan oleh sosial  
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Soal Essay 

1. Tuliskan pengertian tahap persiapan pada prosedur kreativitas seni… 
2. Tuliskan pengertian tahap inkubasi pada prosedur kreativitas seni… 
3. Tuliskan pengerian tahap iluminasi pada prosedur kreativitas seni… 
4. Tuliskan pengertian tahap verifikasi pada prosedur kreativitas seni… 
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BAB VII.  MEMAHAMI LEVEL KREATIVITAS SENI 

 

 

 

3.7 Memahami level kreativitas seni 

4.7. Memanipulasi gambar vektor dengan  

 

 

 
LEVEL KREATIVITAS SENI 

Dikisahkan pada jaman kekasisaran China, ada seorang pangeran yang mengalami sakit kepala hebat, 
sakit yang sangat menyiksa sehingga sang pangeran tidak bisa melakukan aktivitas seperti seharusnya 
seorang pangeran. Sudah ratusan ahli pengobatan, dari tabib sampai dukun didatangkan untuk 
mengobati sang pangeran, tapi justru sakitnya semakin menjadi-jadi. Sampai suatu hari tersiar kabar, 
ada seorang tabib yang sangat terkenal dari negeri seberang, maka diutuskan pasukan kerajaan untuk 
menjemput ‘paksa’ sang tabib untuk mengobati yang pangeran. 

Singkat cerita, sang tabib menemukan ada benjolan di kepala sang pangeran (yang 2000 tahun 
kemudian dikenal dengan nama Tumor). Sang tabib mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk 
mengobati sang pangeran, yaitu benjolan harus dikeluarkan dari kepala sang pangeran (yang saat ini 
dikenal dengan operasi bedah).  

Tapi karena hal tersebut disampaikan 2000 tahun yang lalu, maka sang tabib dianggap sebagai mata-
mata yang ingin membunuh sang pangeran, dengan memberikan candu (sekarang dikenal dengan 
obat bius) dan rencana membuka kepala sang pangeran dianggap upaya pembunuhan. Maka sang 
tabib berakhir di tiang gantungan. 

Kreativitas level 7 adalah ketika orang lain tidak percaya, bahkan terlintas dipikiran pun tidak. Mana 
mungkin 2000 tahun yang lalu orang mengenal tumor, mengenal operasi bedah dengan memberikn 
obat bius. 

Ketika Jack Ma melakukan presentasi tentang rencananya untuk berjualan menggunaan internet di 
tahun 1985, maka dia dianggap gila oleh 25 orang yang ada di ruang meeting. Itulah kreativitas level 
7.  

Pada tahun 1600-an, Copernicus pertama kali menyampaikan teori bahwa bumi itu bulat. Teori 
heliosentris yang disampaikan 400 tahun lalu, di mana seluruh masyarakat berkeyakinan bahwa bumi 
itu datar dan faktanya jangkauan mereka memperlihatkan bahwa bumi itu datar. Kreativitas level 7 
dari Copernicus mendapatkan tentangan dari para penguasa dan seluruh negeri romawi waktu itu. 

Setelah kita lihat beberapa contoh kretivitas level 7, sekarang kita lihat secara lengkap 7 TINGKAT 
KREATIVITAS 

Level 1 Sang Operator 

Ketika seorang karyawa diberikan 10 tugas, dan semua dikerjakan sepuluh-sepuluhnya, maka sang 
karyawan bisa disebut memiliki kreativitas tingkat 1, atau krativitas paling rendah. Bayangkan bila 
karyawan bahkan tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka lebih rendah dari level 1. Kreativitas Level 
1 bisa dikatakan sebagai seorang operator, mengerjakan sesuai aturan dan perintah saja. 
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Level 2 Menyadari  

Ketika seorang karyawan diberikan 10 tugas dan tidak serta merta mengerjakan begitu saja, tapi 
mereka melihat apakah pekerjaan ini perlu atau tidak, penting atau tidak, ada pengaruhnya terhadap 
produktivitas atau tidak.. maka karyawan seperti ini dikatakan memiliki kreativitas level 2. Mereka 
mampu memilah mana yang penting dan tidak. Tidak hanya sekedar menjalankan perintah, tidak 
hanya sekedar bekerja sesuai prosedur 

Level 3 Meniru  

Melihat bagaimana orang lain menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana mereka mengatasi sebuah 
masalah, kemudian kita meniru cara mereka, disebut memiliki kreativitas level 3, yaitu meniru dan 
mengerjakan apa yang orang lain kerjakan 

Level 4 Modifikasi  

Ada istilah ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kreativitas tingkat 4 adalah ketika kita mampu mengamati 
apa yang dilakukan orang lain kemudian kita mampu melakukan lebih baik dengan cara kita sendiri.  

Level 5 Kreasi  

Disebut memiliki kreativitas level 5 apabila mampu menemukan cara baru yang bahkan belum pernah 
dilakukan orang lain. Kalau orang lain melakukan dengan cara A, B, C, kita mampu melakukan dengan 
cara D, E, cara yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Istilahnya Out of the Box, mengerjakan 
yang orang lain tidak / belum kerjakan. Contoh ketika rata-rata orang lain melakukan promosi 
penjualan dengan potongan harga, kita melakukan promosi penjualan dengan cara sebaliknya.  

