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 Tujuan Khusus Pembelajaran 

Di akhir unit pembelajaran ini kita   diharapkan mampu: 

• menentukan dan memecahkan masalah 

• menerapkan langkah dasar pemecahan masalah 

• menggunakan diagram pengambilan keputusan 

• menerapkan pendekatan sistem pada pemecahan masalah 
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1 Pendahuluan  

Dimana kita dan kemana kita akan pergi? 

Pada unit ini kita akan membahas pemecahan masalah dan proses pengambilan 
keputusan, meneliti berbagai pendekatan untuk menentukan masalah dan 
menemukan solusi yang tepat. 

Cara kita memandang dunia di sekitar kita menggambarkan kerangka kerja utama 
kita dimana kita menyusun prioritas dan nilai dasar kita.  Maka, penting dimengerti 
bahwa cara kita memandang masalah sudah menjadi langkah awal untuk 
menangani dan memecahkan masalah tersebut. 

Ada berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah yang tergantung pada sifat 
dan kerumitan masalah yang akan dipecahkan tersebut.  Saat kita menghadapi 
masalah yang kompleks, strategi yang terbaik adalah menentukan masalah 
tersebut dan memecahkannya sampai ke komponen yang paling dasar.  Dengan 
demikian, pemecahan masalah adalah sebuah proses dengan langkah-langkah 
berbeda yang bisa dianggap sebagai siklus atau rantai pemikiran logis. 

sistem berfikir menjadi salah satu konsep utama unit pembelajaran kita dan 
merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah.  Sepanjang yang bisa 
dilihat, setiap bagian unit ini akan memberikan sejumlah petunjuk baru tapi semua 
topiknya saling terkait dan pengetahuan tentang bagian-bagian itu meningkatkan 
pengetahuan tentang keseluruhan. 

Kami benar-benar berharap kita   bisa menikmati perjalanan pelajaran kita  ! 
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2 Apa pemecahan masalah itu 

Sebagai peserta didik pasti terlibat dengan sejumlah besar kegiatan di kelas, 
tempat kerja, di rumah, bersama teman-teman. Pada satu masa di antara semua 
kegiatan ini, tantangan atau isu atau masalah muncul.  Kebanyakan peserta didik    
berhadapan dengan tantangan setiap hari dan memecahkan masalah hampir secara 
otomatis.  Namun, kadang akan ada isu signifikan yang sulit dipecahkan dengan 
cepat atau begitu saja.  Kemudian kita akan ingin tahu, “Bagaimana aku bisa 
memecahkan masalah ini?” 

Selain untuk membantu menghadapi isu-isu yang ada, pemecahan masalah juga 
merupakan kemampuan hidup.  Kita   pasti harus belajar bagaimana cara menjadi 
pemecah masalah yang efektif dengan menggunakan pemikiran kreatif, kritis dan 
logis pada sejumlah masalah. 

Kita bisa terlibat dalam pemecahan masalah, jika kita ingin mencapai tujuan dan 
mengatasi hambatan-hambatan di perjalanan. Sebagai pelajar, tujuan kita pastilah 
banyak dan beragam. Kita mungkin ingin bisa menulis dengan lebih efektif, 
menambah teman, mendapat pekerjaan, jadi melek komputer, meningkatkan 
kebugaran. Jadi tidak mungkin dalam bekerja mencapai tujuan, kita tidak menemui 
hambatan. 

Agar bisa menjadi pemecah masalah yang efektif, kita harus terlebih dulu 
mengenali masalah sebelum mencoba memecahkannya. Kami telah memutuskan 
untuk memulai perjalanan ini dengan siklus pemecahan masalah karena kita akan 
lebih mudah mengikuti prosesnya langkah demi langkah. Ingatlah bahwa ini hanya 
pola yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan menambah atau 
menghilangkan langkah tertentu, tergantung sifat dan kerumitan masalah yang 
ingin dipecahkan.  

2.1 Langkah-langkah dasar pemecahan masalah. 

Ada berbagai pola pemecahan masalah yang bisa digunakan. Salah satu dari yang 
paling sering digunakan terdiri dari serangkaian langkah, yang mencakup 
pengenalan masalah, mencari pilihan dan melaksanakan kemungkinan solusi. 
Adalah bermanfaat melihat pemecahan masalah sebagai sebuah siklus karena, 
kadang-kadang, sebuah masalah membutuhkan beberapa usaha untuk 
memecahkannya, atau masalahnya berubah. 

Seperti yang bisa dilihat dari grafik di bawah, proses pemecahan masalah terdiri 
dari empat langkah utama: 

1. Pencarian fakta 

2. Pencarian ide/Pemunculan alternatif solusi 
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3. Pencarian solusi/Evaluasi 

4. Penerapan dan tindak lanjut solusi 

 

Sekarang mari kira menggali keempat langkah utama ini lebih detail. 

