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1. Pergaulan 

 

Punya banyak teman akan memberikan banyak wawasan dan bikin kamu lebih kreatif 

lho. Nggak percaya? Kreativitas itu bisa didapatkan lewat kebersamaan dengan mereka. 

Masih nggak percaya? Fina, I will tell you 

 

Kamu pasti setuju kan kalau semua orang itu punya pengalaman yang berbeda, walaupun 

mereka berada dalam suatu peristiwa yang sama. Terus, yang namanya teman itu pasti 

saling cerita kan? Nah, lewat aktivitas saling cerita atau curhat ini kamu bisa 

mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru yang kamu dapatkan dari orang lain ini 

akan menjadi informasi yang baru yang masuk dalam file perpustakaan pengetahuan di 

otak kamu. Kemudian, informasi ini akan diolah menjadi masukan bagi kamu ketika 

sedang memikirkan sebuah gagasan. Dan pada akhirnya kamu more creative than before 

karena ini sudah mendapat gambaran dari sudut pandang orang lain. 

 

2. Lingkungan 

Merancang lingkungan dengan nilai tambah 

 

Coba kondisikan lingkungan disekitarmu agar penuh dengan hal-hal yang mendukung 

dan merangsang kreativitasmu. Caranya dengan menyediakan ruang dan lingkungan yang 

dapat membuat pikiran dan energy kita mengalir deras. 

 

Percaya deh, pengaruh lingkungan terhadap kreativitas ternyata lebih besar daripada yang 

kita sadari. Lingkungan memengaruhi suasana hati dan keseluruhan cara memandang 

hidup. 

 

 

 



Kuesioner 

Bagaimana suasana hati ideal dalam ruang belajar kamu? 

 

Suasana hati seperti apa yang secara umum kamu sukai saat sedang belajar? Luangkan 

waktu sejenak untuk membayangkan ruang idaman kamu, bayangkan secara terperinci 

bagaimana rupa, bau, susunan dan bunyinya. Jangan pikirkan segala macam penghambat 

seperti keuangan atau ruang yang tersedia. Bayangkan dekorasi dan interior ruangan 

tersebut dengan pikiran kreatif kamu. Buatlah daftar unsure yang paling menonjol-apakah 

sayup-sayup terdengar music? Ada jendela besar dengan pemandangan laut? Tanaman-

tanaman? Pilih satu atau dua unsure yang bisa kamu capai, dan laksanakan sekarang! 

 

3. Perjalanan 

 

Nggak ada jeleknya untuk terus meng-up grade dirimu dengan hal-hal yang menarik dari 

informasi di luar sana. Dibandingkan dengan metode lain, bepergian lebih mampu 

memupuk C.O.R.E kreatif dan mempertajam kecerdasan. 

Sebagai contoh, dengan bepergian kita dapat: 

a. Mengasah picture smart-visual, dengan cara mengamati berbagai gaya arsitektur yang 

tersebar diseluruh penjuru dunia; meningkatkan picture smarts-spasial kamu dengan 

mempelajari jalan-jalan dan wilayah kota atau daerah lain; 

b. Mengembangkan kecerdasan interpersonal, lewat pertemuan dan percakapan dengan 

orang-orang daerah lain, mengenal kehidupan mereka sehari-hari (meskipun tidak 

menguasai bahasa daerah mereka, berkomunikasi dengan bahasa insyarat sudah 

merupakan tantangan bagi kecerdasan unterpersonal itu sendiri); 

c. Mempertajam kecerdasan kinestesis tubuh, dengan cara belajar menemukan arah 

yang benar dijalan-jalan kota yang tidak kita kenal atau menjelajahi daerah pedesaan 

yang masih asing. 

Jadi , ayo dong jangan hanya jadi katak dalam tempurung! 

