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PEMECAHAN MASALAH DAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN OLEH SDM 
 

Oleh Johnson Dongoran 

 

Pengantar 
      Masalah adalah bunga kehidupan bagi manusia, karena tanpa masalah, kehidupan akan 

menjadi hambar dan kurang menarik. Manusia tidak pernah sepi akan masalah, bahkan 

penyelesaian masalah tertentu kadang memunculkan masalah baru, yang perlu dicari 

pemecahannya. Demikian seterusnya hidup manusia senantiasa berhadapan dengan masalah. 

Apapun bentuk masalah yang dihadapi, setiap masalah perlu diselesaikan agar tidak 

menghambat roda perjalanan hidup pribadi dan roda perjalanan hidup organisasi. Masalah 

yang tidak ditangani dengan semestinya oleh SDM organisasi akan menjadi duri bagi 

perjalanan hidup pribadi dan perjalanan organisasi di hari-hari selanjutnya. Dalam hal 

penyelesaian masalah (problem solving) memunculkan masalah baru, maka masalah perlu 

dianggap sebagai tantangan dan peluang yang memungkinkan organisasi datang pada jalan 

keluar (solution) baru, yang membuat anggota organisasi dapat belajar sesuatu yang baru yang 

belum dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, masalah perlu disikapi oleh SDM – baik pribadi 

maupun dalam kapasitas anggota organisasi – sebagai kesempatan memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan baru untuk menangani dan menjalankan roda organisasi.   

      Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan serta 

perbedaan antara harapan dan kemampuan. Harapan yang tidak sama – lebih tinggi atau lebih 

rendah – dari capaian merupakan masalah. Apabila harapan lebih tinggi dari kenyataan itu 

berarti tidak mencapai target, tidak bekerja maksimal dan tidak memanfaatkan peluang yang 

ada. Sementara harapan yang lebih rendah dari capaian menjadi masalah karena itu berarti 

harapan yang ditetapkan terlalu sepele, terlalu ringan, kurang menantang dan karena itu perlu 

ditingkatkan. Perbedaan kemampuan dengan harapan menjadi masalah karena harapan yang 

lebih tinggi dari apa yang dapat dilakukan, terdapat suatu kesenjangan antara yang diinginkan 

dengan yang dapat dilakukan, seperti kata pepatah: “Maksud hati memeluk gunung, apa daya 

tangan tak sampai”. Penyelesaian masalah seperti ini adalah dengan membuat harapan yang 

lebih realistis.  

      Karena banyak aspek yang berkaitan dengan masalah, maka uraian lebih jauh tentang 

masalah dan penyelesaian masalah menyangkut hal-hal berikut:  

1. Apa kaitan penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan? 

2. Bagaimana tahapan pemecahan masalah? 

3. Apa saja sifat pemecahan masalah dan cara menanganinya? 

4. Apa saja peubah yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian masalah? 
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digunakan sebagai materi Latihan Kepemimpinan Mahasiswa UKSW Periode 2007 – 2008 di Pondok Penuai 

Kopeng Kabupaten Semarang, 22 Mei 2008 dan beberapa kali menjadi materi pelatihan kepemimpinan 

mahasiswa UKSW di tahun 2009, 2010 dan 2011.    
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5. Apa saja karakteristik masalah yang perlu penyelesaian? 

6. Apa saja sumber masalah dan penyelesaiannya?   

  

Kaitan dengan pengambilan keputusan 
      Setiap saat manusia diperhadapkan pada persoalan yang membutuhkan jalan keluar. 

Pilihan atas jalan keluar tentang setiap persoalan merupakan pengambilan keputusan, karena 

itu pemecahan persoalan (problem-solving) tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan terus-menerus terjadi di dalam organisasi, sehingga organisasi disebut 

sebagai a decision making machine (Jones, 2007). Pengambilan keputusan sangat penting 

dalam organisasi, bahkan dapat diidentikkan dengan pengelolaan organisasi. Ini beralasan 

karena keputusan yang diambil sangat menentukan perjalanan hidup organisasi. Kast dan 

Rosenzweigh (1985) menyebut bahwa pengambilan keputusan merupakan keharusan di setiap 

aras organisasi supaya tugas-tugas strategis, koordinatif dan operasional, termasuk di aras 

nonmanagerial dapat ditangani dengan baik (Dongoran, 2005). 

