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Metode

• Metode yang digunakan untuk meningkatkan
kreativitas :
– berpikir lateral  (lateral thinking), 
– menghindari ’set’ (avoiding ’set’), 
– inversi (inversion), 
– analogi (analogy), 
– empati (empaty), 
– fantasi (fantasy), 
– kebebasan berkehendak (freewheeling), 
– curah pendapat (brain storming), 
– morfologi (morphology), 
– sintesis (synthesis)



Berpikir Lateral

• Bagaimana sembilan titik berikut dapat
dihubungkan dengan hanya menggunakan
empat buah garis lurus yang harus dapat
digambar tanpa perlu mengangkat pensil dari
atas kertas



Contoh Berpikir Vertikal

• Ingat cerita tentang bagaimana kera dapat ditangkap
dengan cara mengubur ’toples’ berleher kecil yang diisi
kacang dan ditanam di dalam tanah.  

• Seekor kera datang, memasukkan tangannya ke dalam
toples, dan meraup kacang hingga satu kepalan penuh.  
Mulut dari ’toples’ hanya cukup untuk dilewati tangan
yang tidak mengepal dan kosong, tetapi tidak cukup
untuk dilewati tangan yang mengepal dan penuh berisi
kacang.  Kera tersebut tidak mau melepaskan
kacangnya, sehingga akhirnya terperangkap. 



Berpikir Vertikal

• Dengan berpikir vertikal, cara pandang terhadap
suatu situasi akan terus melekat,  karena mungkin
hal tersebut telah terbukti berguna di masa lalu.

• Sekali hal itu melekat, akan susah sekali untuk
melepaskannya.  

• Bukan berarti berpikir vertikal harus dihindari, 
tetapi harus dilengkapi dengan suatu kemampuan
untuk melepaskan diri dari cara pandang tertentu
terhadap suatu situasi. 



Berpikir Lateral

• Kreativitas seseorang dapat ditingkatkan
dengan memaksakan penggunaan teknik-
teknik semacam teknik berpikir lateral.

• Peningkatkan kreativitas, seperti melakukan
cryptic crossword puzzles, bermain catur, atau
creative growth games, sangat dianjurkan. 

• Contoh: berapa banyak jawaban yang 
mungkin untuk, “berapakah setengah dari tiga
belas?”. 



Cara Meningkatkan Kreativitas

• dengan membawa kertas catatan untuk membuat
sketsa tentang hal-hal menarik dari suatu produk
yang ada di mana saja Saudara jumpai.   “Where 
observation is concerned chance favours the 
prepared mind!”

• Kreativitas dapat ditingkatkan dengan kerja keras
dan konsentrasi

• Dibutuhkan motivasi dan lingkungan kerja yang 
mendukung

• Menurut Eddison, “invention is 95% perspiration 
and 5% inspiration”



Proses Kreatif adalah

• Persiapan (preparation):  pengumpulan informasi, 
formulasi permasalahan. 

• Usaha terkonsentrasi (concentrated effort):  
penerapan teknik-teknik kreativitas. 

• Penarikan diri (withdrawl):  periode istirahat
mental/menarik diri dari permasalahan. 

• Wawasan (insight):  konsep-konsep yang 
merupakan solusi. 

• Pelakasanaan (follow through):  generalisasi dan
evaluasi



Psychological ‘Set’ 

• satu hambatan paling penting dari daya temu
(inventiveness) adalah apa yang di dalam
psikologi disebut ‘set’.   

• ‘Set’ berarti suatu predisposisi untuk suatu cara
berpikir tertentu. 

• Lihat contoh berikut: 
– oli mesin dipasok dalam tiga kaleng berukuran

berbeda, yaitu A, B, dan C, di mana tidak terdapat
tanda volume parsial di dalam kaleng-kaleng tersebut.  
Kuantitas eksak harus digunakan untuk mengisi mesin
dengan oli, sesuai jumlah yang dikehendaki, tanpa
tanda-tanda tertentu.





• Menjadi ‘set’ pada suatu metode atau solusi
tertentu dikembangkan baik oleh kebiasaan atau
merupakan bagian kepribadian.   “Preseverance, 
which is generally to be admired, can easily 
become stubbornness”. (Ketekunan, yang 
umumnya untuk dikagumi, dapat dengan mudah
menjadi keras kepala ".) 

• Pada beberapa kasus, tujuannya dapat menjadi
‘untuk membuat solusi tertentu bekerja daripada
meng-investigasi alternatif-alternatif.  

