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RANCANGAN PELATIHAN KREATIVITAS 

 ASSISTEN PERPUSTAKAAN AUDIO VISUAL 

 UNIVERSITAS GUNADARMA 

 

 

ABSTRAKSI 

(Klara Innata Arishanti) 

 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di dunia pendidikan dapat 
menentukan arah perkembangan organisasi itu sendiri. Namun, sedikit sekali 
pelatihan kreativitas yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan maupun 
ketrampilan bagi para assisten laboratorium terutama laboratorium audio 
visual Universitas Gunadarma. Padahal di laboratorium ini assistennya 
dituntut untuk dapat membantu menghasilkan karya edukatif yang berbasis 
komputer, seperti CAI (Computer-Assisted Instruction), dan lain sebagainya.  
Untuk memenuhi kebutuhan itulah, maka dibuat rancangan pelatihan 
kreativitas ini. Metode pelatihan yang digunakan diantaranya yaitu ceramah, 
permainan, diskusi interaktif dan studi kasus. Hasil dari pelatihan ini 
diharapkan dapat merangsang proses berpikir divergen pada pesertanya dan 
menghasilkan produk-produk kreatif sebagai implementasi dari cara berpikir 
kreatif. 
 

 
Kata kunci : kreativitas,  Computer-Assisted Instruction, pelatihan, 
perpustakaan audio visual   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

merupakan suatu keharusan di era kompetisi global saat ini. Kompetisi yang 

dimiliki sumber daya manusia dalam suatu organisasi baik bisnis maupun non 

bisnis akan sangat menentukan arah perkembangan organisasi itu sendiri dan 

pada akhirnya akan dapat mencerminkan kompetensi organisasi tersebut di 

mata pasar.   

 Kompetensi yang kompetitif, yang merupakan kombinasi pengetahuan, 

keahlian (skill), dan sikap (attitude), adalah kompetensi yang dapat 

mengantisipasi berbagai perubahan dan mampu menciptakan nilai tambah 

bagi organisasi tersebut dalam menghadapi berbagai kompetisi yang ada. 

 Pendidikan sebagai salah satu organisasi non bisnis mempunyai 

peranan yang amat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri 

individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan suatu 

kebudayaan bergantung pada cara kebudayaan tersebut mengenali, 

menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini berkaitan 

erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakatnya, kepada peserta didik. 

 Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 
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masyarakat. Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu, yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan tersebut.  

 Berdasarkan tujuan dan fungsi pendidikan diatas, maka kini 

dikembangkan media pembelajaran yang berbasis komputer. Media ini 

menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, 

grafis, foto, video, animasi, musik, narasi dan interaktivitas yang diprogram 

berdasarkan teori pembelajaran. Program ini sering disebut sebagai CAI 

(Computer-Assisted Instruction), CAL (Computer-Assisted Learning) dan 

sejumlah sebutan lainnya.  

 Perangkat ajar berbantuan komputer merupakan salah satu alat bantu 

bagi mahasiswa dalam memahami suatu mata kuliah. Pada sistem 

pembelajaran yang konvensional, dosen mengajar mahasiswa tanpa alat 

bantu atau perangkat ajar, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap materi 

kuliah yang diberikan masih belum dapat tervisualisasikan dengan baik. 

 Perangkat ajar berbantuan komputer telah memungkinkan 

diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang 

melibatkan mahasiswa secara aktif. Kemampuan perangkat ajar ini dalam 

menyampaikan pesan sangat besar. Dalam bidang pendidikan, peranan 

perangkat ajar ini telah mengubah paradigma penyampaian materi pelajaran 

kepada peserta didik.  CAI (Computer-Assisted Instruction) bukan saja dapat 

membantu dosen dalam mengajar melainkan sudah dapat bersifat stand 

alone dalam memfasilitasi proses belajar. Majalah Times edisi Asia 

melaporkan pada suatu edisinya bahwa knowledge technology yang 

mengemas pengetahuan ke dalam software pendidikan akan menjadi salah 
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satu dari sepuluh bidang pekerjaan terbaru terbesar dalam abad 21 

(http://www.unj.ac.id/seminar/snpf2005/content.htm). 

