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Dapatkan alternatif sebanyak yang anda inginkan 

Gunakan teknik kreatif untuk menghasilkan ide-ide 

IDENTIFIKASI SOLUSI 
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A FEW 

Analytical 

thinking 

% 

x = 

L o t s 

Creative 

thinking 

IDENTIFIKASI SOLUSI 
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• Brain Storming 

• Meta-planning 

• Pembalikan 

• Analogi 

• Warna 

• Acak 

Creative 

Thinking 
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Brainstorming Best Practices 

Jangan menghakimi 

Bekerja dalam 

grup 

Catat hal-hal yang 

menarik 

Diskusikan hal yang 

beketerkaitan 

Berpegang pada proses 

Istirahat, jangan 

terus-terusan 

Buat kebiasaan 

brainstorming 
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SCAMPER 

• Mengganti dengan yang lain Substitute. 

• Menggabungkan dengan hal  lain Combine. 

• Di adaptasi dari hal lain Adapt. 

• Dirubah, Diperkecil atau diperbesar Modify. 

• Digunakan untuk kegunaan yang lain Put to another use. 

• Ada bagian yang Dihilangkan Eliminate. 

• Dibalik  Reverse. 
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Substitute 
Material atau sumber apa yang bisa anda 
substitusi atau tukar untuk meningkatkan 

hal ini ? 

Produk atau proses lain apa yang bisa Anda 
gunakan? 

Aturan apa yang bisa anda ganti? 

Bisakah anda menggunakan produk tsb di 
tempat lain, atau sebagai pengganti hal 

lain? 

Apa yang akan terjadi apabila Anda 
merubah perasaan atau sikap anda 

terhadap produk tersebut? 
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Combine 
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Adapt 

Bagaimana 
anda dapat 

menyesuaikan 
hal ini untuk 
kegunaan 
yang lain? 

Hal ini 
dapat 

memiliki 
jenis apa 

saja? 

Siapa atau 
apa yang anda 
dapat gunakan 

untuk 
menyesuaikan 

hal ini 

Apa lagi 
yang 
mirip 

seperti 
hal yang 

anda 
miliki? 

Dalam 
konteks 
apa lagi 

anda dapt 
mengguna

kan hal 
yang anda 

miliki? 

Hal lain 
apa yang 

anda 
dapat 

gunakan 
untuk 

inspirasi? 
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Modify 
Bagaimana anda dapat menggunakan atau 

merubah bentuk hal yang anda miliki? 

Apa yang bisa anda tambahkan untuk 
memodifikasi hal ini? 

Apa yang anda bisa lakukan untuk menciptakan 
nilai lebih untuk hal yang anda miliki? 

Elemen apa dari hal ini yang dapat anda perkuat 
untuk menciptakan sesuatu yang baru? 
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Put to Another Use 

Dapatkah 
anda 

gunakan 
hal ini 
untuk 

industri 
lain? 

Siapa lagi 
yang bisa 

menggunakan 
hal ini? 

Bagaimana 
hal ini dapat 

berubah 
fungsi 

dengan 
setting yang 

berbeda? 

Dapatkah 
hasil sisa 

pembuangan 
dari hal ini 

anda 
gunakan 
untuk hal 

yang baru? 
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Eliminate 
Bagaimana anda dapat 

menyederhanakan  hal ini? 

Fitur, bagian, aturan apa 
yang dapat Anda 

hilangkan?   

Apa yang Anda bisa set 
lebih rendah dari hal ini? 

Bagaimana anda 
membuat hal ini lebih, 

cepat, lebih ringan, 
lebih kecil atau lebih 

menyenangkan? 

Apa yang terjadi 
apabila Anda 

membuang sebagian 
dari hal ini? 
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Reverse 

Apa yang akan anda dapatkan apabila anda merubah atau membalik 
proses kerjanya hal tersebut? 

Bagaimana kalau anda melakukan kebalikan dari apa yang 
anda coba lakukan sekarang? 

Komponen apa yang dapat anda ganti dari hal ini 
sehingga susunan hal ini berubah? 

Peran apa yang anda bisa ganti atau rubah? 