Level 6 Penemu  

Sedikit lebih tinggi dari kreasi yang melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, sang penemu 
mampu menciptakan pekerjaan baru. Kreativitas level 6 menemukan kripik dengan level pedas 1 – 30, 
level 6 membuat tempat kerja untuk umum untuk menangkap peluang bahwa kerja bisa dilakukan 
dimanapun tidak harus di kantor. 

Level 7 Pencipta  

Di Level 7 ini, ketika kita mampu memikirkan apa yang orang lain tidak terpikirkan, bahkan orang lain 
masih melihat sebagai sebuah kemustahilan. Bagaimana wright bersaudara menemukan ide peswat 
terbang di tahun 1903 orang-orang melihatnya sebagai orang gila. Contoh lain Jack Ma orang terkaya 
China yang idenya berjualan dengan internet dianggap sebagai ide gila, Copernicus yang menyatakan 
bahwa bumi itu bulat ditentang habis-habisan dan dianggap sedang menyebarkan ajaran sesat, 
bahkan seorang tabib yang harus berakhir di tiang gantungan karena menemukan cara pengobatan di 
waktu yang salah. 

 

Soal Essay 

1. Tuliskan pengertian tahap persiapan pada prosedur kreativitas seni… 
2. Tuliskan pengertian tahap inkubasi pada prosedur kreativitas seni… 
3. Tuliskan pengerian tahap iluminasi pada prosedur kreativitas seni … 
4. Tuliskan pengertian tahap verifikasi pada prosedur kreativitas seni … 
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BAB VIII.  MENERAPKAN BENTUK KEMAMPUAN KREATIFITAS  

DALAM BIDANG SENI 
 

 

 

3.8.   Menerapkan bentuk kemampuan kreatifitas dalam bidang seni 

4.8.   Mengeksplorasi bentuk kemampuan kreatifitas dalam bidang seni 

 

 

 
BENTUK KEMAMPUAN KREATIF DALAM BIDANG SENI 

Pengetahuan seni dan kreativitas melibatkan beragam aspek perkembangan anak meliputi motorik 

halus, bahasa, emosi dan kognisi.  Semua anak mempunyai potensi untuk kreatif, walaupun tingkat 

kreativitasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, agar kreativitas anak berkembang, pendidik dan orang 

tua perlu melibatkan beragam aspek perkembangan anak sejak dini sebagai pondasi awal. 

A.     Faktor potensial yang mendukung berkembangnya Seni dan kreativitas anak: 

1.     Rangsangan Mental 

Suatu karya kreatif dapat muncul jika anak mendapatkan rangsangan mental yang mendukung. Pada 

aspek kognitif anak distimulasi agar mampu diberikan berbagai alternative pada setiap stimulan yang 

muncul. Pada aspek kepribadian anak distimulasi untuk mengembangkan berbagai macam potensi 

kreatif seperti percaya diri, keberanian, ketahanan diri dan lain sebagainya. Pada aspek psikologis anak 

distimulasi agar anak memiliki rasa aman, kasih sayang, anak berani mencoba, berinisiatif dan berbuat 

sesuatu secara spontan. 

2.     Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan di sekitar sangat berpengaruh besar dalam menumbuhkembangkan seni dan 

kreativitas anak. Lingkungan merupakan sumber belajar dan alat untuk eksplorasi bagi anak. Penataan 

lingkungan fisik yang terpapar setiap hari secara sadar dan tidak sadar diadopsi anak menjadi standar, 

selera, ide dan konsep seni. 

Kondisi lingkungan yang harus diciptakan untuk menumbuhkan jiwa kreatif, antara lain: 

• Kondisi 

• Pengaruh 

• Pencahayaan 
Cahaya merupakan salah satu sumber energy kreatif paling ampuh, bahkan cahaya matahari yang 

langsung terang memiliki kaitan biologis dengan tubuh dan pikiran. 

Cahaya tidak hanya sekedar penerang ruangan. Ruangan dalam maupun area-area luar yang ditata 

dengan aksen cahaya yang menarik merupakan sumber ide, kreativitas dan seni. 

Sentuhan Warna 

Warna memberikan pengaruh pada suasana hati dan juga membentuk selera penggunaan warna pada 

anak. 
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Ada beberapa cara dasar penggunaan warna untuk menciptakan lingkungan kreatif antara lain: 

• Pertama, mewarnai ruangan untuk mendapatkan perasaan yang diinginkan 

• Kedua, buat variasi warna sesuai dengan suasana hati dan kebutuhan berbeda 

• Ketiga, banyaknya warna dapat merangsang berbagai pikiran dan perasaan. 
Benda-benda 

Bentuk dan rupa benda-benda memberi inspirasi dan menumbuhkan imajinasi bagi anak. Pendidik 

dapat menempatkan benda-benda seni yang aman dan ramah bagi anak seperti lukisan, kain, 

keranjang, alat music dan lainnya sebagai sumber inspirasi. 