 Terbukanya peluang ini seharusnya dapat meningkatkan minat yang 

tinggi untuk menggunakan, memproduksi bahkan memberdayakan CAI 

(Computer-Assisted Instruction). Namun, ternyata masih sedikit sumber daya 

manusia yang mampu memproduksi perangkat ajar tersebut. Kendalanya 

dibutuhkan tenaga-tenaga kreatif untuk mampu merealisasikannya. 

 Gambaran yang tampak dalam bidang pendidikan, penekanan lebih 

diutamakan pada pemikiran reproduktif, hafalan dan mencari satu jawaban 

yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-proses pemikiran yang 

tinggi termasuk berpikir kreatif jarang dilatihkan.   

Individu yang kreatif merupakan suatu fase kehidupan manusia yang 

terus tumbuh. Mereka menghasilkan masa depan di manapun mereka berada 

dan bertempat tinggal. Individu memberi makna  kehidupan dengan menjadi 

kreatif pada bidang yang diindikasikan memiliki peluang tinggi. Istilah “kreatif” 

memiliki makna yang luas, bukan hanya mencakup seni kreatif, tetapi juga 

penciptaan, desain, pemecahan masalah, inisiatif kewirausahaan, dan lain-

lain. Gagasan kreatif  bukanlah hanya produk proses inspirasi. Sejarah 

menunjukkan bahwa gagasan kreatif adalah hasil usaha  yang gigih dan 

peningkatan yang mantap. Kreativitas tidak memerlukan intelegensi yang 

tinggi. Riset menunjukkan bahwa orang yang paling kreatif dalam profesi 

apapun, tidak lebih pintar  dibandingkan dengan koleganya. Mereka hanya 

tahu bagaimana cara mendapatkan, memilih gagasan yang baik, dan 

bagaimana cara menyelesaikannya.  Hasil kerja Individu yang kreatif  

http://www.unj.ac.id/seminar/snpf2005/content.htm
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merupakan hasil gagasan dan imajinasi mereka yang berfokus, kerja giat dan 

peningkatan yang mantap (Petty, 1997). 

Asisten Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma hendaknya 

dapat mewujudkan gagasan kreatif tersebut, yaitu melalui ide yang memiliki 

unsur-unsur yang tidak hanya baru dan unik, tetapi juga dapat menggunakan 

pemikiran kreatif agar dapat menghasilkan berbagai alternatif. Untuk 

memenuhi kebutuhan ini, maka disusunlah Pelatihan Kreativitas. Pelatihan ini 

lebih memfokuskan pada pengembangan segi kognitif Assiten Perpustakaan 

Audio Visual Universitas Gunadarma. Dalam pelatihan ini, assisten 

menggunakan kognitifnya untuk menghasilkan ide dan menciptakan sesuatu. 

Berpikir kreatif ini dapat diterapkan assisten dalam berbagai bidang 

kehidupan, terutama untuk mengembangkan diri menghadapi dunia kerja. 

Selanjutnya cara berpikir kreatif ini diharapkan agar assisten dapat menjadi 

akademisi yang berdaya guna dan mampu bersaing dengan akademisi 

lainnya. 

 

2.  Tujuan dan Manfaat Kegiatan  

2.1. Tujuan Kegiatan  

 Pelatihan kreativitas ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan Umum 

 Asisten dapat memahami, mempelajari, dan menerapkan bagaimana 

menciptakan suatu produk  menggunakan cara-cara  kreatif. 