Pencarian fakta 

Pencarian fakta melibatkan pengumpulan semua fakta dan informasi yang terkait 
dengan masalah yang diteliti dan dijelaskannya sejelas mungkin. Tahap ini 
merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus pemecahan masalah yang 
memiliki serangkaian masalah sendiri serta peluang untuk meningkatkan ke-
konstruktifan proses pemecahan masalah. 

Fakta adalah potongan informasi tentang dunia yang bisa secara bebas diverifikasi 
oleh metode penelitian yang diterima secara umum sebagai informasi yang bisa 
dipercaya dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. 

Dalam beberapa kasus, pertanyaan-pertanyaan faktual bisa dijawab dengan 
kepastian mutlak. Meskipun beberapa ketidakpastian ini bisa dikurangi melalui 
usaha pencarian fakta mutu tinggi, seringkali ada sejumlah ketidakpastian lain yang 
tidak bisa dihilangkan oleh analisis sebanyak apapun. Jika demikian, keputusan 
harus diambil dan masalah dipecahkan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. 

Ini berarti bahwa pihak-pihak pengambil keputusan tidak akan tahu pasti apa yang 
akan terjadi jika mereka mengambil keputusan tertentu. 

 

1 Fact finding 

3 Evaluating 

2 Idea finding 4 Implementing 

Langkah-langkah dasar pemecahan masalah 
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Tujuan usaha pencarian fakta adalah untuk memasukkan sebanyak mungkin 
informasi yang bisa dipertanggung jawabkan ke dalam proses pemecahan masalah. 

Jika langkah ini ditinggalkan, masalah itu akan jadi semakin sulit dipecahkan. 

Pencarian ide 

Di tahap ini, intinya adalah memunculkan sebanyak mungkin ide. Cara 
melakukannya bervariasi mulai dari menanyakan pendapat orang lain, melalui alat 
kreatifitas terprogram seperti teknik berpikir lateral1 (teknik berpikir menyimpang) 
dan curah gagasan. 

Tiap anggota kelompok harus mengungkapkan semua idenya untuk memecahkan 
masalah. Setelah curah gagasan, kelompok tersebut bisa menggabungkan atau 
menindak lanjuti ide manapun. Kemudian, anggota kelompok bisa memilih ide 
terbaik untuk pemecahan masalah untuk diteliti lebih lanjut. Sisi baik dan buruk 
tiap ide harus di teliti. 

 

...Curah gagasan berarti memunculkan sebanyak 
mungkin ide yang radikal dan berguna. 

Curah gagasan adalah perangkat yang terkenal dan 
berguna yang bisa digunakan untuk menciptakan 
solusi yang sangat kreatif untuk memecahkan 
masalah. 

 

 

Jangan mengevaluasi/menilai ide di tahap ini, berkonsentrasilah hanya pada 
memunculkan sebanyak mungkin ide. Ide yang buruk biasanya memacu munculnya 
ide yang bagus. 

Curah gagasan Individual 

Saat melakukan curah gagasan sendirian, kita akan cenderung menghasilkan 
rentang ide yang lebih luas dibanding jika bersama kelompok. Kita tidak perlu 
memikirkan ego atau pendapat orang lain, dan dengan demikian bisa lebih kreatif. 
Namun, kita mungkin tidak mengembangkan ide dengan efektif karena kita tidak 
memiliki pengalaman kelompok yang bisa membantu. (Banyak kepala lebih baik 
daripada satu kepala). 

Curah Gagasan Kelompok 

Curah gagasan kelompok bisa sangat efektif karena memanfaatkan pengalaman 
dan kreatifitas semua anggota kelompok. Saat seorang anggota kelompok 
mencapai batasan idenya, kreatifitas dan pengalaman anggota lain akan membawa 
ide ini ke tahap berikutnya. Maka, curah gagasan kelompok cenderung 
memunculkan ide yang lebih dalam dari curah gagasan individual. 

Curah gagasan dalam satu kelompok mungkin beresiko bagi para individu. Usul 
yang bernilai tapi aneh mungkin tampak tidak relevan jika dilihat sekilas. Karena 
itu, kita perlu melakukan sesi curah gagasan dengan ketat agar orang yang tidak 
kreatif tidak menghancurkan ide-ide ini dan membuat anggota kelompok merasa 
frustasi. 
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Untuk melakukan latihan curah gagasan kelompok dengan efektif untuk 
memecahkan masalah, kita bisa mempertimbangkan hal-hal berikut: 

 

 Tentukan masalah yang ingin dipecahkan dengan jelas, dan tentukan 
kriteria-kriteria yang harus dipenuhi; 

 Jaga agar diskusi tetap terfokus pada masalah itu; 

 Pastikan tidak ada yang mengkritik atau mengevaluasi ide dalam tahap ini.  
Kritik menimbulkan unsur resiko pada anggota kelompok saat mengajukan 
sebuah ide. Hal ini menggoyahkan kreatifitas dan merusak sifat alami 
diskusi curah gagasan yang baik yaitu mengalir bebas. 

