
CREATIVE THINKING

BERMACAM TEKHNIK 
PENGGALIAN IDE



Creative Thinking

• Creative Thinking adalah
merupakan proses yang digunakan
untuk mencari ide-ide baru.
Proses dari suatu creative
thinking bisa saja terjadi secara
disengaja (deliberate) ataupun
tidak disengaja (accidental).

• Contoh seni murni penciptaan
lagu, lukisan, pembuatan patung



TIGA KOMPONEN KREATIVITAS 

Keahlian (expertise) biasanya
berhubungan dengan pengetahuan dan
pengalaman. Semakin ahli seseorang
dalam bidang yang sedang dia tangani,
maka semakin kreatif pula dia. Semakin
banyak ide-ide yang bisa dikeluarkanya.



TIGA KOMPONEN KREATIVITAS 

Creative thinking skill adalah suatu
keahlian yang bisa diasah. Semakin mahir
anda dalam memakai alat-alat untuk
menggali ide, maka akan semakin
kreatif. Semakin banyak anda mengenali
tehnik-tehnik penggalian ide, maka
semakin kreatif orang itu.



TIGA KOMPONEN KREATIVITAS 

motivasi atau Passion adalah
ibarat api yang mampu
membakar semangat , sehingga
sesulit apa pun tantangan yang
dihadapi, akan bisa ditaklukkan
kalau seseorang punya passion
yang cukup besar. Passion akan
membuat kita tidak mudah
menyerah, dan selalu mencari
jalan untuk mencapai tujuan.



Bagamana cara kita berfikir?

cara kita berfikir, yakni berfikir kritis dan berfikir 
kreatif. Berfikir kreatif menjadi tanggung jawab 
otak kiri, sedangkan berfikir kreatif adalah 
tanggung jawab otak kanan.

Belahan otak bagian kanan inilah yang bertanggung 
jawab atas kemampuan seseorang dalam hal 
pemikiran secara menyeluruh (holistik), intuisi, 
seni dan juga kreativitas. 



Apakah Anda Dominan Otak Kiri 
atau Kanan...? 

Setiap orang lahir dengan kecenderungan berbeda,
ada yang secara bawaan sudah dominan otak kiri,
dominan otak kanan, atau seimbang antara
keduanya.



Apakah Anda Dominan Otak Kiri 
atau Kanan...? 

Jika seseorang dominan otak
kirinya, maka dia akan
cenderung berfikir logis,
teratur, dan profesi-profesi
yang berhubungan dengan
kemapanan dan keteraturan
sangat cocok untuk dia,
seperti : dokter, manajer,
bankir, notaris dll.



Apakah Anda Dominan Otak Kiri 
atau Kanan...? 

Sedangan orang dengan
dominan otak kanan akan
cenderung emosional,
memiliki citarasa seni yang
tinggi, dan tajam intuisinya.
Mereka akan sangat
berkembang jika memilih
kariri di jalur kesenian seperti
menyanyi, menari, melukis,
memahat dll.



Apakah Anda Dominan Otak Kiri 
atau Kanan...? 

copywriter membutuhkan kedua belahan
otak anda berfungsi seimbang! Mengapa?
Karena copywriting adalah bagian dari
problem solving, di mana diperlukan
analisa terlebih dulu (cara berfikir otak
kiri) sebelum menemukan ide (cara
berfikir otak kanan) untuk menulis.



Tes Kepribadian Otak Kiri atau 
Kanan 

• Jempol kanan di atas
jempol kiri, maka anda
dominan otak kanan;

• Jika sebaliknya, maka
anda adalah orang dengan
dominan otak kiri.

Dominan otak kiri 



Tes Kepribadian Otak Kiri atau 
Kanan 

• Lengan kanan di atas lengan 
kiri: anda dominan otak kiri 

• Lengan kiri di atas lengan 
kanan : anda dominan otak 
kanan

Dominan otak

kiri



Creative Methods 

suatu metode peningkatan, di mana sebuah ide 
dikembangkan / dibangun dari ide lainnya secara 
bertahap.

Contoh: Evolusi robot android



Creative Methods 

Dengan metode ini, dua atau
lebih dari dua ide yang sudah
ada dikombinasikan sehingga
menjadi ide baru

Contoh: 2 ide untuk
digabungkan jadi satu ide fresh
seperti Fire-Freeze udah punya



Creative Methods 

Metode ini adalah metode penemuan
ide yang sama sekali baru, ide
radikal, ide yang sama sekali berbeda
jika dibandingkan dengan ide yang
sudah pernah ada atau dilontarkan
sebelumnya.

Contoh: Daur ulang



Creative Methods 

Metode ini adalah suatu cara di mana kita melihat hal
yang sudah lama kita lihat tetapi dengan cara pandang
baru. Hilangkan asumsi, prejudice, expektasi, dan
temukan bagaimana sesuatu bisa diaplikasikan kembali
dengan cara baru.

