
DEFINISI 

KREATIVITAS 



"Creativity is a mental process by which an individual 
creates new ideas or products, or recombines existing ideas 

and product, in fashion that is novel to him or her"  

kreativitas merupakan suatu proses mental yang 

dilakukan individu berupa gagasan ataupun 
produk baru, atau mengombinasikan antara 
keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada 

dirinya. 

JAMES J. GALLAGHER (1985)  



 Kreativitas adalah kemampuan seseorang melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun 
karya nyata yang relatif  berbeda dengan apa yang telah 
ada.  

 Kreativitas merupakan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi/ 
peningkatan kemampuan berpikir, di tandai oleh suksesi 

(penggantian karena pewarisan), diskontinuitas/ 

ketidaksinambungan, diferensiasi/ pembedaan, dan 
integrasi/ pembauran antara setiap tahap perkembangan. 

SUPRIADI (1994) 



 Kreativitas merupakan pengalaman mengekspresikan dan 
mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu 
antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain.  

 Pada umumnya definisi kreativitas dirumuskan dalam istilah 
pribadi (Person) , proses, produk/ hasil/ product, dan dorongan/ 
press, seperti yang diungkapkan oleh Rhodes yang menyebut hal 
ini sebagai "Four P's of  Creativity: Person, Process, Press, Product". 
Keempat P ini saling berkaitan: Pribadi yang kreatif  yang 
melibatkan diri dalam proses kreatif  dan dengan dukungan dan 
dorongan (press) dan lingkungan, akan menghasilkan produk 
kreatif. 

CLARKL MONSTAKIS (DALAM 

MUNANDAR, 1995)  



Adapun Semiawan (1997) mengemukakan 

bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

untuk memberikan gagasan baru 
dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. 



Chaplin (1989), mengutarakan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan menghasilkan 

bentuk baru menggunakan metode-

metode baru. 



Csikzentmihalyi (dalam Munandar, 1995), 

kreativitas sebagai produk berkaitan dengan 

penemuan sesuatu, memproduksi 

sesuatu yang baru, daripada akumulasi 

keterampilan atau berlatih pengetahuan dan 

mempelajari buku. 



Kreativitas merupakan suatu proses mental 

individu yang melahirkan gagasan, proses, 

metode ataupun produk baru yang 

efektif  yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, 

integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan 

diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai 

bidang untuk pemecahan suatu masalah. 

KESIMPULAN  



Proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah 

yang memacu pada lima macam perilaku kreatif, sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Parnes (dalam Nursito: 2000) sebagai berikut: 

 Fluency (kelancaran), yaitu kemampuan mengemukakan ide yang 

serupa untuk memecahkan suatu masalah. 

 Flexibility (keluwesan), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar 

kategori yang biasa. 

 Originality (keaslian), yaitu kemampuan memberikan respons 

yang unik atau luar biasa. 

 Elaboration (keterperincian), yaitu kemampuan menyatakan 

pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi 

kenyataan. 

 Sensitivity (kepekaan), yaitu kepekaan menangkap dan 

menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. 