 Menimbulkan sikap antusias, dan tidak mengkritik diantara anggota 
kelompok. Cobalah membuat semua orang menyumbangkan dan 
mengembangkan ide, termasuk anggota kelompok yang paling pendiam; 

 Biarkan orang-orang merasakan senangnya melakukan curah gagasan. 
Dorong mereka untuk memunculkan sebanyak mungkin ide, mulai dari 
yang praktis dan jelas sampai ke yang paling tidak praktis.  Sambutlah 
kreatifitas; 

 Pastikan tidak ada rangkaian pikiran yang diikuti terlalu lama; 

 Dorong orang untuk mengembangkan ide orang lain, atau menggunakan 
satu ide untuk menciptakan ide baru; dan 

 Tunjuk satu orang untuk mencatat semua ide yang keluar di sesi ini. Salah 
satu cara yang baik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan 
diagram yang bisa dipindahkan. Ide-ide ini harus dianalisis dan dievaluasi 
setelah diskusi. 

Sekarang kerjakan tugas kelompok QU-2.6-AS 1/4 “CURAH 
GAGASAN JUNGKIR BALIK” yang bisa ditemukan di Bagian 
Tugas di akhir Unit Pembelajaran ini. Harap diingat, silahkan 
mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 

Pencarian solusi/Evaluasi 

Pencarian solusi memiliki dua bagian: 

 Memutuskan sebuah solusi dan 

 Mengerjakan solusi tersebut. 

Memutuskan sebuah solusi yang tampak bisa memecahkan masalah dengan cara 
terbaik melibatkan pemikiran atau pertimbangan tentang semua kemungkinan hasil 
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solusi tersebut. Mengerjakan solusi berarti menemukan dengan jelas bagaimana 
cara melakukan solusi tersebut. 

Hasil dari solusi juga sangat penting. Jika solusi itu memecahkan masalah dan tidak 
menciptakan masalah baru, proses pemecahan masalah selesai. Jika solusi itu tidak 
memecahkan masalah atau malah menyebabkan masalah baru, kita harus 
memutuskan apakah solusi itu perlu diubah atau tidak. Jika solusi yang dipakai 
tidak berhasil, kita harus mencari tahu kenapa: 

 

 Apakah masalahnya didefinisikan dengan tepat? 

 Adakah ide yang lebih baik yang terlewatkan? 

 Apakah solusi itu menyebabkan sejumlah hasil yang tidak diduga atau 
diinginkan? 

 Apakah solusi itu dijalankan dengan benar? 

Jika solusi tidak berhasil, pemecah masalah harus mengulangi proses itu dari awal 
lagi. Memang tampak melelahkan karena ada banyak masalah. Namun, orang yang 
memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik akan memandang masalah 
dengan percaya diri. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 
memerlukan latihan. 

Kadang kadang bahkan keputusan yang baik untuk memecahkan masalah tidak 
berjalan. Inilah sebabnya evaluasi merupakan langkah penting dalam memecahkan 
masalah. 

Di tahap ini, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

a. Apakah keputusan itu memecahkan masalah? Jika tidak, kenapa? 

b. Apakah keputusan itu menimbulkan masalah baru?  Jika ya, apa saja? 

 

c. Langkah apa saja yang harus diambil sekarang untuk memecahkan 
masalah yang baru ini? 

Sangat penting untuk merencanakan tindakan yang akan diambil. Orang bisa 
menghindari menciptakan masalah dengan merencanakan tindakan mereka untuk 
memecahkan masalah dengan hati-hati. 

Penerapan dan tindak lanjut solusi 

Setelah kita memilih kemungkinan solusi, kita sudah siap untuk menerapkannya 
kedalam tindakan. Kita akan memerlukan energi dan motivasi untuk melakukan ini 
karena penerapan solusi membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. (Jika 
solusi tersebut mudah ditemukan dan dilakukan, pasti sudah kita lakukan tanpa 
berlama-lama membahasnya.) Kita bisa mempersiapkan diri untuk menerapkan 
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solusi dengan merencanakan kapan dan bagaimana kita akan melakukannya, 
apakah kita membicarakannya dengan orang lain atau tidak, dan hadiah apa yang 
kita berikan pada diri sendiri setelah melakukannya. 

Bagian proses ini adalah saat kita menuliskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 
Sekarang setelah kita memiliki solusi (atau beberapa solusi) yang potensial kita 
harus memutuskan bagaimana kita akan mewujudkan solusi tersebut. Ini akan 
melibatkan orang-orang yang melakukan berbagai hal dalam berbagai waktu dan 
kesempatan di masa depan dan kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka sudah 
melakukannya sesuai rencana. 

