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K A T A  P E N G A N T A R 
 

Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa setelah melalui perjalanan 

dan waktu yang panjang, buku Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan yang 

Efektif dapat diterbitkan. 

Gagasan dan materi yang terkandung dalam buku ini bermula dari penunjukkan 

kami oleh UNESCO Office Jakarta untuk menjadi nara sumber dalam suatu lokakarya 

“The CapEFA Capacity Development Workshop on Problem Solving and Decision 

Making in Recurrent Education, in Dilli, Timor Leste”, pada tanggal 6 – 9 Februari 2012. 

Materi yang digunakan dalam lokakarya tersebut, dalam perjalanan telah mengalami 

pengembangan disana-sini, untuk digunakan sebagai pokok-pokok bahan ajar Mata 

Kuliah Kebijakan dan Pengambilan Keputusan pada Program Doktor Manajemen 

Pendidikan, Universitas Pakuan. Selanjutnya, kami merasa bersyukur, bahwa bahan ajar 

tersebut dapat diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Efektivitas Pemecahan 

Masalah dan Pengambilan Keputusan yang Efektif”. 

Dalam konteks pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif, 

dituntut hadirnya ketrampilan-ketrampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Ketrampilan 

tersebut merupakan suatu kategori berpikir tingkat tinggi. Disamping itu dibahas pula 

peranan tipe-tipe kepemimpinan terhadap efektivitas pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan 

Kami berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi (ilmuwan), 

praktisi manajemen, dosen dan mahasiswa. Kami menyadari bahwa buku ini masih 

banyak mengandung kekurangan, dan dengan senang hati kami menantikan saran dari 

kritik dari para pembaca, untuk penyempurnaan buku ini di kemudian hari. 

Kami mengucapkan  terimakasih yang tak terhingga  kepada Pakuan University 

Press, Dr. Henny Suharyati M.Pd, rekan-rekan dosen dan staff Program Pascasarjana 

Universitas Pakuan, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, 

atas upaya-upaya yang telah dilakukan sampai diterbitkannya buku ini. 

 
 

Bogor, September 2016 
H. Bibin Rubini 

Widodo Sunaryo 
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A.  PEMECAHAN MASALAH DAN PROSES BERPIKIR 
 

Dalam perjalanan hidupnya, pada tiap penggal waktu, manusia senantiasa 

dihadapkan pada masalah-masalah yang menuntut untuk selalu dipecahkan dan 

diselesaikan. Upaya-upaya  untuk memecahkan  masalah  secara efektif  memerlukan 

proses-proses berpikir pada taraf tertentu. Pada satu sisi, manusia dituntut untuk berpikir 

karena menghadapi masalah, dan pada sisi lain, masalah justru muncul karena dipikirkan 

oleh manusia. 

Bibin Rubini (2013) mengemukakan bahwa proses berpikir dapat dikelompokkan 

ke dalam berpikir dasar dan berpikir kompleks. Berpikir dasar merupakan gambaran dari 

proses berpikir paling sederhana dengan menggunakan rasional-rasional. Aktifitas 

berpikir dasar diantaranya adalah menghafal, membayangkan, mengelompokkan, 

mengidentifikasi, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan argumen sederhana. 

Sementara itu aktifitas berpikir kompleks atau berpikir tingkat tinggi diaktualisasikan 

dalam kegiatan pemecahan masalah yang tidak dikenal, pengambilan keputusan 

berdasarkan berbagai alasan   dan rasional yang lebih kompleks, menganalisis dan 

mensintesis secara kritis berbagai fenomena/problema, atau memikirkan langkah dan 

ide-ide  kreatif. 

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa semakin banyak dilakukan aktivitas berpikir 

tingkat tinggi akan menghasilkan ketrampilan berpikir. Keterampilan berpikir pada 

seseorang akan berkembang apabila selalu dilatih untuk berhadapan dengan masalah- 

masalah yang tidak dikenal, ketidakpastian, pertanyaan-pertanyaan, atau dilema. Apabila 

seseorang telah mampu mengatasi atau menjawab permasalahan-permasalahan di atas, 

maka sebenarnya dia telah sukses mengaplikasikan keterampilan-keterampilan berpikir. 

Sebagai dampaknya, dia dapat memberikan eksplanasi (penjelasan), uraian kesimpulan, 

menunjukkan  kinerja, dan  menghasilkan  produk  yang  relevan  dengan  konteks dan 

pengetahuan serta pengalamannya. Keberhasilan tersebut akan mendorong semakin 

terampilnya seseorang berpikir secara kritis. 



Keterampilan berpikir secara kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

yang tidak dapat terlepas dari keterampilan berpikir lainnya seperti berpikir logis, reflektif, 

dan keterampilan pemecahan masalah. Sementara itu, keterampilan berpikir kritis akan 

membawa seseorang untuk memikirkan ide-ide kreatifnya, yang selanjutnya dituangkan 

dalam karya kreatif atau benuk-bentuk pemecahan masalah yang kreatif. 

 
B.  PEMECAHAN MASALAH DAN DAYA SAING (COMPETITIVENESS) 

 

Dalam era globalisasi dan dengan pesatnya perkembangan teknologi setiap 

bangsa dituntut untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, yaitu sumber 

daya yang memiliki kemampuan dan ketrampilan, memiliki karakter (kepribadian) yang 

baik, memiliki daya saing yang unggul (competitive), dan memiliki kualitas-kualitas 

lainnya, yang dapat dikembangkan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan 

bangsa. 

Dewasa ini telah banyak dikembangkan pengukuran keberhasilan pembangunan 

suatu bangsa, yang menggunakan faktor pendidikan sebagai sebagai salah satu kriteria 

atau pilar terpenting.  Sebagai salah satu contoh adalah Global Competitiveness Index 

(World Economic Forum Report, 2009/2010), yaitu kemampuan suatu bangsa untuk 

bersaing, khususnya dalam sektor ekonomi, dalam arena global. Dalam perhitungan 

indeks ini, faktor pendidikan dasar dan pendidikan tinggi merupakan 2 dua) dari 12 pilar 

penentu daya saing suatu bangsa. Contoh lain adalah Human Development Index, yaitu 

ukuran tentang keberhasilan yang dicapai suatu bangsa dalam pengembangan sumber 

daya manusia). Dalam hal ini, faktor pendidikan (primary, secondary and tertiary school 

enrollment, and literacy rate) pada suatu bangsa, menjadi salah satu penentu 

keberhasilan bangsa tersebut dalam pengembangan sumber daya manusia (human 

development), yang selanjutnya menjadi faktor penting bagi keberhasilan meningkatkan 

daya saing bangsa. 

Apabila ditinjau dari proses berlangsungnya pendidikan, maka manusia menjadi 

obyek (yang dikelola), subyek (yang mengelola), dan tujuan utama dalam proses 

pendidikan pendidikan. Dalam hal ini, proses pendidikan menghadapi berbagai 

tantangan dan masalah yang senantiasa bermunculan dan menuntut untuk diselesaikan 

(dipecahkan) secara efektif (sesuai dengan tujuan yang akan dicapai). Oleh karenanya, 



para pengelola (atau otoritas) pendidikan pada semua tingkatan (level) dituntut untuk 

memiliki kemampuan dan ketrampilan yang efektif untuk memecahkan dan 

menyelesaikan masalah yang timbul. 