      Wood et al (1998) mengatakan bahwa problem solving dan decision making merupakan 

dua hal yang saling terkait, di mana pemecahan masalah memerlukan keterampilan 

pengambilan keputusan, dan selanjutnya pengambilan keputusan akan memunculkan masalah 

baru yang perlu diselesaikan lebih lanjut. Kaitan keduanya digambarkan oleh Wood et al 

(1998) sebagai berikut: Lihat Gambar 1. 

Gambar 1. Kaitan problem solving dan decision making (Wood et al, 1998, p. 532) 
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Menurut Robbins (2001), setiap orang memerlukan problem-solving dan decision 

making skills agar “dapat mengidentifikasi persoalan, mencari dan memperoleh alternatif, 

menilai semua alternatif yang tersedia, dan membuat pilihan yang kompeten” (p.265). Jadi 

pengambilan keputusan yang competent menurut Robbins (2001) merupakan akhir 

penyelesaian masalah. Jauh sebelumnya, Duncan (1981) menyebut bahwa persepsi dan 

belajar memimpin ke arah membuat pilihan yang perlu atau pemecahan masalah. Persepsi 

menyediakan informasi dan membantu mengetahui kapan menghadapi masalah, sementara itu 

kegiatan belajar membantu mengkaitkan informasi terbaru yang dipersepsi dengan 

pengalaman di masa lalu, dan setelah itu, pilihan harus dibuat (p.123). Selanjutnya Duncan 

mengatakan bahwa pemecahan masalah merupakan serial tindakan seperti pencarian 

informasi, pilihan, dansebagainya, di mana pilihan aktual atas jalan keluar merupakan 

keputusan. Menurutnya (Duncan, 1981), untuk memahami pemecahan masalah, perlu 

mengikuti sejumlah langkah, yakni: (a) memperoleh informasi, (b) bertindak dalam 
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pengambilan keputusan, dan (c) ketidak sesuaian dengan kesadaran/ cognitive dissonance 

(p.124-128). Dari pendapat Duncan jelas bahwa pengambilan keputusan merupakan pilihan 

jalan keluar atas persoalan (the actual choices of solution), namun dia menambahkan langkah 

yang ketiga, yakni cognitive dissonance sebagai konsekuensi dari setiap keputusan. 

Artinya.penyelesaian masalah lebih luas dari pengambilan keputusan, karena masih harus 

mempertimbangkan konsekuensi keputusan yang diambil.    

      Agar tidak kehilangan maksud Duncan, ada baiknya ke tiga langkah yang dia sebutkan 

diuraikan lebih lanjut. Menurut Duncan (1981), seberapa banyak pencarian informasi 

tergantung pada: (i) the information from which one begins: lebih sedikit informasi untuk 

mengambil keputusan apabila persoalan sudah biasa dibanding persoalan baru dan belum 

biasa dihadapi. Badingkan misalnya keputusan untuk memperluas investasi pada bidang yang 

sangat menguntungkan versus menutup pabrik di kota kecil; (ii) related to the uncertainty in a 

situation. Aturan umum: semakin besar ketidak pastian, semakin besar pencarian yang 

diperlukan. Sumber ketidak pastian: stimulus yang belum dikenal, unik, mengejutkan, ketidak 

pastian yang meningkat. (iii) personality and background of the problem solver: orang yang 

terlibat dalam pemecahan masalah memiliki gagasan seberapa banyak kebebasan yang 

mereka miliki dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Duncan mengatakan bahwa pilihan 

yang diambil seseorang merupakan elemen umum dari semua perilaku (p.126). Setiap pagi 

orang harus mengambil keputusan. Hanya saja keputusan pribadi lebih sederhana dibanding 

keputusan organisasi, dan ada yang diputuskan dengan cepat ada yang agak lambat karena 

membutuhkan berbagai pertimbangan. Pilihan bukan akhir dari pemecahan masalah. 