Baca dan diskusikan dengan anggota kelompok kita   Studi 
Kasus QU-2.6-AS 2/4 “PENJELAJAHAN BULAN” yang akan 
ditemukan di Bagian Tugas di akhir unit pembelajaran ini. Harap 
diingat, silahkan mengikuti catatan panduan yang berhubungan 
dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 

 

2.2 Teknik Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan yang baik merupakan kemampuan penting bagi 
kesuksesan karir secara umum, khususnya bagi kerja tim yang efektif. Jika kita 
bisa belajar membuat keputusan yang berdasarkan waktu (terjadwal) dan yang 
dipertimbangkan dengan matang, maka biasanya kita akan bisa membawa tim 
mencapai keberhasilan yang memang pantas didapatkan. Namun, jika kita 
membuat keputusan yang buruk, tim kita beresiko gagal dan waktu anda sebagai 
rekan se-tim akan sangat singkat. 

Teknik yang dibahas di bagian ini membantu kita untuk membuat keputusan 
terbaik yang paling mungkin dengan informasi yang tersedia. Teknik-teknik ini 
membantu kita memetakan kemungkinan-kemungkinan konsekuensi keputusan, 
menentukan pentingnya faktor individu dan memilih tidakan terbaik yang akan 
dilakukan untuk memenuhi pendekatan rasional pemecahan masalah. 

Menggunakan diagram pengambilan keputusan 

Diagram Pengambilan Keputusan adalah cara tradisional untuk mengevaluasi 
alternatif solusi untuk memecahkan situasi bermasalah. Manfaat utama 
penggunaan Diagram Pengambilan Keputusan adalah membuat seseorang bisa 
membandingkan berbagai alternatif solusi dalam hubungannya dengan potensi 
manfaat dan potensi kerugian. Membuat daftar potensi keuntungan/manfaat akan 
menggambarkan bagaimana masing-masing solusi potensial bisa menguntungkan. 
Potensi kerugian akan menggambarkan bagaimana potensi solusi tidak akan 
menguntungkan. Dalam sejumlah contoh, mungkin ada kesamaan keuntungan dan 
kerugian dari dua atau lebih alternatif solusi. 

Setelah alternatif solusi dan potensi keuntungan serta kerugian didaftar, kita bisa 
mengevaluasi solusi yang ada berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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 Apakah solusi itu logis? 

 Apakah potensi keuntungannya lebih besar dari potensi kerugian? 

 Mungkinkah menerapkan solusi itu menjadi tindakan? 

 

 Masalah tambahan apa yang mungkin diciptakan oleh solusi tersebut? 

Konsekuensi-konsekuensi potensial harus diketahui dan akan menjadi hasil dari 
analisis potensi keuntungan dan kerugian dan harus menyamai hasil bersih potensi 
jika menerapkan keputusan tertentu. 

Diagram Pengambilan Keputusan 

 

Alternatif 
Keputusan 

Potensi 
Keuntungan 

Potensi 
Kerugian 

 

Prosedur lain untuk menganalisis potensi solusi dalam Diagram Pengambilan 
Keputusan adalah dengan mengetahui alasan “mendukung” dan alasan 
“menentang” tiap potensi solusi. Format Evaluasi Pengambilan Keputusan bisa 
digunakan untuk mengevaluasi tiap potensi solusi. 

Sekarang kerjakan tugs kelompok QU-2.6-AS 3/4  
“MENGGUNAKAN FORMAT EVALUASI PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN” yang bisa ditemukan di Bagian Tugas di akhir unit 
pembelajaran ini. Harap diingat, silahkan mengikuti catatan 
panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan 
Bukti Portofolio. 
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3 Pemikiran Sistem 

3.1 Pola pemikiran untuk penilaian 

Beberapa kata digunakan sebanyak (dan dimengerti sesedikit) kata “sistem”. Dari 
“sistem tata surya” melalui “sistem permesinan” dan “pendekatan sistem” sampai 
ke “semuanya ada di dalam sistem!” kata ini digunakan dan dilecehkan dengan 
sedikit sekali kejelasan dan ketepatan. Sangat banyak ilmuwan, filsuf, manajer 
bisnis, insiyur, dan pendidik yang menerapkan pendekatan sistem untuk 
memahami, mendiagnosa dan menyusun rangkaian fenomena, kondisi dan 
hubungan yang dilihat.  

Budaya manusia di dasarkan pada pengetahuan dan keyakinan kumulatif. Mutu 
kemampuan berpikir dan perangkat pengetahuan kita menentukan seberapa bagus 
pemikiran kita. Hal-hal itu menciptakan model mental kita terhadap kenyataan 
yang, tak perlu disebutkan lagi, tidak semuanya sama. Bagaimana kita menguasai 
kemampuan dan teknik untuk menciptakan dan menguji model mental kita? Kita 
mempelajarinya. 

Tinggal di bumi bisa dianggap sebagai jaringan rumit sistem alam dan sistem 
buatan manusia yang saling terhubung. Tubuh dan otak kita adalah subsistem 
individual di dalam jaringan sistem biologis, ekonomi dan sosio-politik yang lebih 
besar yang tanpanya kita tidak mungkin ada. 