2. Tujuan Khusus  

Asisten dapat memahami, mempelajari, dan menerapkan bagaimana 

menghasilkan gagasan kreatif serta bagaimana merencanakan tindakan. 
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2.2. Manfaat Kegiatan  

 Pelatihan kreativitas ini memiliki manfaat agar asisten dapat 

menggunakan strategi kreatif dalam menghasilkan produk berupa multimedia 

interaktif dan video instruksional penunjang pembelajaran, sehingga asisten 

dapat  kreatif mengembangkan potensi diri pada dunia kerja, khususnya pada 

Perpustakaan Audio Visual. 

 

3. Rancangan Program 

 Pelatihan Kreativitas akan dilaksanakan selama 3-4 jam dengan rincian 

yang akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB III. 

 

4. Peserta Pelatihan 

 Pelatihan Kreativitas ini akan diikuti oleh para asisten Perpustakaan 

Audio Visual yang direncanakan berjumlah 7 orang. 

 

5. Tempat Pelaksanaan Pelatihan 

 Pelatihan akan dilaksanakan di Perpustakaan  Audio Visual Universitas 

Gunadarma Gedung 5 lantai 1 Jalan Akses UI Kelapa Dua Cimanggis Depok.  

 

6. Waktu dan Pelaksanaan Pelatihan 

 Pelatihan akan dilaksanakan pada: 

 Hari/ Tanggal : Selasa /13 Februari 2007 

 Waktu   : Pukul 08.30 – 11.45 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Profil Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma 

 Sesuai dengan kemajuan komunikasi dan audio visual telah 

dikembangkan Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma. 

Perpustakaan Audio Visual tersebut dilengkapi dengan peralatan televisi dan 

video pendidikan. Untuk pengadaan modul film dan video pendidikan, 

perpustakaan tersebut dilengkapi dengan studio untuk melakukan pembuatan 

film dan modul pendidikan dalam bentuk slide serta rekaman video. Sampai 

saat ini masih dikembangkan dan diproduksi film dan video pendidikan untuk 

setiap mata kuliah yang diberikan di Universitas Gunadarma. Para 

mahasiswa, dosen, dan karyawan serta pihak lain yang berkepentingan dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut guna mendukung pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar. 

 Perpustakaan Audio Visual merupakan salah satu bagian dari 

perpustakaan Universitas Gunadarma. Di perpustakaan ini khusus 

mengkoleksi bahan pustaka non buku, yaitu berupa video kaset, kaset audio, 

dan bahan pustaka berbentuk non buku lainnya. 

 Selain mengkoleksi bahan pustaka non buku, pada dasarnya 

perpustakaan ini nantinya akan menjadi pusat media Universitas Gunadarma. 

Cikal bakal kegiatan itu sudah dirancang semenjak perpustakaan ini dibuka, 

yaitu dengan memproduksi media video pendidikan.  

 Kegiatan utama di perpustakaan audio visual pada intinya adalah 

menyediakan fasilitas belajar mandiri bagi dosen dan seluruh mahasiswa 
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Gunadarma. Kegiatan belajar mandiri ini dilakukan dengan menggunakan 

seperangkat TV 14 inchi dengan video tape recorder dan ear shet, sehingga 

dapat dilakukan belajar mandiri. Koleksi Perpustakaan Audio Visual, yaitu 

video VHS berjumlah 842, laser disc berjumlah 21, CD interaktif sejumlah 28, 

VCD sejumlah 164, kaset audio sejumlah 172.  

 Dalam melakukan kegiatan di Perpustakaan Audio Visual maupun 

melakukan produksi di Studio Audio Visual, dilakukan dengan menggunakan 

sarana yang dimiliki. Adapun sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai 

berikut : 

(1) Di Perpustakaan Audio Visual dilengkapi dengan 15 set perangkat 

belajar mandiri yang masing-masing terdiri dari TV 14 inchi, video tape, 

dan ear shet. 

(2) Projektor yang dapat memproyeksikan dari sumber VCD, LD, CD, 

maupun sumber komputer. 