Implikasi psikologis setiap keputusan terus berlanjut, dan ini yang biasa disebut sebagai 

cognitive dissonance (istilah yang diperkenalkan Leon Festinger), post decision 

consequences. Menurut Festinger (Duncan, 1981), setiap orang memiliki harapan/ expectation 

dan pengalaman/experiences tentang pribadi masing-masing, orang lain dan lingkungan. 

Kadang bisa terjadi kekuatiran setelah mengambil keputusan. Misal menolak ajakan orang, 

padahal kita masih ingin berlanjut hubungan dengan yang bersangkutan. Kekuatiran tersebut 

mungkin akan lebih besar apabila menyangkut investasi besar. Misal: memilih lokasi pabrik 

di tempat tertentu padahal terdapat sejumlah alternatif yang baik, dibanding hanya ada satu 

alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang mungkin.       

      Hubungan pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai 

berikut (Kast and Rosenzweig, 1985, p.423): Pengambilan keputusan mencakup: (a) kegiatan 

mengidentifikasi persoalan, memberi batasan atas persoalan dan mendiagnosa persoalan, (b) 

kegiatan menemukan berbagai alternatif pemecahan atas persoalan, dan (c) kegiatan menilai 

berbagai alternatif pemecahan dan memilih dari berbagai alternatif pemecahan tersebut. 

Kegiatan ketiga (butir c) adalah membuat pilihan. Selain ke tiga kegiatan tersebut, pemecahan 

masalah (problem-solving) juga mencakup  kegiatan: (d) pelaksanaan alternatif pemecahan 

yang telah dipilih, dan (e) kegiatan memelihara, memonitoring dan mereview program 

pemecahan tersebut. Dari berbagai kegiatan di atas, jelas bahwa pemecahan masalah lebih 

luas dari pengambilan keputusan.  

      Selanjutnya, Kast and Rosenzweig (1985) menyebut bahwa dalam pemecahan masalah 

perlu diperhatikan dua hal, yaitu diagnosis dan tindakan. Keduanya harus seimbang dan 

dijalankan dengan baik dan benar. Over-diagnosis menyebabkan “paralysis by analysis”, di 

mana organisasi tidak berani dan tidak pernah bertindak, dan under-diagnosis yang akan 
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menghasilkan “extinction by instinct”, di mana organisasi terlalu cepat bertindak (p.635). Jadi 

yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah obyektifitas penilaian akan segala aspek 

permasalahan yang dihadapi dan mengambil keputusan yang realistis untuk dijalankan agar 

konsekuensi keputusan yang akan dihadapi dapat diantisipasi dengan baik dan semestinya.  

 

Tahap-tahap pemecahan masalah 
      Dari uraian sebelumnya tentang kaitan pemecahan masalah dengan pengambilan 

keputusan sebenarnya telah dapat dikemukakan tahap-tahap yang dilalui dalam pemecahan 

masalah. Namun untuk melengkapi uraian tersebut, Kast dan Rosenzweig (1985) 

mengemukakan bahwa dalam pemecahan masalah biasanya dilalui tahap-tahap berikut (p. 

635-637): (1) Problem sensing, mengidentifikasi kesenjangan antara situasi yang dipersepsi 

dengan situasi yang diharapkan; (2). Refining the problem untuk meyakinkan bahwa anggota 

organisasi sepakat dan sepaham tentang batasan persoalan yang dihadapi. Misalnya, siapa 

yang terlibat, siapa penyebabnya, macam persoalan, tujuan penyelesaian persoalan, dan 

bagaimana menilai hasilnya; (3). The generation of alternative solutions, yakni bertukar 

pikiran untuk menganalis setiap alternatif pemecahan; (4). The evaluation phase, yang 

mencakup identifikasi tahapan tindakan tentatif, mengantisipasi dampak yang mungkin 

terjadi, merefining dan memilih solusi terbaik; (5). Planning action steps; (6). Implementing 

action steps; (7). Following up. 