• Di dalam situasi kritis, metode lama dapat 
menjadi semakin ‘melingkar-lingkar’



Inversi

• Intervensi adalah metode yang dirancang
untuk dapat keluar dari ‘set’ berpikir yang 
mencakup melihat suatu masalah dari sudut
atau titik berbeda.   

• Jika kita melihat suatu masalah dari luar, maka
pikiran dari dalam adalah kebalikannya.

• Ide dapat dirangsang dengan : Adapt, Expand, 
Magnify, Re-arrange, Modify, Reduce, Reverse, 
Substitute



Contoh Inversi

• fabel Aesop tentang air di dalam bejana yang 
permukaannya terlalu rendah untuk dapat diminum
oleh seekor burung.  

• Burung mencoba untuk dapat meminumnya, tetapi
usahanya akan sia-sia, selama ia hanya berpikir untuk
mengambil air dari bejana.  

• Ketika situasi diubah dan ia berpikir untuk
menambahkan sesuatu ke dalam bejana, solusinya
menjadi lebih jelas.  

• Ia jatuhkan biji ke dalam bejana sehingga permukaan
air naik mencapai ketinggian yang cukup untuk dapat
diminum. 



mesin eksperimental untuk aplikasi
tambang batu bara

• Mesin tersebut beroperasi selama dua bulan tanpa masalah.  
Kemudian tercatat bahwa keranjang dari mesin tersebut, yang 
diangkat oleh ram hidraulik tidak dapat mengangkat beban yang 
seperti yang diharapkan. Awalnya Tim insinyur pengembangan
disalahkan sebagai biang keladi masalah tersebut.  Kemudian
mereka melihat ke dalam tanki hidraulik, di mana gelas indikator
menunjukkan telah penuh, dan menemukan bahwa gelas tersebut
hampir penuh dengan batu bara hingga ke atas.  Instruksi pada
tanki menyatakan ‘jagalah oli hidraulik pada pada tingkat
permukaan tertentu, dan karena untuk mendapatkan oli diperlukan
jarak hampir 5 mil ke kantor pusat, operator mesin telah
menambahkan batu-batu untuk menjaga tingkat permukaan
tersebut, mirip dengan burung tadi.  Jelas bahwa hal ini akan
menyebabkan kehilangan daya dan menekankan kebutuhan
operator akan proof design dan instruksi yang jelas. 



Analogi

• Cara lain untuk menghasilkan konsep-konsep adalah
dengan memecah suatu masalah menjadi bagian-
bagian kecil dan kemudian memikirkan analogi
masalah dan solusinya baik dari dalam maupun luar
bidang rekayasa.  

• Untuk menggunakan analogi, kita harus memahami
dengan seksama pengetahuan umum tentang
bagaimana sesuatu bekerja dan mengerti
disiplindisiplin lain, seperti biologi, fisiologi,  dan
psikologi.  

• Contoh : PSO, Ant Colony, Bee Colony, sonar, jet 
propulsion, dll



Fantasi

• Banyak penemu telah menggunakan ide-ide dari
buku fiksi ilmiah ini untuk mendapatkan solusi
suatu masalah yang sulit (intractable problem)

• Contoh: 20,000 Leagues Under the Sea karya
Jules Verne (1870)  Di dalam buku tersebut
terdapat istilah kapal selam yang hampir belum
pernah terdengar sebelumnya, yang kemudian
diperluas menjadi menjadi peralatan canggih
yang mengarungi lautan hari ini. 



• Frankenstein karya Mary Shelley (1818).
• Di dalam buku tersebut diperkenalkan catatan tentang

muatan listrik yang memberikan kehidupan, hampir
sama dengan perlakuan kejut elektrik untuk penderita
keram jantung yang dipergunakan dalam praktek
kedokteran hari ini.

• Apa yang dianjurkan adalah bahwa pengkajian
terhadap penulis-penulis fiksi ilmiah yang lebih modern 
dapat meningkatkan pemahaman tentang proses 
kreatif dan bahkan mungkin dapat mewujudkan
penemuan yang potensial.  

• Satu preduksi yang mungkin menarik perhatian kita
adalah I, Robot  karya Asimov (1950) di mana otak-
otak robot  dapat memprogram dirinya sendiri, 
menjadi tuan dalam arti sesungguhnya.