Misalnya, penjepit kertas dapat digunakan sebagai obeng
kecil jika diajukan ke bawah; cat dapat digunakan
sebagai semacam lem untuk mencegah sekrup dari
pelonggaran dalam mesin; deterjen pencuci piring dapat
digunakan untuk menghilangkan DNA dari bakteri dalam
laboratorium; tujuan umum pembersih semprot dapat
digunakan untuk membunuh semut.



Creative Methods 

Banyak terobosan kreatif terjadi ketika perhatian kita belokkan
dari satu sudut masalah ke sudut yang lain. Hal ini disebut
wawasan kreatif.

Contoh: bahwa departemen jalan raya mencoba untuk menjaga
anak-anak dari skateboarding di selokan drainase beton
berjajar. Departemen jalan raya memasang pagar untuk
menjaga anak-anak keluar, anak-anak pergi sekitarnya.
Departemen kemudian memasang pagar lagi, anak-anak
memotong lubang di dalamnya. Departemen kemudian
memasang pagar kuat, melainkan juga dipotong. Departemen
kemudian meletakkan tanda mengancam di pagar, itu
diabaikan.



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

• Jika anda percaya bahwa diri
bahwa anda kreatif, maka anda
akan berusaha keras untuk terus
mencari cara bagaimana agar
menjadi kreatif, bagaimana agar
mampu memiliki banyak ide.

• percaya diri adalah hal pertama
yang harus anda bangun jika anda
ingin menjadi lebih kreatif!

Percayalah bahwa anda kreatif!



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Dengan mencintai pekerjaan
anda, maka anda akan bekerja
dengan riang gembira, dengan
gairah tanpa mengenal lelah.
Orang yang gembira akan lebih
kreatif, orang yang tak kenal
lelah itu tak mudah menyerah,
karenanya dia menjadi lebih
kreatif karena selalu berusaha
mencari jalan (ide) baru jika
cara yang lama tidak berhasil.

Cintai apa yang anda kerjakan



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Cobalah untuk berfikir di luar kebiasaan. Lupakan
sejenak aturan, dogma, dan norma yang berlaku.
Bayangkan bagaimana jika segala sesuatu itu berjalan
sebaliknya. Bayangkan bagaimana semua akan terjadi
jika tak ada aturan ini dan itu. Hanya dengan
membayangkan hal ini, anda akan mendapatkan ide-ide
baru baru yang kocak dan mengejutkan.

Langgar aturan



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Jangan stress, coba biasakan
berfikir dengan santai, easy
going...dan rasakan bagaimana
anda mampu melihat ide yang
tadinya tidak terlihat hanya
dengan mengubah sikap mental
anda!

Loose thinking



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Jangan takut untuk berfikir sedikit “gila” alias di luar
kebiasaan orang normal. Jangan takut di cap aneh dan
nyeleneh.

Be crazy 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Bergembiaralah, bernyanyilah, berteriaklah keras-keras. 
Kegembiraan membuat kita lebih kreatif! Semua itu 
hanya bisa kita lihat dengan hati yang gembira. 
Bergembiralah dengan pekerjaan anda, dengan 
problema anda, dengan hidup anda! Jadikanlah bahagia 
sebagai kebiasaan. 

Contoh :  Lihatlah bagaimana bapak polisi seolah menari 
ketika dia mengatur lalu lintas.

Be happy 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

untuk menjadi kreatif kita harus membiasakan diri 
berfikir nakal, jahil dan senang mengubah-ubah 
peraturan atau posisi atau kosa kata. 

Contoh: Lihatlah bagaimana tukul mengubah kata 
“pertanyaanya” dalam acara new family 100 menjadi 
kata “pertinyiinyi”. Itu cara berfikir jahil dan nakal. 
Jahil itu fun. 

Be naughty 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

jika anda ingin menjadi lebih kreatif, kembangkanlah 
rasa ingin tahu. Jadilah orang yang selalu kepo! 

Contoh: Coba tempatkan diri anda seolah-olah anda 
adalah seorang bayi! Pernah perhatikan bagaimana bayi 
melihat segala sesuatu dengan rasa ingin tahu yang 
besar...?

Be a forever baby > inquisitive mind > Always curious! 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Lakukanlah saran-saran sikap mental yang telah saya tulis 
di atas setiap hari, sehingga ia menjadi kebiasan anda, 
dan akhirnya menjadi kelakuan dan sifat anda. Saya 
selalu percaya bahwa kreativitas itu adalah sebuah 
attitude. Bila attitude anda sudah kreatif, maka anda 
akan menjadi orang kreatif. Apapun yang anda lakukan 
akan nampak kreatif, lain dari yang lain, dan kepala anda 
akan selalu dipenuhi dengan ide-ide baru. 

Practice everyday > attitude 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Bila anda ingin menjadi lebih kreatif, maka 
kembangkanlah sifat suka terhadap tantangan. Orang yang 
menyukai tantangan akan bergairah mendapat tugas-tugas 
baru yang belum pernah dia emban sebelumnya, atau 
yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dia tak pernah 
takut dengan hal-hal baru. Mencintai tantangan itu 
membuat anda terus belajar dan berusaha mengalahkan 
tugas-tugas baru. 