      Apabila pendapat Kast dan Rosenzweigh (1985) di atas diperhadapkan dan dibandingkan 

dengan pendapat Robbins (2001; Robbins and Judge, 2009) dan Duncan (1981) seperti 

diuraikan sebelumnya, maka tahap-tahap pemecahan masalah dapat digambarkan 

sebagaimana nampak pada table 1 di bawah. Dari tabel tersebut jelas bahwa kegiatan pada 

tahap pertama (tahap 1) hingga tahap ke enam (tahap 6) adalah merupakan pengambilan 

keputusan, sedangkan pemecahan masalah dari tahap pertama hingga tahap ke 10, sesuai 

tahapan yang diusulkan. Dengan demikian, pemecahan masalah jauh lebih luas dari pada 

cakupan pengambilan keputusan. 

 

Tabel. 1. Tahap-tahap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

Tahap Duncan (1981) Robbins (2001) Kast & Rosenzweig 

(1985) 

Tahap yang diusulkan 

1 Acquiring 

information 

  Acquiring information 

2  Identify 

problems 

Problem sensing Problem sensing 

3  Refining the problem Refining the problem 

4  Generate 

alternatives 

The generation of 

alternative solutions 

The generation of 

alternative solutions 

5  Evaluate those 

alternative 

The evaluation phase The evaluation phase 

6 Action in decision 

making 

Make competent 

choices 

 Make competent choices 

7   Planning action steps Planning action steps 

8   Implementing action Implementing action 
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steps steps 

9   Following up Following up 

10 Cognitive 

dissonance 

  Cognitive dissonance 

    

Beberapa sifat pemecahan masalah dan cara menanganinya 
      Ada tiga sifat pemecahan masalah pada umumnya yaitu substansi, struktural atau teknis 

(Duncan, 1981). Substansi misalnya, keputusan tertentu dalam notula rapat tidak seperti 

diputuskan, atau dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan keputusan. Dengan kata lain, terjadi 

penyimpangan. Cara mengatasi hal seperti ini lebih bersifat single-loop learning (Luthan, 

2008), hanya memperbaiki kekeliruan. Hal struktural adalah masalah yang diakibatkan sistem. 

Barangkali sistem tidak berubah, tetapi keadaan berubah dan sistem tidak mampu menjawab 

tantangan jaman, sehingga yang dulu tidak dianggap masalah, sekarang dianggap sebagai 

masalah. Misalnya, ketidak adilan, kemiskinan dan keterbelakangan dahulu dianggap sebagai 

sesuatu yang alami/natural, tetapi dewasa ini dianggap sebagai masalah yang harus 

diselesaikan. Bisa juga sistem menjadia masalah karena diciptakan sistem legal yang 

memunculkan ketidakadilan yang menguntungkan segelintir orang yang berkuasa dan tidak 

memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Misalnya, sistem birokrasi tertentu atau sistem 

politik tertentu yang menguntungkan segolongan orang dan merugikan bagi sebagian besar 

rakyat. Hal seperti ini diatasi dengan cara double loop learning (Luthan, 2008), tidak sekedar 

mengoreksi penyimpangan, tetapi memperbaiki sistem. Hal teknis misalnya kemacetan mesin, 

tetapi bisa juga karena ketidakmampuan menangani persoalan tertentu. Dalam hal pertama, 

mungkin cukup dengan single loop learning, tetapi dalam hal kedua, perlu double loop 

learning mengubah keterampilan karyawan. 

 

Peubah-peubah pemecahan masalah 
      Peubah (variable) pemecahan masalah umumnya hanya peubah obyektif dan peubah 

subyektif (Duncan, 1981). Peubah obyektif seperti substansi, struktural dan teknis 

sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan peubah subyektif, yakni siapa yang terlibat dalam 

masalah dan pemecahan masalah tersebut. Biasanya yang terlibat adalah atasan dan bawahan, 

di antara sesama sejawat, dan antara organisasi dengan organisasi lain atau dengan orang lain. 

Atasan dan bawahan misalnya berupa ketidakpatuhan atau ketidakdisiplinan bawahan seperti 

sering terlambat, merusak peralatan kantor, mencuri dari organisasi, korupsi dan lain 

sebagainya. Bisa juga berupa keluhan atau tuntutan bawahan kepada atasan seperti kenaikan 

gaji, perbaikan iklim dan kondisi kerja. Antar sejawat misalnya saling ketergantungan antar 

unit, kelangkaan sumber yang digunakan bersama, dan hubungan pribadi karena sering 

berinteraksi (Pepatah Batak menyebut: “Kayu yang berdekatan yang mungkin bergesekan”). 