Kita menghabiskan hidup kita terjaring dalam sistem hidup dan tidak hidup yang 
saling tergantung. Sistem-sistem ini memanifestasikan dirinya dalam hubungan 
interaksi antara partikel energi, gelombang, orang, ide, kekuatan, pola, batasan, 
umpan balik dan siklus. Sistem hidup yang sadar memiliki kemampuan kognitif dan 
naluriah yang memberkahi mereka dengan dimensi moral, sosial dan psikologis. 

Kehidupan manusia modern dirumitkan oleh berbagai keragaman sistem diri dan 
sistem non diri yang mempengaruhi kita dengan cara yang tidak bisa kita lihat atau 
pahami. Kita menghabiskan hidup kita untuk mempelajari bagaimana cara 
memahami, bekerja sama dengan, atau “mengalahkan” sistem yang menghadapi, 
membingungkan dan menelan kita. Seberapa baik kita melihat dan berhubungan 
dengan sistem yang terus berubah ini menjadikan diri kita yang sekarang2. 

Saat menganalisa sistem apapun, kita harus ingat bahwa pikiran manusialah yang 
mengkategori-kategorikan penelitian; pikiran manusialah yang melihat “sistem-
sistem” di alam. Dan pikiran manusia itu pula lah yang mengatur masyarakat 
dalam organisasi atau mengatur fungsi masyarakat menggunakan pola struktur 
yang sama yang disimpulkannya dari mengamati alam. Sistem, dengan kata lain, 
tidak berdiri sendiri; melainkan proyeksi pemikiran kita tentang struktur dan 
tentang artikulasi elemen dalam struktur tersebut. 

3.2 Teori sistem 

Analisis sistem tentang makhluk hidup, tentang organisasi manusia dan bahkan 
tentang struktur materi itu sendiri, sepertinya mengindikasikan bahwa semua 
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“sistem” memiliki banyak properti yang sama dan penghilangan salah satu properti 
tersebut akan menyebabkan disintegrasi atau perubahan sistem tersebut. 
Pemahaman mengenai konsep sistem akan membantu kita mengembangkan 
seperangkat tindakan spesifik yang memiliki satu tujuan dan saling terkait secara 
fungsional. Teori sistem adalah pandangan luas yang melebihi masalah teknologi 
dan terkait dengan pengembangan kerangka kerja teoretis yang sistemis untuk 
menjelaskan hubungan umum dunia. 

Pemikiran sistem tidak menekankan deskripsi struktur. Pemikiran ini menekankan 
fungsi dan hubungan tiap elemen dari keseluruhan yang dibahas. Sistem apapun 
memiliki struktur formal dan batasan fungsional yang pasti. Bagian-bagian yang 
memainkan peran mereka dalam tujuan yang menjadi alasan keberadaan mereka. 
Sifat alami dan fungsi bagian-bagian tersebut berasal dari posisinya dalam 
keseluruhan sistem dan perilakunya diatur oleh hubungan sistem-ke-bagian 
tersebut. Bagian-bagian ini bisa menjadi subsistem juga. Semua harus dimulai 
secara keseluruhan sebagai sebuah premis, dan bagian-bagian ini beserta 
hubungannya harus berubah/berevolusi. Sebuah sistem harus dinamis; harus 
memperbarui dirinya sendiri secara konstan. Maka kita memiliki sistem didalam 
sistem. Sistem-sistem yang lebih kecil membentuk subsistem dari sistem yang 
lebih besar dan sistem-sistem yang lebih besar membentuk lingkungan dimana 
sistem-sistem yang lebih kecil ini beroperasi seperti yang ditunjukkan dalam contoh 
berikut. 
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Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh sesuatu, bukan memperhatikan 
sesuatu itu sendiri, dan bagaimana sesuatu itu bekerja bersama, karena setiap 
sistem memiliki tujuan, sebuah sasaran yang akan dicapai, sebuah tujuan. 
Mengarah ke tujuan adalah salah satu properti sistem tujuan. Tujuan sistem 
manapun adalah untuk melakukan satu fungsi atau lebih. Instalasi sistem bisa 
dijustifikasi hanya sejauh sistem itu menjamin keuntungan tertentu, terpusat pada 
hasil atau pada proses.  Tujuan pendekatan sistem adalah untuk mengoptimalkan 
hasil dengan tepat.  Jika kita tertarik mempelajari sistem pelatihan, kita mungkin 
bisa menentukan batasan sistem pelatihan yang sama-sama menjadi anggota sub 
sistem bersama dengan sistem pendidikan dan sistem industri. 

Namun, kita tetap harus mempertimbangkan sistem yang berada diluar batas 
sistem pendidikan kita dan membentuk bagian lingkungannya, karena sistem-
sistem itu mungkin terkait dengan sistem kita. Misalnya, mungkin menggunakan 
sumber daya yang sama, staf yang sama, gedung yang sama, dsb. 