Kemajuan Teknologi

• Setiap tahun, banyak dihasilkan kemajuan ilmiah yang 
mempengaruhi pekerjaan insinyur desain dan
memberikan kesempatan menarik untuk peningkatan
atau pengenalan produk-produk baru.  

• Sebagai contoh, material-material baru sedang
dikembangkan, hampir setiap hari.  Maka, penting bagi
insinyur desain untuk terlibat dalam semacam
Continuing Professional Development (CPD), seperti
membaca trade magazine dan mengikuti kursus-kursus
penyegaran (updating courses).

• Contoh : ??



Brainstorming (Curah Pendapat)

• Brainstorming adalah ‘penyerangan’ terhadap
suatu masalah dengan kekuatan kreatif yang 
penuh dari otak, dan biasanya merupakan
aktivitas kelompok.  

• Prinsip dasar teknik ini adalah asosiasi dari
ide-ide.

• Dengan kata lain, ide-ide dirangsang oleh ide-
ide yang telah diberikan orang lain.



Aturan Diskusi Kelompok

• Teknik ini dianjurkan oleh Alex F. Osborn (1953) di 
dalam Applied Imagination
– Tidak boleh ada kritik
– Kebebasan berkehendak
– Kuantitas
– Kombinasi dan Peningkatan

• Selama sesi curah pendapat, setiap saran dan ide-
ide dicatat.

• Waktu optimum untuk sesi curah pendapat
adalah setengah jam, kebanyakan ide yang 
berguna muncul pada seperempat jam terakhir.  



Analisis Morfologi

1. Melakukan pemeriksaan spesifikasi dengan cermat
dan mendaftar fungsi-fungsi dan fitur-fitur yang 
diperlukan. 

2. Mengidentifikasi sebanyak mungkin cara untuk
memenuhi setiap fungsi atau fitur. 

3. Menggambar tabel (chart) dengan fitur-fitur dan
fungsi-fungsi penting pada sumbu vertikal.  Di setiap
kolom,  masukkanlah alat-alat untuk mencapai fungsi-
fungsi tersebut atau yang menyediakan fitur-fitur
yang diinginkan. 

4. Mengidentifikasi semua kombinasi praktis yang 
memenuhi seluruh persyaratan



Presentasi

• Yang paling penting di dalam presentasi
konsep adalah bahwa setiap konsep yang 
dibuat sama keadaannya (equal importance) 
dengan menggunakan bentuk presentasi
standar.

– Sketsa

– Model Matematika

– Blok Diagram



Prinsip-prinsip Pembuatan Konsep

• Divergen (Divergence)
– Tahap konsep dari proses desain dimulai dengan

pembuatan sebanyak mungkin solusi potensial dengan
memperluas masalah.

• Kreasi (Creation)
– Kebanyakan konsep-konsep potensial diciptakan oleh tim-

tim dengan metode tertentu, seperti misalnya metode
curah pendapat (brainstorming).

• Inversi (Inversion)
– Konsep-konsep berbeda sering dapat diciptakan dengan

teknik sederhana yaitu melihat dari sudut berbeda.  
Sebagai contoh, dengan membayangkan diri Anda sebagai
alat yang sedang didesain.



• Analogi (Analogy)
– Alam, dalam banyak hal telah memecahkan masalah-

masalah, dan metode-metode yang digunakan
seringkali dimodifikasi di dalam solusi dari masalah-
masalah rekayasa.  Analogi personal adalah teknik
yang sangat berdaya guna.

• Fantasi (Fantasy)
– Di dalam teknik ini, imajinasi berjalan secara bebas

dan konsep-konsep diterima tanpa kritik.  Dalam hal
ini diperlukan kebebasan berkehendak.

• Kombinasi (Combination)
– Setelah membuat banyak konsep,  dicari kemungkinan

untuk mengkombinasikan aspek-aspek konsep ini
untuk mendapatkan solusi optimum.



• Observasi (Observation)
– Orang kreatif selalu mengambil pelajaran dari atau

membuat catatan secara berkala tentang keadaan
sekitarnya dan biasanya lebih bersifat perseptif dari
orang kebanyakan.

• Gestasi (Gestation)
– Gestasi adalah proses kreatif, mengikuti periode usaha

terkonsentrasi, memerlukan suatu periode menarik
diri dari masalah.

• Iterasi (Iteration)
– Selama pembuatan konsep-konsep, setiap batas-batas

dari PDS (Product Design Spesification) akan
dipertanyakan.  Untuk itu, bisa saja kita kembali ke
tahap-tahap sebelumnya dari proses desain.