 
C. PEMECAHAN MASALAH PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI 

 

Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah, baik masalah yang 

berhubungan dengan kehidupan pribadi atau masalah dalam lingkungan pekerjaannya. 

Masalah yang timbul menuntut upaya atau tindakan untuk memecahkan atau 

menyelesaikannya. Masalah yang tidak diselesaikan dengan cara yang efektif akan 

menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih besar. 

Banyak kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari, dimana orang atau 

sekelompok orang mengambil jalan pintas untuk memecahkan masalah melalui cara- 

cara pemaksaan kehendak atau tindak kekerasan, atau “melarikan diri dari realitas” 

dengan menggunakan minuman keras atau narkoba, dan bahkan ada orang yang bunuh 

diri karena menghadapi masalah. Hal-hal tersebut berpangkal karena orang tidak 

menemukan cara yang efektif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

 
D. PEMECAHAN  MASALAH PADA PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

Sebagaimana diuraikan di atas, proses berlangsungnya pendidikan, bahwa yang 

menjadi obyek (yang dikelola), subyek (yang mengelola), dan tujuan utama dalam proses 

pendidikan adalah manusia, dengan segala kompleksitasnya. Dalam konteks ini, 

peranan pengelolaan pendidikan (education management) memegang peranan utama 

(sentral). Pengelolaan pendidikan adalah   aktivitas yang dilakukan oleh pengelola 

(otoritas) bidang pendidikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

serta evaluasi dan pengendalian, terhadap sumber-sumber daya pendidikan (manusia, 

dana/anggaran, material, system, sarana dan prasarana, informasi, lingkungan, dan 

berbagai faktor lain yang terkait dengan bidang pendidikan). 

Tantangan dan masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan 

mencakup persoalan-persoalan keterbatasan tersedianya para pimpinan (manajer) yang 

handal dalam organisasi pendidikan, dana/anggaran pendidikan, sarana dan prasana 

pendidikan, dan sumber-sumber daya pendidikan lainnya. Seperti dikemukakan oleh 

Kinicki dan Williams (2008), tantangan utama yang dihadapi berbagai organisasi dalam 



era global ini adalah keterbatasan tersedianya para pimpinan organisasi yang handal 

dalam mengelola sumber-sumber daya organisasi. Kehandalan para pimpinan organisasi 

dalam melakukan pemecahan masalah yang efektif merupakan faktor kunci untuk 

mengatasi atau mengeliminasi masalah-masalah yang timbul dalam organisasi. 

Salah satu faktor penting yang menentukan kehandalan seorang pimpinan 

organisasi adalah faktor kemampuan melakukan pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan secara efektif. Selanjutnya faktor ini senantiasa perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan sejalan dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi organisasi 

dalam era global ini. Makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa masalah-masalah 

akan selalu timbul dan semakin kompleks, sehingga organisasi semakin dituntut untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan melakukan pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan yang efektif. 

Dalam organisasi, masalah yang timbul perlu dipecahkan atau diselesaikan, 

karena masalah yang tidak dipecahkan akan menimbulkan gangguan atau kerugian bagi 

organisasi, atau bahkan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar yang 

menghambat kelancaran dan upaya pencapaian tujuan organisasi. Secara ringkas hal 

tersebut digambarkan pada diagram berikut ini. 



 
 

Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa apapun masalah yang 

dihadapi organisasi perlu segera dipecahkan, dan pemecahan masalah perlu dilakukan 

secara efektif, karena apabila tidak dipecahkan secara efektif akan menimbulkan 

gangguan, kerugian, hambatan (kendala), bagi kelancaran dan pencapaian tujuan 

organisasi. 

 
 

D. PEMECAHAN MASALAH DALAM ORGANISASI 
 

Organisasi selalu dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari yang bersifat 

strategis  sampai  dengan  yang  bersifat operasional. Masalah-masalah  yang  bersifat 

operasional paling sering terjadi dan dihadapi oleh para pekerja tingkat operasional 

(operative level). Dalam hal ini, pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh 

efektivitas pemecahan-pemecahan masalah yang dilakukan para pekerja operasional. 

Berikut ini diuraikan contoh-contoh tentang hal tersebut. 

Keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang terutama terletak pada faktor 

pengembangan pola pemecahan masalah dalam kelompok (group problem solving). Pola 



ini merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas 

pemecahan-pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kualitas secara terus 

menerus (continous quality improvement). Pola pemecahan masalah dalam kelompok 

diwujudkan dalam kelompok-kelompok kerja yang dikenal dengan nama Gugus Kendali 

Mutu (Quality Control Circle). 

Perusahaan-perusahaan sukses Amerika Serikat, antara lain, IBM, Hewlett- 

Packard, dan Proctle & Gamble,  mengembangkan filosofi kerja yang bertema ”Respect 

the Individual”, yang pada intinya berupaya mendorong berkembangnya kemampuan 

perorangan dalam ketrampilan melakukan pemecahan masalah, sehingga individu dapat 

meningkatkan kinerjanya,  dan dapat meraih penghargaan tinggi atas prestasi kerja 

individual-nya. 

Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu telah memiliki suatu budaya kerja yang 

disebut gotong-royong dan musyawarah untuk mufakat. Budaya kerja tersebut pada 

hakikatnya merupakan perwujudan dari adalah pola pemecahan masalah yang dilakukan 

dalam bekerja secara kelompok. Budaya kerja ini dijumpai pada semua suku di 

Indonesia. Di Jawa dikenal dengan nama Rembug Deso, di Tanah Minang dengan Rapat 

Adat, dan di Bali dilakukan melalui tradisi pertemuan warga desa di Banjar (Balai Desa). 

Budaya gotong royong dan musyawarah, sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, selayaknya menjadi budaya yang mewujud dalam pola- 

pola pemecahan masalah yang dilakukan oleh bangsa indonesia dalam bekerja secara 

kelompok. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreitner dan Kinicki (2010) mengemukakan bahwa timbulnya suatu masalah 

(problem) adalah manakala kenyataan (situasi nyata) yang dihadapi berbeda dengan 

situasi yang dikehendaki. Dalam hal ini, telah terjadi kesenjangan (gap) antara situasi 

nyata dengan situasi yang dikehendaki. 