(3) Dua set komputer untuk penggunaan belajar mandiri melalui CD 

dengan spesifikasi komputer yaitu dua set tape recorder untuk 

mendengarkan kaset audio dan 80 buah kursi untuk kegiatan belajar 

klasikal yang menggunakan media video sebagai bagian integral 

dalam kegiatan proses perkuliahan. 

 

2.Computer Assisted Instruction 

2.1. Definisi Computer Assisted Instruction 

Computer Assisted Instruction yang sering disingkat CAI merupakan 

sistem instruksi pendidikan yang hampir seluruhnya dilakukan dengan 

komputer. Banyak program pendidikan komputer yang menyediakan sistem 
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online yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan komputer atau 

buku. Mereka meningkatkan instruksi pengajar dengan melakukan berbagai 

cara, diantaranya adalah dengan membuat program komputer yang interakif 

dan dapat mengilustrasikan konsep-konsep melalui animasi, suara dan 

tampilan-tampilan yang menarik. Sistem ini memiliki beberapa fungsi sebagai 

berikut: 

(1) Men-test kemampuan siswa dengan pre-test 

(2) Memberikan materi-materi pendidikan dalam bentuk yang terarah 

(3) Menyediakan latihan secara berulang untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa 

(4) Menyediakan latihan terhadap permainan untuk meningkatkan 

kesenangan belajar 

(5) Menguji kemajuan siswa dengan post-test 

(6) Mengikutsertakan siswa melalui serangkaian kursus program 

instruksional 

(7) Mencatat skor siswa dan kemajuannya untuk kemudian cek kembali 

oleh instruktur kursus 

Sistem untuk computer assisted instruction yang pertama adalah Plato 

System yang dikembangkan di Universitas Illnois di Urbana-Champaign. 

Sistem Plato berkembang dengan terlibatnya control data yang menciptakan 

software pengajaran pertama yang digunakan untuk membuat bahan ajar. 

Dengan demikian software pengajaran yang pertama disebut Plato. Penelitian 

ilmiah kemudian mencatat sistem CAI matematika pertama untuk K-6, Wicat 

System dan kemudian menciptakan WISE yang mengunakan Pascal sebagai 

alat pengajarannya serta pengembangan bahasa inggris dan kurikulum 
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matematika untuk K-6. kelas CAI K-6 yang pertama kali telah selesai 

dilakukan oleh para siswa di Waterford Elementary School di Utah dengan 

menggunakan Wicat System. Kelas umum CAI yang pertama kali memiliki 

tampilan serta desainnya sendiri yang diterapkan oleh Wicat System adalah 

Baal System yang dikenal dengan sistem virtual di Singapura sebagai operasi 

bersama antara Wicat dan Baal. Berawal dari desain ini, semua pusat 

pembelajaran komputer berkembang secara global. 

 

2.2. Instruksi Penulisan Computer Assisted 

 Program komputer untuk penulisan membantu siswa dalam 

mengembangkan ide-ide, organisasi, outline dan brainstorming. Format-

format tertentu daam CAI memberikan kerangka kerja dan mengurangi usaha 

fisik yang dihabiskan dalam menulis agar siswa bisa lebih memperhatikan 

materi-materi yang disampaikan oleh pengajar. 

 

2.3. Program Komputer untuk Menulis 

Prediksi Kata: 

(1) Program spesifikasi saiwa yang mengenali kata-kata yang sering 

digunakan; Ketika siswa mengetik huruf pertama maka program CAI 

akan memberikan daftar kata-kata yang sering digunakan dengan 

diawali huruf tersebut. 

(2) Mempercepat proses pengetikan. 

Speech-to-text berfungsi agar: 

(1) Siswa berbicara di microphone dan program pengetikan kata-kata. 
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(2) Program harus dilatih dengan pengucapan kata-kata dari siswa berikut 

gaya pengucapannya. 

(3) Siswa harus diajarkan cara menggunakan program. 