Bunyi dan musik 

Musik dapat membuat zona kenyamanan menuju pikiran dan perasaan baru, tepat pada bidang yang 

dibutuhkan agar menjadi kreatif. 

Musik dan bunyi memiliki dua fungsi: 

• Jenis musik tertentu tertentu dapat meningkatkan fungsi otak dan membantu kecepatan 
belajar dan daya ingat 

• Mempengaruhi penataan dan suasana hati 
 

3.     Peran Orang Tua 

Sikap orang tua yang menunjang tumbuhnya kreativitas, antara lain: 

• Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan  

• Memberi waktu kepada anak untuk berfikir, merenung dan berkhayal 

• Membolehkan anak untuk mengambil keputusan sendiri 

• Mendorong anak untuk menjajak dan mempertanyakan hal-hal 

• Meyakinkan anak bahwa  

• orang tua menghargai apa yang ingin dicoba, dilakukan dan apa yang dihasilkan 

• Menunjang dan mendorong kegiatan anak 

• Menikmati kebersamaan bersama anak 

• Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak 

• Mendorong kemandirian anak dalam bekerja 

• Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anak 
 

4.     Peran Pendidik 

 Seorang pendidik harus mampu untuk membantu anak didiknya tetap memiliki dan mengembangkan 

potensi kreatifnya, maka menurut Rahmawati (2010) dibutuhkan pendidik yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

a.   Kreatif dan menyukai tantangan 

Syarat pertama seorang pendidik yang dapat mengembangkan kreativitas anak adalah       pendidik 

tersebut juga merupakan individu yang kreatif  untuk dapat memahami keunikan karya dan kreativitas 

anak. Pendidik juga harus menyukai tantangan dan hal-hal baru sehingga ia tidak terpaku pada 
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rutinitas ataupun mengandalkan program yang ada, namun ia senantiasa mengembangkan, 

memperbaharui dan memperkarya aktivitas belajarnya dari waktu ke waktu 

b. Menghargai hasil karya anak 

Penghargaan dapat berupa pujian ataupun pengakuan dari pendidik bahwa anak tersebut telah 

dengan baik membuat suatu karya yang membanggakan dirinya. Sikap pendidik yang menghargai hasil 

karya anak akan mendorong anak dalam mengekspresikan dirinyta secara bebas dan mandiri dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya.  

c. Menerima anak apa adanya  

 Setiap anak adalah unik dank has, mereka berbeda satu sama lain. Seorang pendidik di tuntut untuk 

memahami keunikan tiap anak dan menerimanya dengan baik serta menghindari sikap diskriminatif. 

Penerimaan terhadap anak, erat kaitannya dengan rasa aman. Jika anak merasa diabaikan dan tidak 

diterima oleh gurunya, maka ia akan kehilangan rasa amannya ketika berdekatan dengan gurunya 

d.  Motivator 

 Seorang pendidik adalah pengembang kreativitas dan seorang motivator/pendorong bagi anak 

didiknya. 

e.  Ekspresif, penuh penghayatan dan peka pada perasaan 

 Kematangan emosional seorang pendidik adalah hal penting untuk dapat menyelami hasil       

kreativitas anak. Sikap yang ekspresif dan luwes dalam menunjukkan penghargaan dan bimbingan 

terhadap peserta didik, dapat menjadikan modal berkembangnya kreativitas anak. 

f. Pecinta seni dan keindahan  

Konsep-konsep dasar mengenai estetika sebaiknya dimiliki oleh pendidik sebagai pengembang 

kreativitas. 

g. Memiliki kecintaan yang tulus terhadap anak 

 Anak memiliki perasaan dan mampu membedakan orang yang tulus atau tidak menyayangi mereka. 

Kecintaan anak akan memberikan kenyamanan secara psikologis bagi anak untuk dapat dengan 

tenang dan senang melakukan eksplorasi terhadap potensi dirinya. 

h.    Memiliki ketertarikan terhadap perkembangan anak 

Pendidik pengembang kreativitas anak hendaknya mamiliki kepedulian aspek-aspek perkembangan 

anak. Dengan hal tersebut pendidik dapat mewujudkan dalam bentuk pemahaman yang mendalam 

tentang apa yang sebenarnya dimiliki oleh anak. Dan pendidik dapat memberikab penanganan yang 

tepat bagi anak dengan potensi yang mereka miliki 

i.    Bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki anak 

 Setelah pendidik mengetahui potensi yang dimiliki anak, maka selanjutnya adalah berfikir dan 

bertindak bagaimana seharusnya potensi tersebut dapat dikembangkan 
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j.    Hangat dalam bersih 

 Kenyamanan secara psikologis dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif, ini diperlukan bagi 

pengembangan kreativitas. Kasih sayang, sentuhan (touch), dan kehangatan dalam bersikap akan 

dapat menunjang bagi terciptanya suatu psikological atmosfer yang baik bagi anak. Anak tidak akan 

tegang dan takut dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya dengan potensi yang 

mereka miliki. 

k.   Dinamis 

 Salah satu hal yang merupakan ciri kreativitas adalah menyukai perubahan (change). Perubahan 

tersebut tidak hanya terletak pada produknya saja tetapi pada proses, person dan pres yang tercipta 

dalam situasi yang lebih dinamis, sehingga mereka dapat membuatsesuatu yang baru, yang lain dari 

pada yang lain. 

l.    Bersedia bermain dengan anak 

 Bermain adalah metode efektif untuk mengembangkan kreativitas anak. Strategi dan pendekatan 

apapun yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas dapat dilakukan dalam bentuk permainan. 