 

Menurut Robbins dan Judge (2013), masalah dapat diartikan sebagai peristiwa 

yang timbul karena perbedaan atau kesenjangan (discrepancy) antara kenyataan yang 

kita hadapi dengan apa yang kita inginkan, dan masalah (kesenjangan) tersebut 

menuntut untuk segera diselesaikan. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah 

merupakan perbedaan atau kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi atau diterima 

dengan sesuatu yang dinginkan atau dikehendaki, dan masalah tersebut menuntut untuk 

segera dipecahkan atau diselesaikan. Suatu masalah akan dirasakan semakin berat 

manakala perbedaan atau kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi dengan 

keinginan atau kehendak dituntuk untuk sesegera mungkin harus dilakukan pemecahan 

atau penyelesaian 

 

Berdasarkan pengertian masalah dari aspek kesenjangan atau perbedaan, dapat 

diklasifikasikan dan diuraikan beberapa jenis masalah yang sering dijumpai dalam 

organisasi, yaitu sebagai berikut: 

 

1.  Masalah (problem) adalah peristiwa terjadinya perbedaan atau kesenjangan (gap) 

antara rencana, target atau harapan yang diinginkan dibandingkan dengan realisasi 

atau kenyataan, yang menuntut diselesaikan/dipecahkan.  Sebagai contoh, terjadinya 

perbedaan atau kesenjangan antara rencana jumlah siswa yang ditargetkan untuk 

diterima dengan kenyataan (realisasi) jumlah siswa yang diterima. Semakin besar 



kesenjangannya (gap), maka semakin besar masalah yang dihadapi, sebagaimana 

ilustrasi berikut ini. 

 
 
 

Gambar 2: Perbandingan antara Rencana dan Realisasi 
 

 
 

2.  Masalah adalah peristiwa terjadinya kebutuhan waktu yang mendesak (rush-time) 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menuntut untuk diselesaikan pada batas 

waktu tertentu (dead-line). Sebagai contoh, pekerjaan yang rencananya akan 

diselesaikan dalam 6 hari, di dalam perjalan waktu ternyata harus diselesaikan segera 

dalam 3 hari. Semakin singkat ‘rush-time’, semakin besar masalahnya, sebagaimana 

ilustrasi berikut ini. 

Gambar 3: Masalah Bersumber dari Rush-time 
 

 
 

3. Masalah  adalah  peristiwa  terjadinya  penyimpangan  (deviasi)  dari  proses  yang 

seharusnya berjalan normal, yang menuntut untuk diselesaikan/dipecahkan. Sebagai 

contoh, pada waktu yang lalu, kehadiran para siswa di kelas selalu tepat waktu, namun 

akhir-akhir ini terlihat adanya penyimpangan dimana indeks kedisiplinan siswa 

mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Semakin besar penyimpangannya, 

semakin besar masalah yang dihadapinya. 



 
 

 
 

4. Masalah adalah peristiwa terjadinya penyimpangan (deviasi) dari pola distribusi normal 

atau pola umum, yang menuntut untuk diselesaikan/dipecahkan. Sebagai contoh, 

pada waktu-waktu yang lalu rentang nilai-nilai tes siswa mengikuti distribusi normal 

yang bergerak dari nilai 50 sampai dengan 100, tetapi tahun lalu rentang nilai menurun 

yang bergerak dari nilai 40 sampai dengan 85 dan dengan distrubusi nilai yang tidak 

normal, dengan kata lain semakin banyak siswa yang mendapat nilai rendah. Semakin 

besar deviasinya, semakin besar masalah yang dihadapinya, sebagaimana ilustrasi 

berikut ini. 

Gambar 4: Masalah Bersumber dari Penyimpangan terhadap Distribusi Normal 
 

 
 

5. Masalah Potensial (Potential Problem): 
 

Peristiwa yang diproyeksikan atau diprediksikan akan terjadi pada waktu yang akan 

datang, didasarkan pada trend (perkembangan) dari rangkaian fakta atau data yang 

ada pada saat kini, yang menuntut dipersiapkan penyelesaian atau pemecahannya. 

Probabilitas (kemungkinan) terjadinya peristiwa (masalah) secara kuantitatif dapat 

diprediksi berdasarkan ‘trend analysis’, teknik perhitungan probabilitas atau teknik 

statistik regresi linear. 



Gambar 5: Masalah Potensial. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Hal terpenting yang harus dicatat bahwa masalah potensial adalah perkiraan 

peristiwa kesenjangan yang diperkirakan (diprediksi) berdasarkan fakta akan terjadi 

atau mewujud. Perkiraan tersebut didukung dengan fakta dan analisis yang relevan, 

serta bukan sekedar opini atau dugaan semata-mata. 



 
 

 
 

A.  TARAF KETRAMPILAN BERPIKIR DAN PEMECAHAN MASALAH 
 

Bibin Rubini (2013) mengutip pendapat Costa, mengkategorikan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi atas empat kategori, yaitu pemecahan masalah (problem solving), pengambilan 

keputusan (decision making), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif (creative 

thinking), sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini. 

 

a. Pemecahan Masalah (problem solving): dalam kategori ini digunakan proses berpikir dasar 

untuk memecahkan kesulitan atau problem yang diketahui, menyusun fakta-fakta tentang 

kesulitan tersebut dan menentukan informasi lain yang dibutuhkan, menyarankan 

pemecahan dan mengujinya, membuat penjelasan sederhana dan 

mengurangi/menghilangkan perbedaan. Pada kategori ini ditekankan kemampuan dasar 

seperti melakukan transformasi dan mengidentifikasi hubungan kausal (sebab-akibat). 

b. Pengambilan Keputusan (decision making): kategori ini menggunakan proses berpikir dasar 

untuk memilih respon terbaik diantara beberapa opsi, menyusun informasi yang diperlukan 

dalam topik, menbandingkan keuntungan dan kerugian dari beberapa pendekatan alternatif, 

menentukan informasi tambahan yang diperlukan, menilai respons yang paling efektif dan 

dapat digunakan untuk mengujinya. Penekanan keterampilan dasar kategori ini terutama 

dalam hal kemampuan melakukan klasifikasi dan mengidentifikasi keterkaitan-keterkaitan 

antar berbagai aspek. 

c. Berpikir Kritis (critical thinking): Kategori ini menggunakan proses berpikir dasar untuk 

menganalisis argumen dan mengembangkannya dalam pengertian dan interpretasi tertentu, 

mengembangkan kohesif, pola penalaran logis, dan memahami asumsi dan bias pada posisi 

tertentu, mencapai presentasi yang kredibel, ringkas dan meyakinkan. Kategori ini 

menekankan keterampilan dasar dalam mengidentifikasi keterkaitan, melakukan 

transformasi dan menyimpulkan hubungan sebab-akibat (kausal). 

d. Berpikir  Kreatif  (Creative  thinking):  kategori  ini  menggunakan  proses  dasar  untuk 

mengembangkan atau menemukan ide-ide novel, estetika, konstruktif atau produk yang 



dihubungkan dengan persepsi-persepsi seperti konsep, dan menekankan aspek berpikir 

intuitif serta aspek berpikir rasional. Keterampilan dasar seperti menetapkan kualifikasi, 

identifikasi keterkaitan-keterkaitan serta melakukan transformasi dalam menetapkan dan 

mengembangkan ide-ide atau solusi pemecahan masalah. 

Kategori-kategori berpikir tersebut di atas dapat dilihat sebagai suatu hirarki berdasarkan 

rangkuman dalam tabel berikut di bawah ini. 