 

 

 



4. Bermain 

Menyulut inspirasi dengan permainan dan Humor 

 

Sangat menyenangkan hidup dalam suasana keceriaan. Ada penelitian yang mengatakan 

bahwa tertawa itu sehat dan padat menjaga kesehatan mental kita. Kalau jiwa kita sehat, 

tentu saja akan terpancar lewat fisik kita. Sebuah pernyataan jenius dari seorang penulis: 

“seseorang bisa saja bermain tanpa menjadi kreatif, tetapi mustahil dia menjadi kreatif 

tanpa bermain.” 

 

Daleemm banget ya? But it’s true, Honey! 

Mengapa bermain menjadi komponen penting dalam proses kreatif? karena dengan 

bermain kita memasuki kondisi pikiran yang mengandung unsure-unsur kreativitas yang 

penting, yaitu: sifat ingin tahu, daya khayal, coba-coba, fantasi, spekulasi atau bagaimana 

jika….permainan peran dan rasa kagum. 

 

Begitu juga dengan humor. Humor bisa dimanfaatkan sebagai teknik serius untuk 

memacu kreativitas dan memecahkan masalah. Humor sering menjadi letupan awal yang 

menyatakan bahwa boleh-boleh saja membayangkan sesuatu yang lucu, asyik, atau 

ganjil. Dan inilah yang kita butuhkan ketika sedang memikirkan gagasan atau mencari 

ide. Coba deh tonton film Envy yang dibintangi oleh Ben Stiller. Bagaimana dia 

mengembangkan ide bisnis yang membuatnya kaya raya lewat bercanda dan lelucon. 

 

Kuesioner Mengukur Tingkat Humor Kamu 

 

Coba penghitungan humor berikut ini. jawab semua pertanyaannya, supaya kamu dapat 

mengukur seberapa besar peran humor dalam hidupmu. 

 

1. Kapan terakhir kali menciptakan lelucon? 

2. Bisakah kamu menceritakan lelucon saat ini juga? Coba! 

3. Seringkah kamu membaca bagian komik dalam Koran? 

4. Buku humor apa yang kamu beli terakhir kali? 



5. Apa film komedi favorit kamu? 

6. Siapa tokoh komik favorit kamu? 

7. Apa acara komedi yang kamu sukai? Kapan kamu terakhir kali kamu menontonnya? 

8. Apakah kamu sering membuat anggota keluargamu tertawa dengan menceritakan 

lelucon atau mengutip cerita lucu? 

9. Didaerah kamu, stasiun radio mana yang menyiarkan acara humor secara teratur? 

10. Kapan terakhir kali kamu terpingkal-pingkal menertawakan diri sendiri? 

 

Kalau kamu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mudah, 

berartu kamu membutuhkan lebih banyak gelak tawa dan humor dalam hidupmu. 

 

 

 

5. Bacaan 

Kembangkan daya pikir dengan membaca 

 

Banyak baca…jadi tahu 

Nggak baca…bikin malu 

Betul bangetkan, dengan membaca kita jadi bisa mempunyai banyak wawancara dan 

nggak bego. Dengan membaca kita dapat mengunjungi berbagai tempat tanpa perlu 

beranjak dari kursi malasmu. Membaca memicu imajinasi. Buku yang baik adalah buku 

yang mengajak kita membayangkan dunia beserta isinya, lengkap dengan segala 

kejadian, lokasi dan karakternya. Bayangkan yang terkumpul dari tiap buku atau artikel 

ini melekat dalam pikiran, kemudian seiring dengan berlalunya waktu, membangun 

sebuah fondasi bagi kumpulan wawasan dan perasaan yang merupakan dasar bagi ide 

kreatif. Banyangan ini pula yang menjadi kerangka bagi apa pun yang kita tulis, gambar 

yang kita buat, bahkan keputusan yang kita ambil. 