Mengatasinya, perluas sumberdaya dan secara teknis memperbaiki sistem kaitan antar unit, 

dan menangani secara profesional setiap persoalan yang dihadapi antar sejawat. Persoalan 

antara organisasi dengan organsisasi/orang lain misalnya keluhan konsumen atas mutu dan 

pelayanan serta harga produk yang dijual perusahaan. Cara mengatasinya, memperbaiki mutu 

produk/jasa dan layanan, meningkatkan efisiensi kerja sehingga dimungkinkan menurunkan 

harga jual produk/jasa tanpa mengorbankan mutu barang/jasa dan tingkat margin perusahaan. 
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      Dalam organisasi tidak jarang terjadi bahwa manajer terlalu sibuk (Marwata, 2001; 

Dongoran, 2010) dan banyak hal bernilai yang harus dilakukannya, maka dari itu manajer 

yang efektif tahu kapan dan hal apa yang perlu didelegasikan untuk diputuskan di tingkat 

bawah. Dalam situasi demikian, manajer menanyakan empat hal berikut (Wood et al, 1998, p. 

542): Pertama, Apakah persoalan mudah ditangani? Persoalan kecil dan tidak berarti tidak 

perlu menyita banyak waktu manajer, karena seandainya ada kesalahan tidak akan berakibat 

fatal bagi organisasi. Ke dua, Apakah persoalan dapat terselesaikan sendiri? Urutkan 

persoalan dari yang tidak terlalu berarti hingga yang sangat berarti. Dan akan mengejutkan 

bahwa ternyata sejumlah masalah yang tidak terlalu berarti akan selesai dengan sendirinya 

atau akan diselesaikan orang lain sebelum manajer memberi perhatian pada persoalan-

persoalan tersebut. Kalau persoalan yang tidak terlalu penting sudah terselesaikan dengan 

sendirinya, maka waktu akan cukup untuk persoalan-persoalan yang lebih penting. Hal ke 

tiga, Apakah harus saya yang mengambil keputusan? Banyak masalah dapat ditangani 

karyawan pada aras (level) bawah. Keputusan semacam ini sebaiknya didelegasikan saja. 

Masalah lain yang lebih penting yang harus ditangani pada aras yang lebih tinggi, yakni 

keputusan yang memiliki konsekuensi lebih luas pada organisasi dan karenanya perlu 

langsung di bawah pengawasan manajer. Terakhir, Apakah penyelesaian masalah dalam 

konteks organisasi? Artinya, harus dibedakan masalah yang kalau diselesaikan memberi 

solusi pada konteks organisasi dan yang tidak dapat memberi solusi pada organisasi. Dengan 

demikian, waktu dan energi manajer terpumpun (focus) pada penyelesaian masalah yang 

berkaitan dengan kepentingan organisasi.  

 

Karakteristik masalah yang perlu dicari penyelesaian 
      Secara sederhana, karakteristik masalah yang dihadapi dapat dilihat dari dimensi seberapa 

sulit dan seberapa mendesak masalah tersebut harus diatasi. Berdasarkan dua dimensi 

tersebut, dapat dibuat tipologi masalah sebagai berikut: (1) mudah dan segera, (2) sulit tetapi 

harus segera, (3) mudah dan bisa ditunda, dan (4) sulit dan bisa ditunda (Lihat gambar 1). 

Dengan pola berpikir yang sama, tipologi masalah yang harus dicari solusi tentangnya juga 

bisa dibuat berdasarkan seberapa sulit dan seberapa mendasar masalah tersebut. Berdasarkan 

kedua dimensi tersebut, maka dapat dibuat tipologi masalah sebagai berikut: (1) mudah dan 

mendasar, (2), sulit dan mendasar, (3) mudah dan tidak mendasar, serta (4) sulit dan tidak 

mendasar. Yang tidak mendasar pada umunya bisa ditunda, sedangkan yang mendasar ada 

yang perlu segera ditangani (misalnya fitnah), tetapi ada yang bisa ditunda seperti membuat 

peraturan atau UU atau suplemen UUD. 