 

Tabel 1: Kategori Taraf Berpikir 
 
 

DESCRIPTION PROBLEM 
SOLVING 

DECISION 
MAKING 

CRITICAL 
THINKING 

CREATIVE 
THINKING 

Task Resolve a 
known difficulty 

Choose a best 
alternative 

Understanding 
particular 
meanings 

Create novel or 
aesthetic ideas/ 
products 

Essential skills 
emphasize 

Transformations 
 

Causation 

Classifications 
 

Relationship 

Relationship 
 

Transformations 
 

Causation 

Qualification 
 

Relationship 
 

Transformations 

Yields Solution 
 

Generalization 

Response Sound reasons, 
proof, theory 

New meanings, 
pleasing 
products 

Sumber: Costa dalam Bibin Rubini (2013) 
 

 
 
 
 

Berdasarkan uraian tentang kategori-kategori berpikir di atas, maka dapat dilihat secara 

lebih mendalam bahwa untuk menghasilkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

yang efektif dituntut untuk menggunakan taraf berpikir kritis dan taraf berpikir kreatif. Sebagai 

contoh, pada kolom ”Problem Solving”, untuk menghadapi ”Task” yang diduga sulit (resolve a 

known difficulty), diperlukan ketrampilan-ketrampilan ”Transformation” (melakukan transformasi) 

dan ”Causation” (mengidentifikasi sebab-akibat). Hal yang sama seperti contoh tersebut dapat 

dianalogikan pada kolom lainnya. 

 
 

B.  BUDAYA MASYARAKAT DAN POLA BEKERJA MANUSIA. 



Manusia hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.  Pola belajar, 

pola bekerja, pola pemecahan masalah, dan pola kehidupan lainnya, banyak dipengaruhi 

oleh budaya masyarakat tempat kehidupannya. Pada umumnya, bangsa-bangsa 

Amerika  dan  Eropa  cenderung  mengembangkan  budaya  masyarakat  yang  bersifat 

‘individualism’ (perorangan). Sedangkan bangsa-bangsa Asia cenderung 

mengembangkan budaya masyarakat yang bersifat ‘collectivism’ (berkelompok).  Hasil 

penelitian Hoefstede (1985) menggambarkan hal tersebut. Penelitian Hoefstede (dalam 

Wood, Wallace dan Zeffane, 2001) memberikan gambaran tentang perbedaan antar 

bangsa dalam hal budaya tersebut. 

 
 
 
 

Tabel 1: “Indivualism-Collectivism Index” pada Beberapa Bangsa 

(Hasil Penelitian Hoefstede, 1985) 
NO BANGSA INDIVIDUALISM- 

COLLECTIVISM INDEX 

KETERANGAN 

1 Indonesia 14 Kecenderungan bekerja secara perorangan 
(individual) sangat rendah (14), dan 
kecenderungan   bekerja   secara   kelompok 
(kolektif) sangat tinggi (86) 

2 Malaysia 26 Kecenderungan  bekerja  secara  perorangan 

(individual) rendah (26), dan kecenderungan 

bekerja secara kelompok (kolektif) tinggi (74) 

3 Jepang 46 Kecenderungan  bekerja  secara  perorangan 

(individual) sedikit lebih rendah (46), 

dibandingkan kecenderungan bekerja secara 

kelompok (kolektif)(54) 

4 Perancis 71 Kecenderungan  bekerja  secara  perorangan 

(individual)  tinggi  (71),  dan  kecenderungan 

bekerja secara kelompok (kolektif) rendah (29) 

5 USA 91 Kecenderungan  bekerja  secara  perorangan 

(individual) sangat tinggi (91), dan 

kecenderungan bekerja secara kelompok 

(kolektif) sangat rendah (9) 

Sumber: Wood, Wallace and Zeffane (2001). 



Budaya masyarakat yang membentuk pola kehidupan manusia akan 

ditransformasikan dalam pola bekerja manusia di dalam organisasinya, yang selanjutnya 

akan mewujud dalam pola bekerja organisasi. Perusahaan-perusahaan Amerika (GE, 

IBM, HP, dll.) menunjukkan kecenderungan pola bekerja yang bersifat ‘individualism’ 

(respect to individual). Sedangkan perusahaan-perusahaan Asia (Jepang, Korea, Cjina, 

dll.) menunjukkan pola bekerja yang bersifat ‘collectivism’. 

 

Salah satu aspek terpenting dari pola bekerja tersebut adalah dalam hal 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Budaya ‘individualism’ cenderung 

mendorong berkembangnya pola-pola pemecahan masalah secara individual 

(perorangan). Sedangkan budaya ‘collectivism’ cenderung mendorong 

berkembangannya pola pemecahan masalah yang bersifat kolektif (kelompok). Masing- 

masing pola bekerja yang dianut telah terbukti telah berperan bagi keberhasilan 

perusahaan masing-masing. 

 

C. PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM PEMECAHAN MASALAH 
 

Secara umum, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 tahap yang berurutan, yaitu sebagai berikut: 

1.  Tahap Pemecahan Masalah merupakan tahap yang mengandung upaya-2 untuk 

merumuskan masalah, mengumpulkan data/fakta relevan, melakukan analisis 

masalah, dan menyusun alternatif-alternatif pemecahan masalah 

2.  Tahap Pengambilan Keputusan merupakan tahap yang mengandung unsur memilih 

dan memutuskan alternatif (solusi) terbaik dari beberapa alternatif pemecahan 

masalah yang tersedia. Berdasarkan alternatif yang dipilih, selanjutnya diputuskan 

langkah-langkah (rencana) tindakan untuk menyelesaikan masalah 

Pendekatan-pendekatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pola pendekatan, sebagaimana 

gambar berikut ini. 



Gambar 6: Pendekatan-pendekatan dalam Pemecahan Masalah 
 

 
 

 

D. PEMECAHAN MASALAH SECARA PERORANGAN 
 

Pada umumnya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara 

perorangan (individual) berorientasi pada sumber-sumber yang dimiliki individu secara 

perorangan. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah intuisi pribadi, keahlian pribadi, 

legalitas (legitimasi) wewenang, atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki individu. 

Karakteristik individu yang melakukan pemecahan masalah secara perorangan, 

antara lain: 

1.  Memiliki   kebutuhan   kemandirian   (autonomy)   yang   tinggi   dan   menyenangi 

tanggungjawab pribadi dalam bekerja 

2.  Memiliki daya intuisi yang tinggi (tanggap melihat peluang, berani mengambil risiko, 

dan cepat dalam mengambil keputusan/tindakan) 

3.  Memiliki keahlian (expertise) dan keyakinan-diri (self-confidence) yang kuat 
 

4.  Memiliki dukungan (back-up) legalitas wewenang untuk bertindak mandiri 
 

5.  Memiliki kekuasaan atau kekuatan (power-based) yang diakui lingkungannya 
 

Hasil (out-put) pemecahan masalah secara perorangan cenderung kearah 

keputusan-keputusan yang bersifat atau berbentuk: 

1.  Personal Intuitive Judgment (keputusan berdasarkan intuisi pribadi) 



2.  Personal-Expertise Judgment (keputusan berdasarkan kemampuan atau keahlian 

yang dimiliki) 

3.  Legal-or-Power Based Judgment (keputusan berdasarkan kekuasaan atau kekuatan 

yang dimiliki). 