Sistem adalah pengelompokan objek atau proses yang saling terkait. Biasanya bisa 
dipecah menjadi berbagai subsistem, interaksi antara sistem dan subsistem ini 
dijabarkan dalam istilah input, output dan umpan balik. 

Sistem membentuk bagian-bagian dari hierarki atau dari sistem lain. Pengamat, 
yang ingin menganalisa sebuah sistem, memilih tingkat yang tepat dari sistem 
yang diteliti dan menentukan batasan-batasan sistemnya. 

Tingkat yang lebih rendah dalam hierarki menjadi subsistem, tingkat yang lebih 
tinggi menjadi lingkungan sistem. Sistem-sistem berinteraksi dengan 
lingkungannya, ini dianggap sebagai tujuan atau sasaran sistem tersebut. Ini 
merupakan tujuan sistem yang membuatnya pantas diteliti. 

3.3 Pendekatan sistem 

Apa sebenarnya pendekatan sistem itu? Pendekatan sistem adalah dua hal yang 
muncul bersamaan. Pertama, pendekatan sistem adalah sikap dasar pikiran 
untuk memecahkan masalah. Kekukuhan pada yang pertama ini mengambil 
“keseluruhan” sudut pandang, bukan sekedar “potongan-potongan kecil” 
pendekatan yang biasa digunakan. 

Kedua, pendekatan sistem adalah metodologi yang dilahirkan (dengan pengaturan 
sistem) untuk desain, instalasi dan sistem kendali, yang telah dengan sukses 
diterapkan pada hampir semua jenis proyek baru, termasuk proyek manajemen, 
pendidikan dan produksi industri. 

Mari melihat lebih seksama pendekatan sistem ini. 

Pertama, kita perlu mengembangkan sikap dasar, sudut pandang “keseluruhan 
sistem”. Ini adalah sudut pandang konduktor/dirigen terhadap orkestra yang harus 
mengontrol dan mengkoordinasi semua kontribusi yang masuk untuk menghindari 
kurangnya koordinasi. 
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Sekarang mari kita lihat metodologinya. Pendekatan sistem, apapun bidang 
penerapannya mengikuti empat tahap dasar. Namun, cara pengembangan keempat 
tahap ini berbeda-beda sesuai dengan jenis penerapannya. 

Keempat tahap itu adalah: 

 sistem analisis; 
 sistem desain, kadang disebut sintesis; 
 sistem instalasi (atau implementasi); 
 sistem manajemen yang melibatkan perencanaan, kontrol, dan 

evaluasi. 

Meskipun menyenangkan jika memikirkan tentang keempat tahap terpisah ini, pada 
kenyataannya, keempatnya saling melangkahi dan saling memberi umpan balik 
satu sama lain.  Karena itulah, lingkaran yang memperkuat di grafik dibawah ini 
mengilustrasikan proses sebagai sebuah siklus yang berulang. 

 

Reinforcing loop

Analysis

Installation

DesignManagement Reinforcing loop

Analysis

Installation

DesignManagement

 

Analisis sistem adalah proses menentukan tujuan sebuah proyek. Umumnya, 
sebuah proyek dibuat untuk memecahkan masalah tertentu, tapi seringnya 
masalah tersebut perlu didefinisikan ulang. 

Kita perlu menyusun data yang diperlukan untuk menentukan sebuah proyek yang 
bertujuan untuk memecahkan masalah yang terlihat. Tapi kita juga harus 
menentukan sistemnya, lingkungan dimana proyek tersebut akan beroperasi. 
Sistem yang lebih luas akan membatasi pendapat kita, menyodorkan berbagai 
batasan, prioritas dan tujuannya sendiri. 

Singkatnya, kita bisa menyatakan bahwa sebuah sistem adalah struktur atau 
organisasi dari suatu keseluruhan yang teratur, yang dengan jelas menunjukkan 
hubungan antar tiap bagian dan antar bagian dengan keseluruhan itu sendiri. 
Komponen-komponen diatur sedemikian rupa sehingga cenderung membatasi 
tindakan menuju satu akhir yang spesifik.   
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3.4 Struktur Sistem 

Orang, saat pertama kali menemukan sebuah struktur, sering menganggapnya 
berlebihan. Sebenarnya struktur-struktur tersebut tidak sulit sama sekali setelah 
kita terbiasa. Ide dasar struktur adalah untuk menunjukkan pengaruh yang dimiliki 
oleh satu hal pada hal lain. Yaitu, bagaimana satu hal mempengaruhi hal lain untuk 
berubah. 

Ada banyak cara untuk menggambarkan hubungan ini secara visual.  Salah satu 
cara yang paling efektif adalah dengan mengaitkan hubungan untuk membentuk 
lingkaran. Hanya ada dua jenis lingkaran: yang menguatkan dan yang 
menyeimbangkan. 