(4) Meningkatkan kecepatan dari yang masih berbentuk ide-ide agar bisa 

dituangkan kedalam bentuk teks. 

Text-to-speech berfungsi agar: 

(1) Siswa dapat mendengarkan kata-kata yang ditulisnya agar dapat dicek 

apakah yang disebutkan sama dengan yang ingin dikatakan. 

(2) Baik digunakan untuk proses editing. 

Spell-checker 

(1) Membantu siswa mengenali kata-kata yang salah ejaan. 

(2) Secara otomatis mengkoreksi kata-kata jika pengajar men-set program 

tersebut. 

Thesaurus 

(1) Menawarkan kepada siswa bentuk dari kata-kata lain yang memiliki arti 

yang sama dengan kata-kata yang biasa digunakan. 

(2) Memberikan keberagaman pada tulisan dan meningkatkan 

perbendaharaan kata. 

 

2.4. Implementasi CAI 

 Para pengajar harus mengulang program aktifitas online dalam 

komputer agar mereka dapat memahami isi dari materi pelajaran dan 

menentukan program mana yang tepat bagi siswanya serta bagaimana 

meningkatkan instruksi pengajaran tersebut. Beberapa cara dalam 

mengimplementasikan program CAI adalah sebagai berikut: 
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(1) Bisakah program tersebut melengkapi materi pengajaran, memberikan 

latihan keahlian dasar pada siswa atau digunakan sebagai reward 

pendidikan bagi para para siswanya. 

(2) Apakah materi yang diberikan tetap menarik tanpa menghilangkan 

waktu yang sangat berharga dalam hal mencoba mengoperasikan 

program. Atau apakah program yang digunakan justru hanya 

membuang waktu karena banyaknya animasi yang digunakan. 

(3) Apakah program tersebut tepat untuk kelas atau siswa yang belajar 

secara individual. 

(4) Apakah program berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengajar 

yaitu membantu para siswa dalam mengorganisasikan tulisan dalam 

meningkatkan kecepatan dalam proses menulis atau mengizinkan 

siswa untuk mendengarkan apa yang sedang ditulisnya sebagai suatu 

proses editing. 

 

3. Kreativitas 

3. 1. Definisi Kreativitas  

 Definisi Kreativitas menurut Webster’s dictionary adalah “the ability to 

bring something new into existence”. Dalam hal ini, kreatif merupakan proses 

informasi atau data untuk menghasilkan suatu jawaban “get out of the way of 

that oncoming truck”. Maksudnya, jawaban dari suatu permasalahan 

merupakan jawaban atau cara-cara yang berbeda dari cara-cara biasa. 

Secara kognitif, kreativitas menunjukkan fungsi otak untuk memperoleh dan 

memproses data untuk kebutuhan pemecahan masalah, apakah itu berupa 
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respon, jawaban, aksi atau ide baru. Ini melibatkan proses selama masa 

sadar dan tidak sadar. 

 Kreativitas dapat dilihat dari empat  perspektif (Shani & Lau, 1996, 

Munandar, 2002): 

1. Person-oriented aproach (berorientasi pada individu) 

Perilaku yang kreatif mungkin termasuk adanya aktifitas menciptakan, 

mendesain, menyusun dan merencanakan 

2. Press-oriented approach (berorientasi pada tekanan/dorongan) 

Kreativitas seseorang agar terwujud membutuhkan adanya dorongan dari 

dalam diri (motivasi intrinsik) maupun dorongan dari lingkungan (motivasi 

ekstrinsik) 

3. Process-oriented aproach (berorientasi pada proses) 

Memeriksa perkembangan dari ide atau produk yang baru dan berharga, 

yang timbul akibat adanya interaksi yang unik antara individu dengan 

sumber-sumber, tempat, orang-orang dan situasi yang ada. 