Love challenge 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Jadilah seorang perfeksionis yang tak pernah puas 
dengan hasil kerja anda. Dengan demikian, anda akan 
terus menerus berusaha unntuk memperbaiki diri, 
memperbaiki karya, dan menciptakan ide-ie baru yang 
lebih segar, lebih baik, lebih wow. 

Be a perfectionist > look for improvement 



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Kembangkanlah sikap mental positif, di mana anda bisa 
melihat hal-hal baik bahkan di balik hal-hal buruk yang 
terjadi. Sikap seperti ini aka membuat anda selalu 
bertanya “apa hal yang baik dari situasi buruk ini? (atau 
ide buruk ini?)” 

See the good in the bad



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Janganlah melihat suatu masalah sebagai masalah 
semata, melainkah cobalah bisa melihat bahwa adanya 
masalah justru menuntun anda menuju pada 
peningkatan dan penyempurnaan ide atau solusi.

Problems lead to improvements



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

Anda bisa menjadi lebih kreatif lagi dengan mengembangkan 
fikiran yang satu ini: masalah yang timbul, bisa jadi juga 
merupakan solusi itu sendiri! 

Contoh: Ingat cerita spongebop dan sepupunya? Lihatlah 
bagaimana si pembawa sial (sepupu spongebop) yang selalu 
merusak segala yang disentuhnya, malah justru bisa 
membantu Mr Crab. Di mata semua orang, sang sepupu 
adalah problem, namun di mata Mr Crab, dia malah menjadi 
solusiuntuk menjatuhkan musuh bebuyutanya yakni si 
Plankton. Mr Crab mengirimkan sang sepupu untuk bekerja 
pada Plankton, yang seolah tak percaya kalau Mr Crab mau 
mengirimkan sepupu Spongebop yang ahli masak crabby patty 
itu ke tokonya. Plankton mengira kalau si sepupu juga seahli 
Spongebop. Padahal..... tak lama setelah si sepupu bekerja, 
toko Plankton pun meledak! 

A problem can be a solution too



Bagaimana Menjadi Lebih 
Kreatif ? 

• kembangkanlah cara berfikir yang beda, yang lain dari 
pada yang lain, yang nyentrik. Dengan terbiasa untuk 
berfikir terbalik, dan berbeda dari orang kebanyakan, 
maka anda sedang mengembangkan otak kanan anda. 

Contoh: Jika anda melihat bagaimana guru mengajar di 
depan kelas dan murid menyimak di bangku, cobalah 
berfikir: apa jadinya ya kalau dibalik: murid yang 
mengajar guru? 

ALWAYS THINK OUT OF THE BOX! 



Creative Thinking Technique

Brainstorming adalah cara yang paling banyak digunakan 
– dan sekaligus disalah gunakan – dalam proses 
penggalian ide saat ini. Brainstorming adalah suatu 
proses di mana suatu tim (minimal 2 orang) melakukan 
tukar fikiran dan sumbang ide untuk menyelesaikan 
suatu masalah. 

Brainstorming



Creative Thinking Technique

Ini tehnik yang juga klasik dalam menggali ide, 
yakni dengan menanyakan : who (siapa), what 
(apa). When (kapan), where (di mana), why 
(kenapa) dan how (bagaimana). Dengan 6 cara 
bertanya itu saja akan didapat 6 ide untuk 1 
problem yang disinyalir. 

Idea Generating Questions: who what when where why 

how 



Creative Thinking Technique

• Tehnik berikutnya adalah tehnik pengandaian. 
Cobalah berfikir “gimana ya seandainya......” 

• Di sini imajinasi dan “kegilaan” anda diuji. Semakin 
“gila” pengandaian anda, semakin kreatif dan banyak 
kemungkinan ide yang akan tercetus di benak anda. 

What-Iffing



Creative Thinking Technique

Ini adalah tehnik kebalikan. Cobalah utuk 
memikirkan hal-hal yang enjadi kebalikan dari ide-
ide sebelumnya, dari kondisi sebelumnya, dari 
kelaziman yang ada dll. 

Reversal



Creative Thinking Technique

• Tehnik ini sudah banyak dilakukan dalam periklanan, 
yakni menganalogikan sesuatu dan membuat metafora 
atas sesuatu. Contohnya, kalau anda menjual suatu jasa 
multiguna (misalnya tabungan yang juga bisa berfungsi 
sebagai asuransi dan deposito sekaligus) digambarkan 
sebagai pisau victorinox yang multi fungsi. 

Analogy and Metaphor



Creative Thinking Technique

Six Thinking Hats adalah sebuah tehnik penggalian ide 
yang menggunakan alat berupa 6 topi warna-warni. 

Six Thinking Hats: Take a Different View 