Lingkaran yang memperkuat adalah lingkaran dimana interaksi merupakan 
tindakan yang ditambahkan pada tindakan lain. Situasi apapun dimana tindakan 
menciptakan hasil yang mendorong lebih banyak lagi tindakan yang sama adalah 
gambaran lingkaran yang memperkuat. 

Lingkaran yang Memperkuat 

 

 
 

 

Gambar diatas mengindikasikan apa yang terjadi di akun tabungan yang biasa. 
Jumlah tabungan dalam akun tabungan berinteraksi dengan suku bunga dan 
ditambahkan ke bunga tabungan. Perhatikan bahwa suku bunga dianggap konstan 
di contoh ini. Bunga tabungan kemudian ditambahkan ke tabungan awal. Tindakan 
memperkuat ini terjadi setiap bulan selama bertahun-tahun tergantung pada 
periode penghitungan bunganya. Bola salju yang menuruni bukit adalah sinyal 
bahwa lingkaran itu adalah lingkaran yang memperkuat. Grafik kecil di sebelah 
kanan jumlah tabungan mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah tabungan 
bersifat eksponensial. 

Contoh tipikal lingkaran yang memperkuat adalah pertumbuhan dan penurunan 
jumlah populasi, reaksi nuklir yang tak terkontrol, dsb. 

Jenis lingkaran satunya adalah lingkaran yang menyeimbangkan dimana tindakan 
mencoba menyatukan dua hal. Situasi apapun dimana ada yang berusaha 
memecahka masalah atau mencapai tujuan atau sasaran adalah gambaran 
lingkaran yang menyeimbangkan. 
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Balancing Loop 

Lingkaran yang Menyeimbangkan 

 
            

 

Gambar diatas menunjukkan bentuk dasar lingkaran yang menyeimbangkan.  
Keadaan yang diinginkan berinteraksi dengan keadaan sekarang sehingga 
menimbulkan celah. Celah itu ditambahkan dengan tindakan dan tindakan itu 
ditambahkan ke keadaan sekarang. Kemudian keadaan sekarang dikurangi dengan 
celah. Gambar jam kecil disebelah kurva diantara tindakan dan keadaan sekarang 
menggambarkan jeda waktu yang digunakan oleh tindakan untuk mengubah 
keadaan sekarang. Semakin dekat keadaan sekarang dengan keadaan yang 
diinginkan, celahnya semakin mengecil sehingga semakin sedikit yang ditambahkan 
ke tindakan, yang kemudian ditambahkan ke keadaan sekarang. Setelah tindakan 
bergerak ke keadaan sekarang sampai di titik dimana keadaan sekarang menyamai 
keadaan yang diinginkan, celahnya jadi tidak ada dan tidak ada lagi penambahan 
ke tindakan, sehingga tidak ada lagi tindakan. Keseimbangan di tengah lingkaran 
adalah tanda bahwa lingkaran itu adalah lingkaran yang menyeimbangkan. Contoh 
tipikal lingkaran yang menyeimbangkan adalah berpindah dari lokasi A ke lokasi B, 
mengambangkan kemampuan, membangun sesuatu, memperbaiki sesuatu, dsb.3 
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3.5 Pendekatan pemikiran sistem untuk memecahkan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebanyakan orang meyakini bahwa dirinya adalah pemecah masalah yang baik, 
tapi banyak individu yang berlebihan memandang kemampuannya.  Ada berbagai 
tingkat kemampuan memecahkan masalah, dan tiap individu tidak pernah bisa 
lebih tinggi dari tingkat kemampuan terendah. Dengan latihan, dan memahami 
kemana kita ingin pergi (tujuan yang ingin dicapai), kita bisa meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah. 

Bagaimana kita menentukan tujuan dan bagaimana kita memangdang masalah 
yang kita hadapi akan sangat mempengaruhi cara kita mendekati penelitian kita 
dan apa yang akan kita capai. 

Definisi masalah 

Kapanpun kita harus memecahkan masalah, definisi masalah yang kita pakai 
akan mempengaruhi solusi yang kita temukan, bahkan mungkin akan menentukan 
solusi tersebut. 

Saat kita harus memecahkan masalah, masalah itu mungkin akan didefinisikan 
secara samar. Langkah pertama yang harus diambil adalah mempelajari istilah 
dasar pemecahan masalah yang bisa digunakan. Jika kita tidak melakukannya 
dengan seksama, kita tidak akan bisa maju. 

Tujuan 

Definisi masalah ditentukan dengan tujuan: jika kita mengingat berbagai tujuan, 
kita akan bisa melihat situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Maka, untuk 
mengidentifikasi masalah, kita harus mengidentifikasi tujuan kita. 

Tujuan adalah apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita capai. Tanpa 
tujuan yang jelas kita tidak bisa memikirkan masalah. 