Menurut Robbins (2003) keputusan berdasarkan intuisi pribadi adalah  tindakan 

pengambilan keputusan yang berlangsungnya (prosesnya) secara tidak disadari 

(unconscious), dan merupakan kombinasi dari unsur-2 pengalaman dan kemampuan 

rasional, serta berantisipasi pada peluang di masa yang akan datang. ‘Intuitive decision 

maker’ (pengambil keputusan intuitif) memiliki karakteristik kepribadian yang menonjol 

dalam hal keberanian mengambil risiko (risk-taking), jangkauan antisipasi ke masa depan 

(visionary), dan kepercayaan diri (self-confidence). 

 

Proses pengambilan keputusan intuitif pada umumnya berlangsung pada: 
 

1.  Situasi-situasi yang mengandung  taraf  ‘uncertainty’ (ketidakpastian) yang tinggi 
 

2.  Tidak ada kondisi-kondisi sebelumnya (precedent) yang dapat dijadikan acuan 
 

3.  Pengambil keputusan belum menemukan landasan konseptual untuk bertindak 
 

4.  Data atau fakta pendukung terbatas, atau sukar digunakan untuk melakukan analisis 
 

5.  Tidak ada ‘petunjuk’ yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan 
 

6.  Kemungkinan terlalu banyak alternatif  solusi yang sukar dipilih mana yang terbaik 
 

7.  Terdesak waktu, dituntut untuk segera menentukan keputusan yang harus diambil 
 

 
 

E.  PEMECAHAN MASALAH SECARA KELOMPOK (GROUP) 
 

Merupakan proses pemecahan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

suatu kelompok (group or team). Beberapa karakteristik pemecahan masalah secara 

kelompok antara lain adalah: 

1. Adanya saling-ketergantungan (interdependency) antar individu-individu dalam 

kelompok 

2.  Individu-individu anggota kelompok memiliki orientasi yang kuat terhadap hubungan 

antar-pribadi, serta menyenangi situasi keharmonisan dan keserasian (non-conflict 

situation) 

3.  Memiliki pola bekerja secara bersama, partisipatif, dan bermusyawarah (teamwork, 

participative and comprommistic). 



4.  Pada kasus-kasus tertentu, adanya kecenderungan individu-individu yang mencari 

dukungan  kekuatan dari mayoritas anggota kelompok. 

Pada umumnya, hasil (out-put) pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

secara kelompok bersifat/berbentuk konsensus (kesepakatan) antar anggota kelompok, 

komitmen (tekad) bersama antar anggota kelompok, dan pada kasus-kasus tertentu, 

keputusan kelompok diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak (decision by majority). 

Berdasarkan pengumpulan data hasil-hasil penelitian tentang pengambilan keputusan, 

Gibson et al (2006). mengemukakan suatu perumusan bahwa metode pengambilan keputusan 

perorangan (individual) memiliki probabilitas yang paling rendah dalam menghasilkan keputusan 

berkualitas. Sedangkan metode pengambilan keputusan secara konsensus (keputusan 

kelompok) memiliki probabilitas yang paling tinggi dalam menghasilkan keputusan yang 

berkualitas. 

 
F.  JENIS-JENIS KEPUTUSAN (DECISION CLASSIFICATION) 

 

Greenberg dan Baron (2008) mengemukakan tentang jenis-jenis keputusan, yang 

secara ringkas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1.  Keputusan Terprogram (Programmed Decision): keputusan yang bersifat rutin, pada 
 

umumnya dilakukan oleh ‘lower-level personnel’, dan dilakukan berdasarkan aturan- 

aturan (kebijakan) yang telah ditetapkan. Jenis keputusan ini tergolong memiliki 

frekuesi terbanyak dalam organisasi. 

2.  Keputusan Tidak-Terprogram (Non-programmed Decision):  keputusan yang diambil 

pada situasi-2 tertentu (tidak terduga), memerlukan pemikiran kreatif untuk 

menemukan solusi. Pada umumnya dilakukan oleh ‘upper-level personnel’ 

3. Keputusan Strategik (Strategic Decision): keputusan yang membawa dampak 

(konsekuensi, risiko atau benefits) jangka panjang bagi organisasi. Pada umumnya 

dilakukan oleh ‘high-level executives’, dan berorientasi terhadap visi dan misi 

(memngarahkan) organisasi. 

4.  ‘Top-Down  Decision  Making’:  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  pimpinan 
 

organisasi (high-level executives) yang wajib ditaati oleh bawahan (karyawan). 
 

5. ‘Empowered Decision Making’: para karyawan didorong oleh pimpinan untuk 

mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam pekerjaannya. 



G. TIPE-TIPE PENGAMBIL KEPUTUSAN (DECISION-MAKER TYPES) 
 

Keputusan yang diambil individu atau kelompok individu, pada umumnya 

dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik kepribadian (personality characteritics) atau 

gaya kepemimpinan (type of leadership) individu. Berbagai teori dan instrumen telah 

dikembangkan oleh para ahli untuk memahami karakteristik-karakteristik kepribadian 

seorang individu yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang 

dilakukannya. Demikian pula, gaya kepemimpinan (leadership types) individu juga 

merupakan faktor yang membentuk perilaku individu dalam pengambilan keputusan. 

Beberapa teori tentang gaya kepemimpinan akan dibahas berikut nanti. 

Hubungan antara gaya kepemimpinan dan perilaku pengambilan keputusan 

secara individual dapat dijelaskan secara ringkas, sebagai berikut: 

1.  Authocrative   Leadership:   sang   pemimpinan   memiliki   kecenderungan   untuk 
 

melakukan pengambilan keputusan sendiri. Pada umumnya keputusan yang diambil 

adalah berbasis keakhlian yang dimiliki pemimpin atau berdasarkan “intuitive 

judgment” dari sang pemimpin. 

2.  Laissez-faire Leadership: sang pemimpin memiliki kecenderungan untuk membiarkan 

bawahan (anak-buah) untuk melakukan pengambilan keputusan. Pola keputusan ini 

cenderung mendorong diberikannya kebebasan kepada para pengikut atau 

bawahannya, yang secara positif diharapkan akan merangsang dan menumbuhkan 

kreativitas-kreativitas dari para pengikutnya. 

3.  Democratic Leadership: sang pemimipin memiliki kecenderungan untuk mendorong 

bawahan berperan-serta dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil 

pada umumnya bersifat consensus hasil musyawarah, yang disepakati semua 

pengikutnya.  Secara positif  keputusan-keputusan  yang  diambil akan  mendorong 

komitmen dari para anggota dalam melaksanakan atau mempertahankan keputusan. 

4.  Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership): sang pemimpin menciptakan dan 
 

mengartikulasikan visi (tujuan yang akan dicapai) sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan Visioner dipandang sangat efektif 

dalam pengambilan keputusan-keputusan tentang aspek perencanaan (planning), 

khususnya perencanaan strategik (strategic planning), yaitu pada organisasi yang 

ingin melakukan perubahan besar pada masa depan, ingin merubah/menciptakan 



citra organisasi yang baru, atau organisasi yang ingin melakukan konsolidasi internal 

dalam menetapkan rencana strategik organisasi. 