4. Product-oriented  aproach (berorientasi pada produk) 

Lebih fokus pada adanya produksi baru dan ide-ide yang bermanfaat yang 

berasal dari individu ataupun kelompok kecil individu yang bekerja 

bersama-sama. 

 

3. 2. Proses Kreatif 

 Salah satu teori yang menjelaskan proses kreatif adalah Teori Wallas 

(dalam Piirto, 1992, dalam Munandar, 2002) yang meliputi 4 tahap: 

1) Persiapan, yaitu individu mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah 

dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain. 
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2) Inkubasi, yaitu individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari 

masalah tersebut. 

3) Iluminasi, yaitu tahap munculnya insight atau aha erlebnis, saat timbulnya 

inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis yang 

mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru 

4) Verifikasi atau evaluasi, yaitu tahap dimana ide atau kreasi baru tersebut 

harus diuji terhadap realitas. Disini diperlukan pemikiran kritis dan 

konvergen. Dengan kata lain, proses divergensi (pemikiran kreatif) harus 

diikuti oleh proses konvergensi (pemikiran kritis) 

Hampir serupa dengan Teori Wallas, Shani dan Lau (1996) juga 

menjelaskan proses kreatif ketika individu menghadapi suatu permasalahan 

yang sulit, yaitu: 

1. Mempelajari permasalahan yang ada untuk menyadari aspek yang 

berbeda 

Permasalahan yang ada dibagi-bagi kedalam beberapa dimensi, dan 

keputusan diambil berdasarkan apa yang ingin di kembangkan, siapa yang 

berpengalaman dan support apa yang dibutuhkan 

2. Memperkaya otak dengan data-data yang ada 

Data yang ada dikumpulkan dan semua sumber yang ada di eksplorasi 

3. Memperbolehkan adanya masa inkubasi dimana terjadi proses kognitif 

selama masa tidak sadar mempersatukan dan membentuk kembali data 

yang ada.    

4. Awaiting enlightenment (insight)  

Pada masa inkubasi juga diperbolehkan untuk melakukan penambahan 

data baru tetapi apabila diketahui tidak adanya perkembangan pada masa 
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ini, juga dibutuhkan adanya konsultasi dan konsultasi dan terkadang perlu 

untuk mendrop beberapa usaha yang pernah dilakukan. 

5. Pengujian hipotesa (hypotheses testing) 

Beberapa pengujian dan verifikasi perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah 

Selain proses kreatif diatas, Petty (1997) juga memaparkan tahapan 

proses kreatif berikut ini: 

1) Inspiration 

Yaitu membangkitkan gagasan sebanyak-banyaknya. 

2) Clarification 

Yaitu fokus pada sasaran. 

3) Distillation 

Yaitu memeriksa gagasan yang telah dihasilkan dan mencoba untuk 

menentukan pekerjaan yang akan dikerjakan. 

4) Perspiration 

Mengerjakan gagasan terbaik dengan tekun. 

5) Evaluation 

Melihat ke “belakang” pada pekerjaan yang sedang berlangsung. 

6) Incubation 

Meninggalkan pekerjaan, meskipun terkadang masih 

mempertimbangkannya, dan membiarkannya pada permukaan pikiran. 

Selama proses kreatif ini, setiap tahap harus dilakukan beberapa kali, 

tidak perlu berurutan, dan terkadang dalam waktu yang sangat pendek. 

Berdasarkan beberapa pandangan tentang proses kreatif di atas, dapat 
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dilakukan perbandingan dan disimpulkan bahwa kreativitas akan muncul 

melalui proses-proses berikut ini: 

1) Persiapan, yang meliputi: 

a) Inspirasi (mencari ide sebanyak-anyaknya) 

b) Mencari Informasi dan data-data yang mendukung 

c) Clarification dan Distillation (fokus pada sasaran dan menentukan cara 

yang  akan dilakukan) 

2) Incubation 

3) Insight 

4) Menjalankan Insight atau Perspiration 

5) Evaluation 

Karakteristik dibawah ini merupakan karakteristik individu yang kreatif, 

yaitu: 

