
10 Penghambat Kreativitas 

 

1. Jawaban yang benar 

Mitos: tidak usah macam-macam deh, ikuti saja cara sekolah. 

Fakta: Sepanjang hidup, kita pasti hampir selalu diajari mencari “jawaban yang benar”. 

Kita jarang sekali berlatih untuk mencari berbagai kemungkinan jawaban. Kita itu 

biasanya dipaksa untuk mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan bertahun-tahun, 

disuapi terus, dan jarang dilatih untuk mengeluarkan pendapat sendiri atau 

berusaha mencari jawaban yang berbeda. 

 

2. Tidak Logis 

Mitos: tanda orang yang jenius adalah segala sesuatunya harus benar-benar berlandaskan 

logika. 

Fakta: Menerapkan logika terlalu awal pada proses kreativitas, sangat berbahaya! Karena 

bisa berbahaya? Well, itu karena kaau kita melibatkan logika pada tahap awal 

dalam proses berpikir, hal ini bisa menutup berbagai jalan pikiran. Padahal, jalan 

pikiran tersebut bisa saja menghasilkan beragam gagasan pendobrak jika 

ditelusuri lebh dahulu. Nah, kalau kamu sekarang sedang mencari ide untuk suatu 

hal, coba deh biarkan pikiran kamu mengembara dengan leluasa agar mendapat 

kesempatan untuk berkembang. 

 

3. Ikut Aturan 

Mitos: kalau ikut aman ikut aturan aja deh. 

Fakta: Aturan memang penting, tetapi kadang-kadang perlu disisihkan dahulu agar ada 

ruang bagi munculnya pikiran yang bebas tanpa aturan yang mengikat. Picasso, 

seorang seniman hebat dalam sejarah mengatakan, “setiap tindakan penciptaan 

pada awalny adalah tindakan perusakan”. Jadi, jangan takut dan ragu-ragu untuk 

berkreasi. Bebaskan dirimu! (Asal jangan merugikan orang lain atau salah kaprah) 

 

 



4. Yang Praktis-praktis saja 

Mitos: tidak usah muluk-muluk deh. 

Fakta: Bersikap praktis artinya bersikap mengritik. Mengritik terlalu dini adalah matinya 

gagasan. Terkadang gagasan paling bodoh sekalipun bisa menjadi karya besar, 

asalkan tidak dipadamkan terlalu dini. 

 

5. Itu bukan bidang saya 

Mitos: sesuatu yang kita anggap bukan bidang kita hanya akan membawa kegagalan. 

Fakta: Hohoho..jangan alas ucap deh. Asal kamu tahu, banyak sekali penemuan besar di 

luar sana terjadi pada saat seseorang sedang “berkeliaran” di suatu bidang baru. 

Jadi, jangan keburu membatasi diri kamu terhadap suatu bidang sebelum kamu 

mencoba dan mencoba. Orang terkadang tidak mengenal potensi dirinya 

meskipun sudah berusia lanjut. 

 

6. Jangan Bodoh! 

Mitos: melakukan hal-hal yang terlihat bodoh adalah hal yang paling hina. Apalagi kalau 

memang tindakan itu nyata-nyata menjadi bahan tertawaan orang-orang.  

Fakta: Jangan salah Banyak orang sukses mengatakan, “bersikaplah bodoh”. Memang 

kedengarannya konyol. Tetapi, kebodohan ini tidak akan berlangsung selamanya 

pada akhirnya kamu akan kembali pada logika. 

 

 

7. Bermain-main Cuma kerjaan anak yang ceroboh 

Mitos: menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu kreasi adalah pekerjaan main-main 

dan buang-buang waktu. 

Fakta: Bermain-main dengan suatu hal atau gagasan (dalamarti positif lho) merupakan 

dasar proses kreativitas 

 

 

 

 



8. Hindari Kesalahan  

Mitos: berbuat salah hanya membuat kita jadi bahan tertawaan dan (pastinya) terlihat 

tolol dan dicap bego sama orang lain. 

Fakta:Kalau takut melakukan kesalahan, kamu tidak akan memperoleh kesempatan. Hal 

ini pada awalnya menimbulkan kegagalan. Seorang yang dikatakan sukses adalah 

orang yang berhasil mengatasi kegagalan yang pernah dilaluinya. Kamu tidak 

dapat langsung setenar dan menjadi kreatif seperti Jim Carrey tanpa melewati 

berbagai pelajaran dari kesalahan. Ingat! Kalau mau berhasil, harus berani gagal! 

 

9. Sok Ahli 

Mitos: sudah paham kok, pokoknya sudah ngerti deh. 

Fakta: Halangan utama kreativitas adalah sikap “sok ahli” alias merasa paling tahu. Kalau 

kita menganggap tahu segala sesuatu yang berkenaan dengan suatu masalah atau 

persoalan, kita sudah menutup kemungkinan hadirnya gagasan atau ide-ide segar 

dalam diri kita (wah, rugi banget tuh) 

“Penghambata utama menuju kemajuan bukanlah ketidaktahuan, tetapi sikap 

merasa sudah tahu.” 

 

10. Saya sama sekali tidak kreatif 

Mitos: aduh, saya bukan orang kreatif. Kreativitas tidak ada dalam darah saya. 

Fakta: Bagaimana kamu tahu? Kamu terlahir kreatif. Kreativitas kamu tetap ada dalam 

diri kamu..menunggu saat yang tepat untuk melompat keluar. 

 

(Sumber:Hairunnisa,Anita. 2006. Let’s Be Creative!: Cara-cara asyik jadi remaja kreatif. 

Bandung: PT.Mizan Pustaka.) 
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