             Gambar 2. Prioritas pemecahan masalah 
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Sumber dan penyelesaian masalah 
      Sumber masalah pada umumnya adalah ketidakpastian, kelangkaan, harapan, kemampuan 

dan keterampilan, upaya dan motivasi, kesempatan, ketidakmampuan untuk berkembang lebih 

lanjut/obsolescent, stagnasi, dan kedewasaan kelompok/maturity of group yang memunculkan 

pikiran kelompok/group-think, konflik yang kronis, perubahan kelompok/group-shift, 

kemalasan sosial/social loafing, dampak buruk kepada sesama karena kehadiran seseorang 

dalam kelompok/negative social facilitation effect, dan persepsi (Gibson, et al, 2003; Hughes, 

et al, 2002; 2009; Robbins, 2001; Robbins and Judge, 2009). Carnall (2007) menyebut ketika 

berusaha melanjutkan efektifitas organisasi, ada sejumlah hambatan dalam pemecahan 

masalah, yang disebutnya sebagai block to problem solving and change. Berbagai hambatan 

dimaksud mencakup: perceptual blocks, emotional blocks, cultural blocks, environmental 

blocks, dan cognitive blocks (p. 121–123).   

      Penyelesaian masalah harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi seperti: (i) 

masalah yang mudah dan tidak berdampak berarti pada organisasi (bukan hal prinsip) bisa 

diabaikan atau ditangani sambil lalu, (ii) masalah mudah berupa penyimpangan ditangani 

dengan single loop learning sekedar mengembalikan kepada keadaan semula, (iii) persoalan 

berkaitan dengan hal prinsip dan sulit, ditangani dengan double loop learning sebagaimana 

dikemukakan Peter Senge (Luthans, 2008). Mengatasi hambatan sebagaimana dikemukakan 

Carnall di atas, Carnall mengemukakan sejumlah tindakan yang mendorong kreatifitas dalam 

pemecahan masalah, yang mencakup: stay loose or fluid your thinking until rigour is needed; 

protect new ideas from criticism; acknowledge good ideas, listen, show approval; eliminate 

status or rank; be optimism; support confusion and uncertainty; value learning from 

mistakes; focus on the good aspect of an idea; share the risks; suspend disbelief; build on 

ideas; and do not evaluate too early.     . 

Melengkapi penyelesaian masalah sebagaimana diuraikan di atas, tabel 3 berikut 

secara ringkas mengemukakan cara penyelesaian masalah sesuai sumber masalah yang 

dihadapi seperti diidentifikasi sebelumnya. 

 

Tabel. 3. Cara penyelesaian masalah sesuai masalah yang dihadapi. 

       Sumber masalah (problem) Penyelesaian masalah (solving-problem) 

Uncertainty Antisipasi dengan perhitungan matang 

Scarcity Penggunaan seperlunya 

Expectation (terlalu tinggi/terlalu rendah),  Buat realistis 
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Ability dan skills Pelatihan 

Effort dan motivation Dorongan dan dukungan 

Opportunity Fasilitas 

Ketinggalan atau kadaluarsa (obsolescent) Berpikir kritis dan kreatif 

Stagnasi Inovasi dan pengembangan 

Maturity (kedewasaan) sehingga muncul 

apa yang disebut groupthink. 

Devil advocacy atau dialectical 

Chronic conflict (konflik yang berlarut-

larut)  

Obyektifitas dan profesionalisme. Geser 

menjadi konflik pendapat  

Group-shift  Penegakan aturan 

Social loafing Budaya malu  

Negative social facilitation effect   Ketegasan dan selektifitas penempatan 

Perception bias Obyektifitas dan keterbukaan/open mind 

  

      Selain cara penyelesaian di atas, ada beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk 

pemecahan masalah, yaitu Model Pembelajaran dari Kolb (Emory, 1985) dan Jendela Johari 

(Randolph, 1985) sebagaimana diuraikan di bawah ini. Penyelesaian masalah menurut Kolb 

adalah melalui pembelajaran (Emory, 1985).  Model pembelajaran Kolb mencakup: (i) 