1) Memiliki keahlian untuk memahami permasalahan 

2) Motivasi intrinsik/internal untuk menangani permasalahan 

3) Level energi yang tinggi 

4) Berdedikasi 

5) Kebiasaan kerja yang efektf 

6) Gigih dan rasa ingin tahu yang tinggi 

7) Memiliki ketertarikan terhadap pemikiran yang reflektif 

8) Relatif sedikit terikat dengan dunia nyata 

9) Kemampuan bersosialisasi yang rendah 

10) Mengapresiasikan rasa humor dengan cara yang tidak biasa 

11) Kemampuan untuk menghasilkan humor 

12) Membutuhkan pertualangan 
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13) Membutuhkan variasi 

14) Kepercayaan diri 

15) Toleransi terhadap ambiguitas 

16) Introversion 

17) Membutuhkan otonomi yang tinggi 

18) Self-direction 

19) Kepribadian impulsive 

Ada dua cara berpikir yang biasa dilakukan dalam proses kreatif, yaitu: 

1. Divergent thinking 

Berpikir divergen adalah berpikir kreatif. Dengan menggunakan divergent 

thinking, individu membuat hubungan-hubungan baru antara ide, dan 

menghasilkan pemikiran dari banyak alternatif atau kemungkinan yang 

ada 

2. Convergent thinking 

Berpikir konvergen adalah berpikir kritis, yang meliputi proses comparing 

(membandingkan), contrasting, improving (mengembangkan), refining 

(memperbaiki), screening (memeriksa), judging (menilai), selecting 

(menyeleksi), dan decision making (pengambilan keputusan). 

Dalam proses kreatif, individu dapat bergerak maju atau mundur pada 

kedua cara berpikir ini baik divergen maupun konvergen. 
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BAB III 

RANCANGAN PROGRAM 

 

1. Target Pelatihan 

Peserta Pelatihan Kreativitas adalah para asisten Perpustakaan Audio 

Visual Universitas Gunadarma. Peserta yang diikutkan dalam program ini 

berjumlah 7 orang. 

 

2. Metode Pelatihan 

Pelatihan kreativitas ini akan dilakukan dengan berbagai macam metode, 

yaitu : 

a. Ceramah 

b. Permainan (Games) 

c. Diskusi Interaktif 

d. Studi Kasus 

 

3. Tahapan Pelatihan 

1. Persiapan  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pelatihan adalah: 

a.  Melakukan identifikasi kebutuhan dengan berkunjung langsung dan 

melakukan wawancara dengan Kepala Perpustakaan Audio Visual 

Universitas Gunadarma.  

b. Membuat rancangan pelatihan berdasarkan analisa kebutuhan di 

dalam Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma..  
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c. Mengkomunikasikan rancangan pelatihan yang telah disusun pada 

pihak Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma sekaligus 

memastikan jumlah dan kriteria peserta yang akan dilibatkan dalam 

kegiatan pelatihan.  

d. Menjelang pelaksanaan, kelompok mempersiapkan ruangan, peralatan 

dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan.  

2. Pelaksanaan Pelatihan 

a. Pembukaan   

b. Perkenalan antara peserta dengan fasilitator (Ice Breaking) 

c. Kontrak Belajar 

d. Sesi 1 ” Brainstorming & studi kasus” 

e. Sesi 2 ”Permainan menyusun bentuk dari batang korek api” 

f. Ice Breaking ”Bentuk dan Pecah Vas” 

g. Sesi 3 ”The Project” 

h. Sesi 4 ”Mengapa Kreatif?” 

i. Evaluasi & Penutupan 

3. Pasca Pelaksanaan 

a.   Membereskan peralatan dan perlengkapan. 

b.   Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pada pihak pengurus 

Universitas Gunadarma dan Perpustakaan Audio Visual. 