5.  Kepemimpinan   Transaksional   (Transactional   Leadership):   sang   pemimimpin 

berupaya mempengaruhi para pengikutnya untuk mencapai kinerja tinggi dengan 

transaksi akan memperoleh imbalan yang tinggi. Para pemimpin transaksional 

memiliki pemahaman dan kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan bawahan. Gaya 

kepemimpinan ini sangat efektif pada organisasi-organisasi yang relatif berskala kecil 

(small scale enterprise), yang mengalami situasi yang mendesak untuk melakukan 

peningkatan kinerja atau produktivitas, atau pada organisasi yang mengalami 

stagnasi atau “slow moving” pertumbuhannya. 

6. Kepemimpinan Transformasional (Transformational Leadership): sang pemimpin 

berupaya mengilhami dan memotivasi pengikutnya untuk meraih hasil kerja yang lebih 

besar dari pada target yang ditetapkan dan mendorong pengikutnya untuk meraih 

‘internal rewards’ (kebanggaan berprestasi, tujuan-tujuan transendental, aktualisasi 

diri, dll). Pemimpin transformasional akan bekerja efektif pada situasi organisasi yang 

menuntut peningkatan dalam aspek pengorganisasian (organizing) dan pengarahan 

(directing), sebagai cotohnya adalah pada organisasi yang ingin merombak budaya 

organisasi, mengatasi masalah-masalah rendahnya kinerja bawahan, banyak 

bawahan yang keluar, tingkat absensi yang tinggi, dan rendahnya kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Berdasarkan kajhian dari teori-teori tentang Kepemimpinan Visioner, 

Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional, diperoleh 

gambaran tentang efektivitas masing-masing tipe kepemimpinan tersebut, sebagaimana 

digambarkan pada table berikut di bawah ini. 



Tabel 3: Efektivitas Tipe-Tipe Kepemimpinan dalam Pemecahan Masalah 
 

GAYA KEPEMIMPINAN 

Visioner Transformasional Transaksional 

Difinisi: Pola perilaku pemimpin 

dalam menciptakan dan 

mengartikulasi visi organisasi 

secara realistik, dipercaya dan 

menarik, dengan menghubungkan 

kondisi organisasi saat ini dengan 

kondisi organisasi yang diinginkan 

pada masa depan 

Difinisi: Pola perilaku pemimpin yang 

menginspirasi bawahan untuk 

berkomitmen pada visi dan tujuan 

organisasi, mengutamakan 

kepentingan organisasi dibandingkan 

kepentingan pribadi, 

mengembangkan kapasitas 

bawahan, serta mendorong bawahan 

bekerja secara gigih. 

Difinisi: Pola perilaku pemimpin 

yang didasarkan pada kepekaan 

dan kepedulian terhadap 

kebutuhan-kebutuhan bawahan, 

yang digunakan sebagai 

landasan untuk melakukan 

transaksi dengan bawahan 

Indikator-indikator: 

 
a.   Kemampuan “Visioning”: 

merumuskan dan antisipasi ke 

masa depan 

b.   Keteladanan (Modelling): 

menjadi teladan bagi bawahan 

c.    Keterlibatan emosional 

(komitmen, kepuasan) bawahan 

dalam bekerja 

d.   Peningkatan spirit bawahan 

dalam mencapai visi yang 

ditetapkan 

Indikator-indikator: 

a.   Idealized    Influence:    pengaruh 

pada pola pikir bawahan 

b.   Inspirational Motivation: inspirasi 

yang memotivasi bawahan untuk 

bekerja lebih 

c.    Intellectual                 Stimulation: 

rangsangan intelektual yang 

menumbuhkan inisiatif dan 

kreativitas 

d.   Individualized        Consideration: 

perhatian secara individual pada 

bawahan 

Indikator-indikator: 

 
a. Kepekaan dan pemahaman 

terhadap kebutuhan 

bawahan, 

b.  Penetapan Target yang dapat 

terjangkau oleh bawahan 

c. Pemantuan   dan   evaluasi 

kinerja bawahan, 

d.  Penetapan     imbalan     yang 

efektif (positif atau negatif) 

Fungsi Pokok: Fungsi perencanaan 

(planning), khususnya perencanaan 

strategik (strategic planning) 

Fungsi            Pokok:            Fungsi 

pengorganisasian   (organizing)   dan 

pengarahan (directing), 

Fungsi         Pokok:         Fungsi 

pemantauan      dan      evaluasi 

(monitoring and evaluation) 

Efektivitas Penerapan: Pada 

organisasi yang ingin melakukan 

perubahan besar pada masa depan, 

ingin merubah/menciptakan citra 

organisasi  yang  baru,  atau 

organisasi yang ingin melakukan 

konsolidasi internal dlm menetapkan 

strategi organisasi 

Efektivitas Penerapan: Pada 

organisasi yang ingin merombak 

budaya organisasi, mengatasi 

masalah-masalah rendahnya kinerja 

bawahan, banyak bawahan yang 

keluar,  tingkat  absensi  yang  tinggi, 

dan rendahnya kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan 

Efektivitas Penerapan: Pada 

organisasi-organisasi yang relatif 

berskala kecil (small scale 

enterprise), organisasi yang 

mengalami situasi yang 

mendesak untuk melakukan 

peningkatan kinerja atau 

produktivitas, atau pada 

organisasi yang mengalami 

stagnasi   atau   “slow   moving” 

dalam tahap pertumbuhan 



 

 
 

 

Melalui ilmu pengetahuan atau melalui proses pengembangan budaya dalam 

kehidupan masyarakat, manusia berupaya mengembangkan cara-cara pemecahan 

masalah, karena disadari bahwa upaya meningkatkan cara pemecahan masalah yang 

efektif merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, 

organisasi atau masyarakat. 

 

Beberapa metode pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang populer 

dan terus dikembangkan dewasa ini, antara lain adalah: 

1.  Creative Problem Solving Method 
 

2.  Decision Tree Method 
 

3.  Delphi Technique 
 

Metode-metode tersebut di atas pada umumnya lebih berorientasi pada 

pendekatan pemecahan masalah secara kelompok (group problem solving). Metode- 

metode tersebut banyak digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik pada organisasi 

swasta, pemerintah atau publik. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan 

keterbatasannya, bahkan tidak jarang metode-metode tersebut digunakan secara 

bersama (parallel) untuk memecahkan suatu masalah 

 
 

A.  ‘CREATIVE PROBLEM SOLVING METHOD’ 
 

Pada awalnya metode ini dikembangkan oleh Alex Osborn dan Sidney Parnes 

pada pertengahan tahun 1950an.  Prinsip dasar metode ini adalah pemecahan masalah 

dengan menggunakan teknik sumbang-saran (brain-storming) dan pola berpikir kreatif 

(creative thinking) untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang terbaik (The 

Co-Creativity Institute, 1995). 