 

 

 

 



6. Seni 

Gemarilah Seni 

 

Seni adalah gak yang nggak mungkin bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Menyukai 

music,  menimal mendengarkan atau bernyanyi dikamar mandi. Kita semua menyukai 

film, minimal pernah menonton film selama hidupnya. Dalam seni, kita menemukan 

keindahan dan pengungkapan emosi. Kita bisa melihat dan merasakan apa yang 

diekspresikan oleh si  pengarang atau si pembuat film dalam karya seni mereka. ekspresi 

dan kreativitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kreativitas, kita 

mengekpresikan keunikan kita, maka dengan menggemari seni, itu menjadi langkah awal 

dalam mangasah kreativitas kita. 

 

7. Teknologi 

Menggeluti Teknologi 

 

Hari gini gaptek? Wah nggak banget ya! Kita perlu selalu mengetahui hal-hal yang 

penting dari perkembangan teknologi. Memang nggak mesti semuannya sih, cukup hal 

yang dasar-dasar saja, seperti computer, internet atau sedikit multimedia deh. 

 

 

8. Berfikir 

Menghadapi tentangan dengan teknik berpikir yang kreatif 

 

Dalam berfikir kreatif ada baiknya kita memikirkan kata “eksentrik (eccentric). Apa arti 

sebenarnya dari eksentrik ini? Eks berarti jauh, sentrik (centric) berarti pusat. Jadi, 

eksentrik menunjukan seseorang yang “jauh dari pusat” alias “nggak normal”. Dalam 

berfikir kreatif, menjadi “nggak normal” adalah pokok utamannya! 

Bagaimana cara menjadi “nggak normal?” ada tiga cara utama: 

a. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan melihat segala hal 

dari berbagai sudut pandang adalah kualitas yang diperlukan oleh jenius kreatif dalam 

bidang apapun! 



b. Membuat kombinasi yang kreatif. Seorang pencipta yang hebat mampu mengaitkan 

segala sesuatu dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang lain. 

c. Membalik segala sesuatu. Satu cara dalam membuat kombinasi yang kreatif adalah 

dengan membalik. Saat membalik, kamu akan mengetahui apa yang tampak dan bisa 

memikirkan apa yang terjadi di baliknya. 

 

Muhammad Ali 

 

Muhammad Ali adalah atlet Top. Tahu nggak rahasia di balik ototnya yang kekar? 

Ternyata Ali mengunakan teknik pikiran kreatif pembalikan untuk memperoleh 

kejayaan ini. 

a. Setiap orang menyatakan pria yang berbadan besar (apalagi berotot) tidak dapat 

menari: ternyata ia joga menari. 

b. Setiap orang selalu mengatakan kalau berbadan besar itu nggak mungkin gesit: 

Ali adalah seorang petinju terlincah yang pernah ada! 

c. Sudah menjadi jurus andalan bahwa ketika sedang bertinju, petinju harus selalu 

mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya. Eh…Ali malah menurunkan 

tangannya. 

 

See…bagaimana Ali dapat membalilkkan pemikiran traditional yang membuatnya 

terbukti menggunakan cara berpikir kreatif. 

 

9. Kekuatan Bawah Sadar 

Membebaskan kesadaran diri yang lain 

 

Jangan pernah membatasi pikiran kamu. Bebaskanlah. Terus bentuk impianmu. 

Buat detailnya dalam imajinasimu. Semakin sering kamu menbayangkannya, akan 

tertanam dalam alam bawah sadarmu. Dengan demikian, kamu sudah melibatkan 

alam kesadaran dirimu yang lain untuk bergabung dalam dunia imajinasi kreatif 

milikmu. 

 



10. Jiwa Kreatif 

Menyatu dengan Jiwa kreatif 

 

Satu cara paling efektif untuk menyatu dengan jiwa kreatif adalah mulailah dengan 

mengerjakan sesuatu yang kreatif setiap hari dalam hidupmu. 

 

Wah wa, sangat padat dan singkat ya isi kursus kilat ini. mudah-mudahan berhasil 

secepat kilat juga. 

 

 

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

Bandung: PT.Mizan Pustaka.) 
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