c.   Membuat laporan evaluasi yang akan diserahkan kepada dosen 

pembimbing.  
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4. Rincian Kegiatan Pelatihan 

Terlampir 

 

5. Jadwal Pelatihan  

WAKTU KEGIATAN 

08.00 – 08.20 Pembukaan, Perkenalan dan Ice Breaking 

08.20 – 08.35 Kontrak Belajar 

08.35 – 09.10 
Sesi 1 : Brainstorming & Studi kasus “Success 

Story” 

09.10 – 09.30 Sesi 2 : “Permainan dari korek api” 

09.30 – 10.30 Sesi 3 : “The Project”  

10.30 – 10.50 Ice breaking “Bentuk dan Pecah Vas” 

10.50 – 11.10 Sesi 4 : “Mengapa Kreatif?” 

11.30 – 11.45 Evaluasi & Penutupan 
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HASIL WAWANCARA 

 

Identitas : 

 

Nama   : Dr.Widyo Nugroho 

Jabatan  : Kepala Perpustakaan Audio Visual 

Nama Instansi : Universitas Gunadarma 

Core Bussines : Pendidikan 

 

Job Description :  

1. Berperan sebagai team leader, instructional develop, media 

specialist, penanggung jawab produksi, penggagas ide.   

2. Memproduksi multimedia interactive dan VCD Instruksional untuk 

pembelajaran  

 

Sebagai Kepala Perpustakaan Audio Visual Universitas Gunadarma, Dr. 

Widyo Nugroho memproduksi video-video pembelajaran, diantaranya mata 

kuliah Graph dan Algoritma. Dalam pembuatan video tersebut tak jarang 

selain membuat naskah dan mensutradarai sendiri, beliau sekaligus juga 

menjadi presenter. Untuk jurusan arsitektur beliau dan timnya pernah 

membuat arsitektur kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Untuk 

pembuatannya itu, ia harus bepergian ke berbagai tempat di Jakarta dan 

Bandung. Menurutnya, mahasiswa akan lebih paham apabila melihat visual 

bangunan kolonial Belanda, apabila mahasiswa hanya membayangkan 
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tentunya tidak menarik. Dr. Widyo Nugroho mendapatkan ide-ide kreatifnya 

dari kerja tim serta mencermati contoh-contoh kasus dari materi itu sendiri. 

Instansi tempat beliau bekerja, yaitu Universitas Gunadarma memfasilitasi 

pemunculan ide-ide kreatif. Beliau diberikan fasilitas fisik berupa perangkat 

elektronik yang menurutnya cukup memadai dan diberikan akomodasi apabila 

ingin melakukan pengambilan gambar atau objek diluar kota. Secara birokrasi 

dalam mengeimplementasikan ide-ide kreatifnya, menurut beliau tidak terlalu 

dipersulit. Beliau juga diberikan kesempatan untuk menelurkan dan 

mengimplementasikan ide-ide kreatif. Beliau juga berwenang mengambil 

keputusan sepenuhnya. Instansi menuntut target produksi kreatif yang 

dihasilkan. Instansi menginginkan agar semua mata kuliah memiliki videonya 

sendiri, tetapi karena keterbatasan sumber daya dan waktu, hal ini sulit 

terpenuhi. Atasan memberikan solusi berupa pembuatan video dengan teknik 

merekam langsung ketika dosen mengajar kemudian dikemas dalam bentuk 

VCD. Hal ini bertentangan dengan Dr.Widyo Nugroho karena solusi tersebut 

tidak memperhatikan kualitas tapi hanya mementingkan kuantitas 

semata.Beliau takut video semacam itu tidak banyak diminati oleh mahasiswa 

dan menjadikan pembelajaran kurang efektif. Dalam menghasilkan karya 

kreatif, beliau dibantu dengan tujuh orang asisten. Dimana setiap asisten 

harus menghasilkan empat produk pertahun berupa VCD dan CAI.  

 

 

 

  


