Mengevaluasi Ide
Usaha Sosial dengan
Metode Thinking Hats
Mematangkan Konsep dari
Pendapat Tim Usaha Sosial Anda
Mengembangkan Ide dan Perencanaan Usaha
Mengevaluasi Ide
DITULIS & DIADAPTASI OLEH:
Alfian Renata
TERINSPIRASI DARI:
DIYToolkit.org
De Bono, Edward. Six Thinking Hats For Schools. Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow Education, 1992. Print.
.

HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

Mengevaluasi Ide

Mengevaluasi
Ide Usaha
Sosial Dengan
Metode
Thinking Hats
Materi ini akan melakukan evaluasi terhadap
konsep ide usaha yang telah Anda buat. Ada
beberapa cara untuk melakukan evaluasi dari
ide usaha yang telah dibuat, salah satunya
adalah metode thinking hats. Metode ini
memiliki keunggulan karena dilakukan sebagai
1 tim. Diskusi yang kondusif dengan beberapa
orang yang memiliki pemikiran masing-masing
diharapkan dapat menghasilkan evaluasi ide
yang lebih kritis.

THINGKING HATS
Lakukanlah diskusi dengan tim Usaha Sosial Anda, boleh berjumlah 3 hingga 6 orang.
1.

Jika kurang dari 6 orang, lakukan diskusi dengan 3 orang menggunakan topi yang sama
lalu lakukan diskusi dan catat setiap poin yang diperoleh. Lakukan dengan 5 topi
lainnya.

2.

Jika diskusi berlangsung dengan 6 orang, setiap orang dapat menggunakan topi yang
berbeda-beda mewakili perspektif masing-masing. Lakukan diskusi dan catat poin-poin
penting yang diperoleh.

Diskusi dilakukan dimana masing-masing orang menyampaikan pertimbangan atau revisi
atau pendapat mengenai ide usaha yang telah dibuat. Lalu, orang lainnya dapat memberi
komentar atau menyetujui pendapat tersebut. Diskusi berlangsung terus seperti ini. Tidak
ada patokan waktu yang dibutuhkan, tetapi akan efektif jika berlangsung antara 45 menit
hingga 1,5 jam menyesuaikan dengan kompleksitas ide.

Mengapa ini penting?
Memahami proses evaluasi ini adalah penting
karena :
• Karena sebuah diskusi memerlukan struktur
atau panduan agar berjalan secara efektif
• Karena diskusi yang melibatkan beberapa
orang memberikan perspektif lebih luas
sehingga evaluasi berjalan lebih kritis
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THINKING HATS
Tools ini dapat membantu Anda untuk mendokumentasikan diskusi danevaluasi ide Anda berdasarkan kerangka berpikir Thinking Hats, dengan masing-masing
pihak menuliskan yang ia tuliskan berdasarkan perannya. Struktur yang dibuat oleh thinking hats diharapkan dapat membantu Anda melihat ide dari berbagai
perspektif.

Topik diskusi:

(Tentukan fokus topik
diskusi Anda)
____________________
____________________
____________________
Anggota tim:
Tim 1 : Manajemen
Tim 2 : Perasaan
Tim 3 : Logika
Tim 4 : Faktual
Tim 5 : Hati-hati
Tim 6 : Out of the Box
Waktu dan tempat
diskusi:
_________________
_________________
_________________

FAKTUAL

PERASAAN

LOGIKA

HATI-HATI

OUT OF THE BOX

MANAJEMEN
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THINKING HATS
Contoh kasus ini akan membantu Anda untuk memahami cara menggunakan kerangka berpikir thinking hats dan melakukan diskusi kelompok
yang efektif dan kondusif. Struktur yang dibuat oleh thinking hats akan membantu Anda melihat ide dari berbagai perspektif.

Topik diskusi:
Anda menemukan
sebuah ide Usaha Sosial
yaitu sebuah situs
internet untuk
menghubungkan guru
dan murid di Indonesia
Anggota tim:
Anda : Manajemen
Budi : Perasaan
Krisna : Logika
Novi : Faktual
Karin : Hati-hati
Louis : Out of the Box
Waktu dan tempat
diskusi:
Rumah Krisna
09.00 – 11.00

• Perkembangan
internet yang
pesat sangat
mendukung ide
ini
• Jumlah guru
yang bekerja
tetap di sekolah
hanya
berjumlah
2750 orang
sisanya
membutuhkan
lapangan
pekerjaan

FAKTUAL

• Merasakan

kesulitan
sebagai
orangtua
dalam
menemukan
guru di luar
jam sekolah

• Perlu dibuat
nama yang
bagus seperti
Paraguru.com
serta logo yang
menarik

• Edukasi
merupakan
passion saya

PERASAAN

• Mempermudah
murid dan
guru untuk
lebih fleksibel
dalam
melakukan
pengajaran
• Banyak murid
tertarik karena
biaya yang
terjangkau
• Platform online
membutuhkan
dana, effort
dan skill yang
memadai

LOGIKA

• Pastikan belum
ada situs sejenis
agar tidak
melanggar hak
paten
• Seleksi guru
dengan ketat
agar tidak
terjadi tindak
kriminal
terhadap
murid
• Perlu Surat
Keterangan
Kelakuan Baik
• Sistem Rating
& Review
• Perlu izin
operasional
dari Depdiknas

• Guru yang
direkrut tidak
hanya mata
pelajaran
umum seperti
matematika
dan IPA,
namun bisa
juga guru
musik, guru
seni, atau guru
kewirausahaan
• Tidak hanya
situs internet,
kita juga harus
buat aplikasi
Android dan
Apple
• Membuat
berbagai
workshop
offline

• Di antara 6
orang pendiri
tidak ada yang
memiliki
kemampuan

HATI-HATI

OUT OF THE BOX

MANAJEMEN

programming

• Kemampuan
manajemen
dari 6 orang
pendiri sudah
memadai
• Yang masih
perlu diperoleh
adalah
dukungan dana
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