Pengalaman nyata/Concrete experience, (ii) Pengamatan dan refleksi/ Observation and 

reflection, (iii) Pembentukan konsep secara abstrak dan perampatan/ Formation of abstract 

concepts and generalization, dan (iv) Menguji hipotesa di masa depan/Testing of hypotheses 

in future situation (Emory, 1985, p.107). Penyelesaian masalah melalui pembelajaran sebagai 

digambarkan pada Gambar 3 di bawah mengindikasikan bahwa masalah dapat ditangani pada 

salah satu tahapan belajar seperti dikemukakan Kolb, dan bisa juga berupa siklus dan baru 

diperoleh pemecahan pada siklus tertentu.  

Gambar 3. Model pembelajaran menurut Kolb (Diadaptasi dari Randolph, 1985, p. 107).  

 

Formation of 

abstract and 

generalization 

Observation 

and reflection 

Concrete 

experience 

Testing of 

hypotheses 



  Pemecahan Masalah... Jhonson Dongoran   151 

 

Penyelesaian masalah lainnya adalah melalui sharing dan feedback sebagaimana 

digambarkan Johari Window (Randolph, 1985) seperti pada Gambar 4 berikut. Menurut 

gambar tersebut, pemecahan masalah secara optimal hanya diperoleh dalam situasi ke dua 

belah pihak sama-sama memahami dengan benar dan akurat masalah yang dihadapi (Open 

area). Ada potensi untuk menyelesaikan masalah dalam situasi blind area apabila yang 

bersangkutan meminta umpan balik dari pihak lain yang memahami masalah tersebut, 

sehingga yang bersangkutan bergeser ke posisi open area. Hal yang sama pada hidden area, 

masih dimungkinkan penyelesaian masaslah secara optimal dengan lebih dahulu men-sharing 

informasi kepada pihak lain, sehingga yang bersangkutan digeser terlebih dahulu ke situasi 

open area baru pemecahan masalah dapat dilakukan secara optimal.   

Gambar 4 Jendela Johari (Randolph, 1985, p. 137) 
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Literatur terbaru mengusulkan pemecahan masalah sebagai berikut. Daphne (2009) 

mengemukakan empat tahap dalam menyelesaikan masalah, yaitu: Pertama, analisis data dan 

informasi atas masalah yang ada. Dalam hal ini, team yang bertugas untuk menyelesaikan 

masalah tersebut mengeksplorasi masalah secara mendalam, tanpa ada pikiran mencari solusi 

atas masalah tersebut. Ke dua, menemukan insight in to the problem, yang diperoleh melalui 

tukar pikiran (brainstorming) untuk mendapat sebanyak mungkin solusi atas masalah yang 

dihadapi. Ke tiga, tim mengidentifikasi dan memberi batasan yang jelas atas masalah serta 

memberi kriteria pembobotan (weight) untuk solusi yang baik atas masalah dimaksud. Dan ke 

empat, tim secara sistematis menilai solusi potensil sesuai kriteria yang digunakan. Penulis 

lain, yakni Sims (2011) memberi tujuh aturan sederhana untuk penyelesaian masalah, yakni: 

(1) Don’t implement the solution before you’ve identified the problem; (2) Don’t rule it out 

before testing it out; (3) Don’t jump to conclusions; (3) Make sure you’ve gotten the root; (5) 

One is (almost) never enough; (6) What is change?; and (7) Throughly test your hypothesis.  

 

Penutup 
      Dari uraian di atas nampak bahwa sangat penting bagi organisator dan SDM organisasi 

pada umumnya untuk memahami dengan benar peranan pemecahan masalah dalam 

berorganisasi. Maksudnya, dapat mengenali setiap masalah penting dan mencari jalan keluar 

terbaik untuk setiap masalah tersebut serta didukung oleh pengetahuan dan keterampilan 

memadai serta komitmen mewujudkannya lewat pengambilan keputusan yang dilaksanakan 

dengan benar dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan organisasi. Dengan cara itu, 

organisasi dapat ditata dan dikelola lebih baik, yang pada akhirnya memiliki kinerja yang 

memuaskan.   
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