Luwes dan lincah dalam mengahadapi kebutuhan, minat dan kemampuan anak Sikap dan kepribadian 

yang menarik oleh guru pengembang kreativitas akan dapat tercermin dari pribadi yang luwes 

(fleksibel) dan lincah dalam menghadapi segala macam kebutuhan, minat dan kemampuan anak. 

Kedekatan dan pendekatan yang dilakukan pendidik diupayakan agar anak merasa senang dalam 

melakukan kegiatan, merasa diterima, dipahami dan diperlakukan dengan penuh perhatian.  

m.  Memberi kesempatan 

 Berikan kesempatan Pada anak untuk menjelajahi lingkungan, karena ini dapat merangsang anak 

untuk meneksplorasi segala sesuatu yang ada disekitar mereka, ini juga akan memicu 

mengembangkan kemampuan daya pikir dan daya ciptanya. 

B.     Peran Seni kreatif dalam perkembangan anak 

Mendampingi anak dalam memngembangkan seni kreatif sejak dini mendatangkan banyak sekali 

manfaatnya di kemudian hari, diantaranya:  

1.   Perkembangan Emosi dan Konsep Diri 

 Dalam kegiatan seni kreatif anak dibolehkan untuk memiliki gagasan, memilih warna dan 

menyelesaikan karyanya dengan mandiri. Hal ini membentuk rasa percaya diri yang kuat pada anak. 

Penghargaan dan pujian atas hasil karya pun memberikan rasa senang dan membentuk harga diri yang 

positif. 

2.   Perkembangan Sosial 

 Interaksi sosial dalam kegiatan seni kreatif sangat membantu anak untuk mengembangkan 

keterampilan sosial. Bertukar ide, menunggu giliran menggunakan alat dan menghargai hasil karya 

teman adalah beberapa manfaatnya. Anak usia dini mengembangkan kemampuan sosialnya mulai dari 

meniru hingga berempati dan bekerjasama melalui kegiatan-kegiatan seni kreatif. 
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3.   Kemampuan Akademik 

 Kegiatan seni kreatif melibatkan banyak sekali keterampilan yang menjadi pondasi bagi keberhasilan 

akademik anak kelak. 

       C.     Gambaran Umum perkembangan seni/artistik anak 

Gambaran Umum perkembangan seni/artistik anak berdasarkan usia sebagai dasar dalam 

membangun pengetahuan seni dan kreativitas pada anak. Dalam mendampingi perkembangan seni 

kreatif anak, pendidik harus memperhatikan perbedaan individu yang muncul pada tahapan usia yang 

sama. 

Usia 

Perkembangan Artistik  

        2 tahun 

-       Senang dengan sensasi sensimotorik dari kegiatan melukis, menggambar dan membentuk 

-       Senang merobek atau meremas hasil kerjanya  

        3 tahun 

-       Mulai mempertimbangkan tujuan apa yang akan dibuat. 

-       Senang improvisasi 

-       Mengenal semua warna 

-       Imajinasi berkembang pesat 

-      Koordinasi motorik halus berkembang sehingga dapat menggunakan kuas dan gunting 

-       Mulai menunjukan pemahaman pola 

-       Senang dengan pujian terhadap hasil karyanya. 

        4 tahun 

-       Memegang crayon dengan telunjuk dan ibu jari 

-       Membuat hasil membentuk dan menggambar yang mewakili benda aslinya, memilih warna 

-       Melipat kertas dengan arah yang benar 

-       Senang menceritakan hasil karyanya 

-       Mengembangkan kemampuan artistik dengan mengamati dan bertanya. 

        5 tahun 

-       Menunjukan kemapanan dalam penggunaan tangan kiri atau kanan, 

-      Memiliki konsep perbandingan yang baik tentang gelap dan terang, berat ringan. 
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-      Mengembangkan konsentrasi yang baik hingga 30 menit untuk kerja seni 

-      Membuat konsep dan bekerja berdasarkan konsep 

-      Mulai memahami proporsi ukuran 

-      Mengembangkan kemampuan seni kreatif dengan mengamati, bertanya dan bereksperimen. 

 

Soal Essay 

1. Konsep Dasar Kreatifitas berdasar Strategi 4 P yaitu… 
2. Tuliskan pengertian kreatif … 
3. Tuliskan pengertian kreatifitas… 
4. Orang yang kreatif disebut… 
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BAB IX.  MENERAPKAN INOVASI KARYA SENI 

 
 

 

 
3.9. Menerapkan inovasi karya seni 

4.9. Membuat karya inovatif bidang seni 

 

 

 
INOVASI KARYA SENI 

Kreativitas Dan Inovasi – Pengertian, Wirausaha, Proses, Jenis, Menigkatkan, Implementasi : 

Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu,kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. 

Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan memikirkan sesuatu,kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. Menurut Zimmerer (1996) untuk mengembangkan keterampilan, seseorang 

menggunakan otak sebelah kiri. Sedangkan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif 

digunakan otak sebelah kanan, 

Ciri-cirinya Kreativitas 

Selalu bertanya, “ Apakah ada cara yang baik? “. 

Selalu menantang kebiasaan, tradisi dan kebiasaan rutin. 

Berefleksi/ merenung, berfikir dalam. 

Berani bermain mental, mencoba melihat masalah dari perpektif yang berbeda. 

Menyadari kemungkinana benyak jawaban dari pada satu jawaban yang benar. 

Melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai sukses. 

Mengkorelasikan ide-ide yang masih samara terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan 

inovasi. 

Memiliki kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perfektif 

yang lebih luas kemudian memfokuskannya pada kebutuahan untuk berubah. 

Pengertian Inovasi 

Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi 

yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda  bagi kebanyakan orang karena sifat nya relative (apa yang 

dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu  yang meruapakan lama 

bagi orang lain dalam konteks lain). 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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10 Risky Jobs Some Women Do 

Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-

nilai manfaat(social/ekonomik) (Gde Raka,2001). Untuk menghasilkan perilaku inofatif seseorang 

harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola (John Adair,1996) 

Pengertian Krativitas dan inovasi 

Inovasi dan kerativitas berbeda wilayah domain yang sama,teapi memiliki batasan yang tegas. 

Kreatifitas merupakan langkah pertama menuju inovasi  yang terdiri atas berbagai tahap. Kreatifitas 

berkaitan dengan produksi  kebaruan dan ide yang bermanfaat sedangkan inovasi berkaitan dengan 

produksi  atau adopsi ide yang bermanfaat dan implementasinya. 

Istilah entrepreneurship sebenarnya berasal dari kata entrepreneur, yang dapat diterjemahkan 

menjadi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berfikir kreatif dan 

berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya tenaga penggerak tujuan, siasat, kiat dan 

proses dalam menghadapi tantangan hidup. 

Soal Essay 

1. Konsep Dasar Kreatifitas berdasar Strategi 4 P yaitu… 
2. Tuliskan pengertian kreatif … 
3. Tuliskan pengertian kreatifitas… 
4. Orang yang kreatif disebut… 
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BAB X. MENGANALISIS PENUANGAN GAGASAN MELALUI   

PROSES KREATIF 

 

 

 
 

 
3.10. Menganalisis penuangan gagasan melalui proses kreatif 

4.10.   Menuangkan gagasan melalui proses kreatif 

 

 

 

   PENUANGAN GAGASAN MELALUI PROSES KREATIF 

Untuk memunculkan kreativitas memang dibutuhkan proses, yakni proses kreatif. 

Proses yang terjadi dalam otak manusia mungkin masih merupakan misteri. Namun, semua itu dapat 

dikondisikan sedemikian rupa sehingga mampu memunculkan proses kreatif. 

Salah satu unsur yang memungkinkan terjadinya proses kreatif, adalah penciptaan suasana yang 

merangsang mengalirnya gagasan dengan bebas. 

 

ADVERTISING 

Berbagai kecenderungan yang bakal mempengaruhi daya kreasi, pengembangan, dan pelaksanaan 

gagasan sudah selayaknya tak diberi peran, sehingga pemunculan kreativitas tak tersumbat. 

Pepatah mengatakan, “pikiran itu seperti parasut…..yang hanya akan berfungsi bila terbuka.”   

Proses kreatif berarti keleluasaan mengembangkan ide-ide dan gagasan secara bebas. 

Seorang kreatif adalah orang yang berani mengambil resiko. 

Seberapa besar resiko yang akan diambil, tergantung seberapa besar sesungguhnya kualitas 

kreativitas yang dilakukan. 

Seseorang yang berani mengambil resiko, tentu saja, usahanya akan lebih dapat berkembang maju, 

kini dan kedepan.  

Kemajuan sebuah usaha atau pekerjaan tak terlepas dari sejauhmana seseorang mampu 

menggelorakan bakat kreatifnya, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap aspek 

mendukung munculnya ide kreatif. 

Pemunculan ide-ide kreatif terkait erat dengan kemampuan mentransformasikan serangkaian 

gagasan abstrak, untuk kemudian diubah menjadi sebuah realitas, begitupun, kemampuan untuk 

melihat segala sesuatu dengan pandangan yang segar, yang berbeda dengan pandangan yang biasa. 

Kreatif berarti juga kemampuan memikirkan cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu sehingga 

memunculkan kebaruan. 

Memang, tak mudah melahirkan sesuatu yang orisinil atau sama sekali baru. 