Metode ini menggunakan tahap-tahap pemecahan masalah yang dikenal dengan 

istilah OFPISA, yang merupakan singkatan dari kata-kata sebagai berikut : O (Objective 

Finding), F (Fact Finding), P (Problem Finding), I (Idea Finding), S (Solution Finding), dan 

A (Acceptance Finding). Tahap-tahap tersebut diuraikan secara ringkas, sebagai berikut: 



1.  Tahap ‘ Objective Finding’ (Perumusan Tujuan): 
 

• Merupakan tahap untuk merumuskan atau menetapkan tujuan atau keinginan 

yang akan dicapai dalam melakukan pemecahan masalah. Misalnya, dalam 

rangka mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu masalah, 

menghindari proses atau kejadian yang merugikan, dll. 

• Bila dilakukan dalam suatu kelompok kerja, maka perlu disepakati (konsensus) 

oleh semua anggota tim tentang tujuan yang akan dicapai  dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi tersebut. 

• Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang sedang 

dihadadapi sekolah: ‘apa saja masalah-masalah yang dihadapi sekolah dewasa 

ini? 

• Salah  satu  cara  untuk  mengidentifikasi  masalah-masalah,  dilakukan  dengan 

teknik ‘Brain Storming’ (Teknik Sumbang-Saran, yaitu melalui suatu forum diskusi 

kelompok, dan meminta para anggota kelompok untuk mengemukakan ide-ide 

secara bebas, terbuka dan tanpa dikritik. Ide-ide tersebut dicatat dan dibahas 

ulang dalam kelompok, sampai ditemukakan ide-ide terbaik yang disepakati oleh 

kelompok. 

2.  Tahap ‘Fact Finding’ (Pengumpulan fakta/data) 
 

• Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta/data yang relevan dengan daftar 

masalah yang timbul atau masalah yang sedang dihadapi 

• Fakta  atau  data  yang  dikumpulkan  tersebut  digunakan  untuk  memberikan 

gambaran tentang besarnya (magnitude) masing-masing masalah. 

3.  Tahap ’Problem Finding’ (Perumusan Masalah) 
 

Dalam tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu: 
 

        Memilih dan merumuskan ‘apa yang menjadi pokok masalah atau masalah utama’ 
 

yang harus segera diselesaikan (dari daftar masalah yang telah diidentifikasi). 
 

 Setelah  pokok  masalah  ditetapkan,  kemudian  dilakukan  identifikasi  terhadap 

faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab timbulnya masalah. 

 Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah, dirumuskan deskripsi 

faktor-faktor tersebut. 

4.  Tahap ‘Idea Finding  (Identifikasi Idea-idea untuk Pemecahan Masalah) 



Pada tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu: 
 

 Tiap   anggota   kelompok,   melalui   teknik   ‘brain   storming’,   diminta   untuk 

mengemukakan idea-idea yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

        Dibuat daftar idea-idea yang merupakan alternatif solusi (pemecahan masalah). 
 

 Berdasarkan daftar alternatif solusi, dilakukan diskusi kelompok untuk memilih 

alternatif-alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. 

5.  Tahap ‘Solution Finding (Memilih/menentukan alternatif-alternatif  solusi terbaik) 
 

Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
 

 Alternatif-alternatif yang telah disepakati (melalui konsensus dalam kelompok), 

kemudian dianalisis, misalnya dengan menggunakan teknik  ‘cost and benefit 

analysis’, teknik ‘stakeholders analysis’, atau teknik-teknik lainnya. 

 Pengambilan keputusan (pemilihan alternatif solusi) hendaknya didasarkan pada 

prinsip keputusan ‘SMART’ (Specific: solusi harus dijabarkan secara spesifik; 

Measurable: ouput dari solusi yang digunakan harus bisa diukur; Applicable: solusi 

harus bisa diterapkan/dilaksanakan; Relevant: solusi harus relevan dengan 

masalah yang ingin dipecahkan, dan Time-Framed: solusi harus memiliki batasan 

waktu atau dapat dijadualkan proses pencapaiannya. 

 Hasil analisis tersebut di atas digunakan untuk memilih alternatif solusi terbaik 

yang menjadi keputusan-keputusan untuk memecahkan masalah. 

6.  Tahap ‘Acceptance Finding’ (Mempersiapkan langkah-langkah tindakan). 
 

Pada tahap ini dilakukan beberapa hal: 
 

 Merumuskan langkah-langkah tindakan  (action plan) untuk tiap keputusan yang 

telah ditetapkan bersama (konsensus) 

 Tiap anggota kelompok diminta untuk memberikan idea-idea yang kreatif (melalui 

brain-storming) tentang langkah-langkah tindakan untuk tiap keputusan 

        Langkah-langkah tindakan yang baik setidak-tidaknya mengandung faktor-faktor 
 

4W+1H (What, Who, When, Where, and How Much or How Long): 
 

a.  What: apa (deskripsi) keputusannya? 
 

b.  Who: siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan? 
 

c.  When: kapan jadual waktu pelaksanaan keputusan? 
 

d.  Where: dimana/tempat keputusan dijalankan? 



e.  How: bagaimana (metode/teknik) menjalankan keputusan, berapa besar 

biayanya, berapa besar dampak/hasil-nya (target) bila dijalankan, dll. 

 
 

B.  THE DECISION TREE TECHNIQUE (Teknik Pohon Keputusan) 
 

The Decision Tree merupakan suatu alat atau teknik untuk membantu   suatu 

pengambilan keputusan dengan membuat cabang-cabang alternatif keputusan (seperti 

cabang-cabang pohion), dimana pada tiap cabang alternatif keputusan dilakukan analisis 

sasaran yang dapat dicapai dan konsekuensi (risiko) yang dari masing-masing alternatif 

keputusan (baik ditinjau dari faktor probabilitas  keberhasilan masing-masing alternatif, 

dan biaya yang diperlukan masing-masing alternatif). Berdasarkan analisis probabilitas 

dan konsekuensi, dapat dilihat perbandingan hasil akhir dari berbagai alternatif 

keputusan. 

Teknik ‘decision tree’ dirancang dan digambar dengan  menggunakan simbol- 

simbol sebagai berikut: 

1.  Simbol            menunjukkan pilihan alternatif keputusan yang harus diambil 
 

2.  Simbol                       menunjukkan  probabilitas  (kemungkinan)  akan  terwujudnya 
 

(keberhasilan) suatu alternatif keputusan 
 

3.  Simbol               menunjukkan hasil akhir dari suatu alternatif keputusan. 
 

Contoh kasus: suatu sekolah mendapat donasi dana dari masyarakat, dan 

terdapat 2 (dua) alternatif keputusan, yaitu (1)   menambah 3 ruang kelas atau (2) 

merenovasi ruang-ruang kelas yang ada. Dengan menghitung probabilitas jumlah siswa, 

pendapatan dan biaya sekolah, maka dapat dilihat alternatif keputusan apa yang paling 

menguntungkan untuk dipilih. 

