
6 Sikap Agar Berpikir Kreatif 

 

Banyak orang yang mengabaikan kreativitas sebab dia tidak menyadari manfaat dari kreativitas. 

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kita hidup pasti akan pernah menemukan masalah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan ide-ide untuk mengatasinya. Disinilah kreativitas 

Anda diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Orang yang kreatif tidak akan 

pernah menyerah ataupun berputus asa. Dia selalu berpikir kreatif untuk mencari alternatif 

solusi. Pikiran kreatif inilah yang membedakan antara karyawan yang unggul dan tidak, antara 

produk yang satu dengan lainnya, karena persaingan semakin ketat selalu dibutuhkan kreatifitas 

untuk menghasilkan ide-ide untuk membuat produk Anda tetap unggul. 

Sikap yang harus Anda kembangkan agar kreatif 

Motivasi 
Kreativitas anda ditentukan sejauh mana Anda menginginkan hal-hal baru. Motivasi ini dilandasi 

sejauh mana Anda menginginkan perbaikan dalam hidup Anda atau sejauh mana Anda 

menginginkan hal yang baru. Temukan motivator tersebut dan tetapkan dalam pikiran Anda. 

Rileks 
Cobalah untuk rileks, pada saat Anda ingin menyelesaikan masalah, atau ingin mencari suatu ide 

baru. Namun sebelum rileks Anda perlu menyatakan apa yang Anda cari, katakan berulang-ulang 
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sampai meresap ke dalam pikiran bawah sadar, kemudian rileks. Anda akan takjub dengan teknik 

sederhana ini, ide-ide atau solusi akan muncul pada saat-saat yang tidak terduga. 

Berani mengambil resiko 
Takut terhadap resiko yang terdapat pada ide justru akan menghambat jalan keluar ide Anda. 

Setiap gagasan atau solusi mungkin akan mengandung resiko, tetapi jika Anda ingin kreatif Anda 

harus berani mengambil resikonya. 

Fokus pada peluang 
Jika Anda ingin kreatif adalah fokus pada peluang. Saya sering mendengar ada orang yang 

mengatakan bahwa jadikan masalah jadi peluang. Namun saran saya bukan hanya itu, bukan 

hanya masalah saja yang bisa menjadi peluang. Apapun yang ada dihadapan Anda bisa 

mencetuskan ide sebuah peluang baru. Apakah Anda berfikir kalau gelas itu hanya alat untuk 

minum? Ternyata tidak, gelas bisa untuk hiasan jika bentuknya indah, gelas bisa untuk 

menyimpan pensil dan ball point. 

Keluar dari zona nyaman 
Anda lebih kreatif Anda harus berani keluar dari kebiasaan. Anda jangan terkungkung dengan 

apa yang ada saat ini, itu belum tentu hal yang terbaik. Masih ada peluang untuk yang lebih baik. 

Percayalah, sebab jika tidak percaya, ide-ide Anda akan tersumbat keluar. Jangan suka dengan 

status quo, cintailah perubahan, namun perubahan menuju yang lebih baik. 

Belajar dari kegagalan. 
Suatu saat Anda memiliki ide, kemudian Anda lakukan atau Anda coba ide tersebut, ternyata 

gagal. Perbaiki ide tersebut sampai berhasil, jadilah ide baru. Kesalahan bisa menghasilkan ide 

baru yang lebih baik. Tanyakanlah terhadap ide lama Anda yang gagal, apa pelajaran dari ide 

tersebut, bisakah dilakukan lagi dengan cara baru, apakah timmingnya kurang tepat? Jangan 

terpaku dengan ide lama. Bagaimanapun suksesnya ide Anda pada waktu yang lalu, belum tentu 

akan berhasil lagi pada saat ini. Evaluasi lagi, tidak masalah mengeliminasi ide Anda sendiri 

yang sukses untuk mendapatkan ide baru yang lebih baik. Termasuk juga disini saat ide Anda 

disisihkan oleh ide orang lain, jangan sedih karena meskipun tidak disisihkan oleh orang lain, 

toch Anda harus menggantinya sendiri jika ide Anda tersebut sudah tidak relevan. 

Hidup Anda akan terasa bergairah jika Anda kreatif 

Semakin kreatif Anda, semakin tinggi juga tingkat stimulasinya, dan kegairahan juga semakin 

tercipta, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh hasil yang sukses. Kesuksesan dan 

kreativitas saling mendukung satu sama lain. Mereka yang paling kreatif itulah biasanya yang 

paling sukses. Jika Anda ingin meningkatkan peluang sukses, maka tingkatkanlah kreativitas 

Anda. Miliki rasa percaya diri, kreativitas dan gairah, kemudian nyatakan keyakinan Anda 

kepada dunia, dan masa depan Anda akan menjadi gilang-gemilang. 
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