Tapi, tak apalah, toh masih bisa melakukan kombinasi, sentuhan baru terhadap karya-karya yang 

sudah ada. Mod-fikasi, desain dan kesan bagi suatu kebaruan adalah bagian dari sebu-ah proses 

kreatif.  

Salah satu proses kreatif adalah tantangan berpikir (challenge). 

 

Kebiasaan yang terjadi, jika tidak ada tantangan untuk berpikir, kita tidak mau berubah, asyik 

masyuk dan terbuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sudah merasa berada di zona nyaman 

(comfort zone) yang sering melenakan. 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Sebuah zona yang membuat kita tidak berani keluar dari cara berpikir yang ada saat ini, tidak 

mau mencari alternatif dan inovasi, sehingga proses kreatif menjadi mandeg, bahkan mandul. 

 

Bagaimana menyikapi tantangan berpikir agar proses kreatif tidak mandeg: 

 

1   Berlaku sistematis dan bersikap jujur serta selalu bertujuan demi kebaikan. 

2.  Bersedia menerima kritik dan masukan dengan tidak menganggap sebagai serangan.  

3. Selalu mencari ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
 

Soal Essay 

1. Tuliskan pengertian tahap persiapan pada prosedur kreativitas seni… 
2. Tuliskan pengertian tahap inkubasi pada prosedur kreativitas seni… 
3. Tuliskan pengerian tahap iluminasi pada prosedur kreativitas seni… 
4. Tuliskan pengertian tahap verifikasi pada prosedur kreativitas seni… 
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BAB XI. MENGANALISIS TEKNIK TEKNIK PEMECAHAN MASALAH 

BIDANG SENI 

 

 
 

 
3.11. Menganalisis teknik teknik pemecahan masalah bidang seni 

4.11.     Mengeksplorasi teknik teknik pemecahan masalah bidang seni 

 

 
TEKNIK TEKNIK PEMECAHAN MASALAH BIDANG SENI    

Pemecahan Masalah Pemecahan masalah bukan merupakan topik tersendiri melainkan menyatu 

dalam proses pembelajaran. Saat ini terdapat dorongan yang kuat dalam pendidikan untuk 

menjadikan pemecahan masalah sebagai komponen kunci dalam kurikulum pembelajaran 

matematika (Nakin, 2003). Tuntutan untuk menjadikan siswa mampu memecahkan masalah dengan 

baik telah menjadi tema sentral dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika 

hendaknya memuat pemecahan masalah sebagai bagian utama semua aspek aktivitasnya. Guru 

hendaknya memberikan 7 kepada siswa masalah-masalah yang “kaya”, masalah yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari, dan masalah yang menantang dan memotivasi mereka. Pemecahan masalah 

merupakan cara efektif untuk mengeksplorasi ide-ide matematika baru. Menurut Funke (2001), pada 

awal 1900-an, pemecahan masalah dipandang sebagai aktivitas yang bersifat mekanistis, sistematis, 

dan sering diasosiaskan dengan suatu konsep yang abstrak. Dalam konteks ini masalah yang 

diselesaikan adalah masalah yang mempunyai jawab tunggal yang diperoleh melalui proses yang 

melibatkan cara atau metode yang tunggal pula (penalaran konvegen). Sejalan dengan 

berkembangnya teori belajar kognitif, pemecahan masalah dipandang sebagai aktivitas mental yang 

melibatkan keterampilan kognitif kompleks. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Kirkley (2003) yang 

menyatakan bahwa pemecahan masalah melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

visualiasi, asosiasi, abstraksi, manipulasi, penalaran, analisis, sintesis, dan generalisasi. Terdapat 

beragam definisi pemecahan masalah. Menurut Nakin (2003), pemecahan masalah adalah proses 

yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu (heuristik), yang sering disebut sebagai model 

atau langkah-langkah pemecahan masalah, untuk menemukan solusi suatu masalah. Heuristik 

merupakan pedoman atau langkah-langkah umum yang digunakan untuk memandu penyelesaian 

masalah. Namun langkah-langkah ini tidak menjamin kesuksesan individu dalam memecahkan 

masalah. Sementara itu Gagne (Kirkley, 2003) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai proses 

mensintesis berbagai konsep, aturan, atau rumus untuk memecahkan masalah. Pengertian 

pemecahan masalah yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa diperolehnya solusi suatu 

masalah menjadi syarat bagi proses pemecahan masalah dikatakan berhasil. Hal ini berbeda dengan 

pendapat Brownell (McIntosh, 2000) yang menyatakan bahwa suatu masalah belum dikatakan telah 

diselesaikan hanya karena telah diperolehnya solusi dari masalah itu. Menurutnya, suatu masalah 

baru benar-benar dikatakan telah diselesaikan jika individu telah memahami apa yang ia kerjakan, 

yakni proses pemecahan masalah dan mengetahui mengapa solusi yang telah diperoleh tersebut 

sesuai. Biasanya, dalam konteks pembelajaran matematika, pemecahan masalah difungsikan sebagai 

tahap penerapan suatu konsep. Dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk menerapkan 

prinsip-prinsip atau pengetahuan matematika ke 8 dalam situasi masalah nyata. Namun demikian, 

aktivitas pemecahan masalah tidak harus diposisikan seperti itu. Menurut Nakin (2003), pemecahan 
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masalah dapat pula dipandang sebagai proses pemerolehan atau pembentukan pengetahuan. 