 



Pada  umunya,  ‘Decision  Tree  Technique’  dapat  berfungsi  efektif  manakala 

digunakan pada aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 

1.  Digunakan untuk memprediksi ‘risiko dan manfaat’ (cost and benefit) dari   suatu 

keputusan tentang beberapa alternatif program investasi. Dalam hal ini dapat 

dianalisis dan dibandingkan probabilitas hasil investasi dan kemungkinan- 

kemungkinan risiko yang akan dihadapi. 

2.  Sebagai alat atau teknik untuk membuat skenario pengambilan suatu keputusan yang 

berasal dari berbagai alternatif keputusan. Berdasarkan scenario pengambilan 

keputusan akan dapat ditentukan alternative keputusan terbaik. 

3.  Teknis ini menggunakan pendekatan dan analisis kuantitatif, yang memudahkan 
 

dilakukannya perbandingan ‘nilai’ (atau skor) dari berbagai alternatif keputusan. 
 

 
 

C. ‘DELPHI TECHNIQUE’ 
 

Merupakan suatu cara sistematik dalam mengumpulkan dan mengorganisir 

pendapat-pendapat (ideas) dari para ahli (experts) untuk disepakati (consensus) menjadi 

suatu keputusan.  Proses ini dilakukan oleh suatu tim (organizer). Proses pengumpulan 

pendapat tidak harus dilakukan dengan forum tatap muka (rapat), melainkan dapat 

dilakukan melalui korespondensi atau pengiriman e-mail. 

Proses Delphi Technique dapat digambarkan sebagai berikut (Greenberg & 

Baron, 2008): 

 
 

 
 

Beberapa catatan tentang penggunaan Delphi Technique, antara lain adalah: 



1.  Delphi Technique dapat digunakan dengan efektif untuk  memecahkan masalah- 

masalah yang bersifat kompleks, baik dari suatu disiplin tertentu ataupun yang bersifat 

multi-disiplin, yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu 

2.  Delphi Technique dapat menjangkau banyak ahli dari berbagai disiplin dan keahlian 

(expertises), karena tidak menuntut kehadiran mereka dalam pertemuan-petemuan 

tatap muka,yaitu dengan dilengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi 

(email, internet, dan lain-lain). 

3.  Delphi Technique relatif memerlukan banyak waktu (time-consuming), dan cukup 

rumit dalam mengkompilasikan pendapat/idea dari para ahli. 

Delphi  Technique  kurang  tepat  untuk  digunakan  pada  situasi-situasi  kritis  yang 

memerlukan keputusan segera dan memiliki waktu terbatas. 



 

 
 

Manusia senantiasa dihadapkan pada masalah-masalah yang menuntut untuk 

selalu dipecahkan. Upaya untuk memecahkan masalah secara efektif memerlukan 

proses berpikir. Pada satu sisi, manusia dituntut untuk berpikir karena menghadapi 

masalah, dan pada sisi lain, masalah muncul justru karena dipikirkan oleh manusia. 

Pada hakikatnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan yang diterima 

dan rencana yang diinginkan, dan dituntut untuk segera diselesaikan. Masalah yang 

timbul perlu segera dipecahkan agar tidak menghambat kelancaran kegiatan kerja dan 

tidak berakumulasi menjadi masalah yang lebih besar.  Suatu masalah akan dirasakan 

semakin berat manakala kesenjangan, antara kenyataan yang dihadapi dengan 

keinginan atau kehendak, dituntut untuk sesegera mungkin dilakukan penyelesaian. 

Dalam perjalanan hidupnya, pada tiap penggal waktu, manusia senantiasa 

dihadapkan pada masalah-masalah yang menuntut untuk selalu dipecahkan dan 

diselesaikan. Upaya-upaya  untuk memecahkan  masalah  secara efektif memerlukan 

proses-proses berpikir, yaitu pada taraf berpikir untuk memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

Masalah dalam organisasi dapat berbentuk sebagai suatu kesenjangan antara 

realisasi dibandingkan dengan rencana, adanya kebutuhan atau tuntutan waktu yang 

mendesak untuk segera memecahkan masalah, adanya penyimpangan terhadap suatu 

keadaan atau proses yang seharusnya berjalan normal, atau suatu masalah masih 

bersifat potensial atau diprediksi akan menjadi masalah. 

Secara umum, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 tahap yang berurutan, yaitu (1) Tahap Pemecahan Masalah 

merupakan upaya-upaya merumuskan masalah, mengumpulkan fakta relevan, 

melakukan analisis masalah, dan menyusun alternatif-alternatif pemecahan masalah, 

serta (2) Tahap Pengambilan Keputusan merupakan kegiatan memilih dan memutuskan 

alternatif (solusi) terbaik dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang tersedia. 

Berdasarkan alternatif yang dipilih, selanjutnya diputuskan (decision) langkah-langkah 

(rencana) tindakan untuk menyelesaikan masalah. 



Pendekatan dalam melakukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

diklasifikasikan menjadi (1) Pemecahan Masalah secara Kelompok (Collective), yang 

menghasilkan keputusan-keputusan dalam bentuk konsensus, komitmen atau keputusan 

berdasarkan suara terbanyak, sadangkan (2) Pemecahan masalah secara Perorangan 

(individual), yang menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat intuitif, berdasarkan 

keahlian atau kekuasaan sang pengambil keputusan. 

Tipe-tipe kepemimpinan sangat berperan dalam perilaku pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. Tipe Kepemimpinan Visioner lebih efektif pada organisasi yang 

ingin melakukan perubahan besar pada masa depan, ingin merubah/menciptakan citra 

organisasi yang baru, atau organisasi yang ingin melakukan konsolidasi internal dlm 

menetapkan strategi organisasi. Tipe Kepemimpinan Transformasional lebih efektif Pada 

organisasi yang ingin merombak budaya organisasi, mengatasi masalah-masalah 

rendahnya kinerja bawahan, banyak bawahan yang keluar, tingkat absensi yang tinggi, 

dan rendahnya kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tipe 

Kepemimpinan Transaksional lebih efektif pada organisasi-organisasi yang relatif 

berskala kecil (small scale enterprise), organisasi yang mengalami situasi yang 

mendesak untuk melakukan peningkatan kinerja atau produktivitas, atau pada organisasi 

yang mengalami stagnasi atau “slow moving” dalam tahap pertumbuhan 

Metode atau teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (Creative 

Problem Solving, Decision Tree dan Delphi Technique) yang dibahas dalam buku ini, 

tidaklah dapat dinilai mana yang terbaik. Tiap metode atau teknik dapat digunakan 

dengan efektif, tergantung pada situasi atau jenis masalah yang dihadapi. Disamping itu, 

diperlukan upaya-upaya untuk mempelajarinya secara lebih mendalam, dan banyak 

melatihnya dalam aktivitas kerja yang nyata. 

Pendekatan pemecahan masalah melalui kelompok lebih ditekankan pada buku ini, 

namun tidak berasrti pendekatan pemecahan masalah kurang efektif. Hal ini dilandasi 

pemikiran bahwa dinamika budaya yang berkembang dalam masyarakat kita, yang lebih 

berorientasi  pada  pola  bekerja  kelompok  (gotong-royong  dan  musyawarah  untuk 

mufakat). 
 

H. Bibin Rubini 
 

Widodo Sunaryo 
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