Dengan kata lain, siswa belajar matematika melalui aktivitas pemecahan masalah. Dalam hal ini, 

masalah difungsikan sebagai pemicu bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. 

Pembelajaran demikian disebut pembelajaran berbasis masalah (problem based learning). Menurut 

McIntosh (2000), pemecahan masalah mempunyai berbagai peran, yaitu (1) pemecahan masalah 

sebagai konteks (problem solving as a context for doing mathematics), yakni memfungsikan masalah 

untuk memotivasi siswa belajar matematika, (2) pemecahan masalah sebagai keterampilan (problem 

solving as a skill) yang merujuk pada kemampuan kognitif siswa dalam menyelesaikan suatu masalah, 

dan (3) pemecahan masalah sebagai seni (problem solving as a art), yakni memandang pemecahan 

masalah sebagai seni menemukan (art of discovery). Tujuan pembelajaran pemecahan masalah 

matematika dalam hal ini adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk menjadi cakap (skillful) 

dan antusias (enthusiastic) dalam memcahkan masalah, menjadi pemikir yang independen yang 

mampu menyelesaikan masalah terbuka (open ended problem). E. Berpikir Kreatif dan Pemecahan 

Masalah Terdapat keterkaitan antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Keterkaitan itu dapat 

dilihat dari beberapa definisi kemampuan berpikir kreatif. Misalnya, Hwang et al (2007) 

mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif sebagai keterampilan kognitif untuk memberikan solusi 

terhadap suatu masalah atau membuat sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baru dari hal 

yang biasa. Menurut Shapiro (Nakin, 2003), kemampuan berpikir kreatif sebagai proses asosiasi dan 

sintesis berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan Krutetski 

(Park, 2004) memandang berpikir kreatif sebagai suatu pendekatan untuk menemukan solusi 

masalah dengan cara yang mudah dan fleksibel. Tampak bahwa ketiga definisi di atas memandang 

berpikir kreatif sebagai kemampuan pemecahan masalah. Bahkan secara lebih tegas Nakin (2003) 

memandang berpikir kreatif sebagai proses pemecahan masalah. 9 Keterkaitan lebih jelas antara 

berpikir kreatif dan pemecahan masalah dikemukakan Treffinger (Alexander, 2007) yang menyatakan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif diperlukan untuk memecahankan masalah, khususnya masalah 

kompleks. Hal demikian dapat dipahami karena menurut Wheeler et al (Alexander, 2007) tanpa 

kemampuan berpikir kreatif, individu sulit mengembangkan kemampuan imajinatifnya sehingga 

kurang mampu melihat berbagai alternatif solusi masalah. Hal ini menggambarkan bahwa 

keterampilan berpikir kreatif memungkinkan seorang individu memandang suatu masalah dari 

berbagai perspektif sehingga memungkinkannya untuk menemukan solusi kreatif dari masalah yang 

akan diselesaikan. Pentingnya kemampuan berpikir kreatif dalam aktivitas pemecahan masalah 

ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al (2004). Berdasarkan penelitiannya 

yang berjudul Multiple Representation Skills and Creativity Effects on Mathematical Problem Solving 

Using a Multimedia Whiteboard, mereka menyimpulkan bahwa kemampuan elaborasi, yang 

merupakan salah satu komponen berpikir kreatif, merupakan faktor kunci yang menstimulasi siswa 

untuk mengkreasi pengetahuan mereka dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemampuan berpikir 

kreatif mendukung kinerja individu dalam aktivitas pemecahan masalah. Dalam aktivitas pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir kreatif sangat berperan dalam mengidentifikasi masalah, 

mengeksplorasi berbagai metode, dan mengeksplorasi alternatif solusi. Berbagai alternatif metode 

atau solusi tersebut harus dianalisis dan dievaluasi untuk selanjutnya diimplementasikan. Solusi yang 

diperoleh juga perlu diverifikasi kesesuainnya dengan masalah yang diketahui. Proses demikian 

merupakan karakteristik proses berpikir kritis. Dengan demikian, selain kemampuan berpikir kreatif, 

aktivitas keberhasilan pemecahan masalah juga memeprsyaratkan kemampuan berpikir kritis. 

Menurut Harris (1998), kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis merupakan kemampuan 

esensial dalam aktivitas pemecahan masalah. Bahkan lebih jauh ia menyatakan bahwa kedua 

kemampuan ini juga merupakan kemampuan esensial untuk sukses dalam dunia atau kehidupan 
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kerja. Menurut Harris (1998), berpikir kritis memfokuskan pada kreasi argumen logis, mengeliminasi 

alternatif-alternatif yang kurang relevan, dan memfokuskan pada jawaban yang paling tepat. 

Sedangkan berpikir kreatif memfokuskan pada eksplorasi 10 berbagai ide, memperhatikan 

kemungkinan-kemungkinan, menghasilkan berbagai alternatif jawaban daripada hanya memfokuskan 

pada satu jawaban. Berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan dua kemampuan berpikir yang 

saling berkaitan, melengkapi, dan saling bergantian perannya dalam aktivitas pemecahan masalah. 

Dalam aktivitas pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif diperlukan ketika menganalisis 

atau mengidentikasi masalah, memandang masalah dari berbagai perspektif, mengeksplorasi ide-ide 

atau metode penyelesaian masalah, dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi dari masalah 

tersebut. Sedangkan kemampuan berpikir kritis berperan ketika menganalisis, menginterpretasikan, 

dan memilih di antara berbagai ide-ide tersebut yang paling sesuai atau relevan untuk selanjutnya 

diimplementasikan, dan akhirnya mengevaluasi efektivitas solusi tersebut. Sebagaimana 

dikemukakan di depan, kemampuan berpikir kreatif tidak berkembang dalam ruang hampa, 

melainkan memerlukan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan tersebut menurut Isaksen 

(Alexander, 2007) dapat berupa konteks, tempat, situasi, iklim, atau faktor sosial. Salah satu konteks 

yang mendukung tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif adalah aktivitas pemecahan masalah. Hal 

ini sesuai dengan pendapat McIntosh (2000) bahwa pemecahan masalah dapat dipandang atau 

berperan sebagai konteks. Pentingnya pemecahan masalah dalam pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif juga dikemukakan Robinson (McGregor, 2001) bahwa pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif memerlukan aktivitas (doing something). Salah satu aktivitas tersebut adalah aktivitas 

pemecahan masalah. Menurut Alexander (2007), aktivitas pemecahan masalah yang dirancang 

dengan baik akan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya berbagai keterampilan berpikir, 

termasuk berpikir kreatif. Hal ini juga ditegaskan oleh Pehnoken (1997) bahwa aktivitas pemecahan 

masalah dapat mengembangkan keterampilan kognitif umum yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Pemecahan masalah yang melibatkan proses kreatif 

disebut pemecahan masalah kreatif (Creative Problem Solving). Proses pemecahan masalah kreatif 

(CPS) dikembangkan oleh Isaksen, Dorval, dan Treffinger (Hwang et al, 2007) yang terdiri atas 4 

langkah, yaitu (1) memahami masalah, yang mempunyai tiga tahapan, yaitu (a) mengekspresikan 

atau mengidentifikasi masalah, (b) mengeksplorasi data, 11 yaitu menginvestigasi latar belakang 

masalah; dan (c) membuat kerangka masalah, yaitu mengidentifikasi masalah secara eksplisit, (2) 

membangun atau menghasilkan ide-ide, yaitu mengumpulkan dan mengembangkan berbagai ide 

yang relevan; (3) mempersiapkan tindakan atau aksi, yaitu mengembangkan penerimaan atau 

dukungan, yaitu mengidentifiksi secara detail langkah-langkah solusi; dan (4) merencanakan 

pendekatan mempunyai dua tahapan, yaitu penilaian atau penaksiran tugas, yaitu menilai kesesuaian 

metode dan mendesain proses, yaitu menyempurnakan metode solusi secara detail. Osborn (Hwang 

et al, 2007) juga memberikan 4 panduan bagi guru terkait kegiatan pemecahan masalah kreatif, yaitu 

mendorong munculnya banyak ide, menerima ide-ide yang tampak asing, mengembangkan ide-ide, 

tetapi tidak secara langsung mengkritisinya ketika siswa mempresentasikannya. Meskipun aktivitas 

pemecahan masalah berfungsi sebagai konteks dan wahana bagi tumbuhnya kemampuan berpikir 

kreatif, tetapi kelancaran pemecahan masalah belum tentu mencerminkan kemampuan berpikir 

kreatif. Menurut Haylock (Mann, 2005), dengan menerapkan strategi atau metode yang telah 

diketahui, individu dapat secara sistematis menyelesaikan masalah, tetapi ia belum tentu kreatif 

karena tidak mengeksplorasi dan mengelaborasi pemahamannya. Meskipun aktivitas pemecahan 

masalah berperan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, tetapi tidak 

semua jenis masalah mempunyai potensi demikian. Menurut Hashimoto (1997), jenis masalah yang 

mempunyai potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah masalah atau 
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soal terbuka (open ended). Masalah terbuka memicu siswa untuk secara kreatif mengeksplorasi 

berbagai cara atau solusi dari masalah tersebut. Berikut diberikan beberapa contoh masalah terbuka 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

sekaligus kemampuan pemecahan masalah. 

 
Soal Essay 

1. Tuliskan pengertian tahap persiapan pada prosedur kreativitas seni… 
2. Tuliskan pengertian tahap inkubasi pada prosedur kreativitas seni… 
3. Tuliskan pengerian tahap iluminasi pada prosedur kreativitas seni… 
4. Tuliskan pengertian tahap verifikasi pada prosedur kreativitas seni… 
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