Situasi  

Situasi adalah kondisi sekitar/kondisi lingkungan. Situasi tidak bagus dan juga tidak 
jelek. Kita harus memahami situasi seobjektif mungkin. Biasanya hampir semua 
situasi bukan masalah. Tapi sejumlah pemecah masalah menganggap semua situasi 
adalah masalah. Sebelum kita mengenali masalah, kita harus mengangkap situasi 
dengan jelas tanpa melabelinya dengan masalah atau bukan masalah. Tanpa 
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memandang situasi dengan objektif, Pemecahan Masalah akan berpandangan 
sempit, karena pemecah masalah memandangnya dengan prasangka. 

Masalah  

Masalah adalah bagian dari situasi, yang tidak bisa menyadari tujuannya. Karena 
para pemecah masalah sering mengabaikan perbedaan tujuan, mereka tidak bisa 
menangkap masalah sebenarnya. Jika tujuannya berbeda, situasi yang sama bisa 
jadi masalah atau tidak sama sekali. 

Penyebab  

Penyebab adalah apa yang menimbulkan masalah. Sejumlah pemecah masalah 
tidak membedakan penyebab dari masalah. Tapi karena masalah adalah bagian 
dari situasi, masalah bersifat lebih umum dari penyebab. Dengan kata lain, 
penyebab adalah fakta yang lebih spesifik, yang menimbulkan masalah. Tanpa 
membedakan sebab dari masalah, Pemecahan Masalah tidak akan spesifik.  
Pencarian fakta spesifik yang menyebabkan masalah adalah langkah penting dalam 
Pemecahan Masalah. 

Penyebab yang bisa dipecahkan 

Penyebab yang bisa dipecahkan adalah bagian dari penyebab. Saat kita 
memecahkan masalah, kita harus fokus pada penyebab yang bisa dipecahkan. 
Menemukan penyebab yang bisa dipecahkan adalah langkah penting lain dalam 
Pemecahan Masalah. Tapi pemecah masalah seringnya tidak mengeluarkan 
penyebab yang bisa dipecahkan dari penyebab keseluruhan. Jika kita mencoba 
memecahkan penyebab yang tak terpecahkan, kita membuang waktu. 
Mengeluarkan penyebab yang bisa dipecahkan adalah langkah berguna untuk 
membuat Pemecahan Masalah jadi efisien. 

Isu  

Isu adalah ekspresi berlawanan sebuah masalah. Jika masalah adalah kita tidak 
punya uang, maka isunya adalah (bagaimana cara) kita mendapatkan uang.  
Sejumlah pemecah masalah tidak mengetahui apa isu itu. Mereka menganggap 
“kita tidak punya uang” sebagai isu. Yang paling parah, mereka mencampur 
adukkan isu dengan masalah, yang harusnya berbentuk ungkapan negatif dan isu 
berbentuk ungkapan positif. 

Solusi  

Solusi adalah tindakan khusus untuk memecahkan masalah, yang sama dengan 
tindakan khusus untuk menyadari isu. Sejumlah pemecah masalah tidak mengubah 
isu menjadi tindakan yang lebih spesifik lagi. Isu bukan solusi. Pemecah masalah 
harus mewujudkan isu menjadi tindakan spesifik. 

Sistem pola dasar 

Kata “archetype” berasal dari bahasa Yunani archetypos, yang berarti pola dasar. 
Sistem Pola dasar ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an dengan 
memetakan siklus sebab akibat dan pemodelan komputer yang kompleks. 

Sebagai mana sudah dikatakan terlebih dahulu bahwa dalam sistem berpikir terlibat 
kemampuan untuk menciptakan dan mengubah pola kelakuan. Dengan melihat 
hubungan umpan balik (memperkuat dan mengimbangi), kita dengan cepat bisa 
membuat hipotesa yang dapat dipercaya dan konsisten pada sistem pengendalian.  

Sewaktu bekerja dengan menggunakan pola dasar, kita akan menjadi bagian dari 
diagnostik repertorie, kita akan mampu berbicara tentang isu sistemik dan tidak 
memerlukan komputer atau alat peraga. 
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Pertama-tama dimulai dengan cara menebak: langkah pertama kita uji intuisi kita. 
Beberapa orang dari kita akan merasa cemas karena takut membuat “salah” 
terhadap pemilihan pola dasar, dengan anggapan bahwa kesalahan diagnosa 
merupakan masalah dan akan memperburuk kondisi. Dalam praktiknya hal ini tidak 
terjadi, karena pada hakekatnya, seseorang sejak awal akan memilih pola dasar 
yang cocok bagi dirinya sendiri. Langkah selanjutnya perhatikan beberapa contoh 
aksi pola dasar. Siapkan cerita yang sesuai dengan kondisi kita, tidak menjadi 
masalah walaupun keadaan lingkungan mungkin berbeda. Tarik kesimpulan kita, 
hilangkan beberapa detil agar lebih sederhana dan dapat dilihat dari sudut 
pandang/perspektif yang lebih jauh untuk membantu kita. 

 

Diagram memperlihatkan sedikit contoh bagaimana suatu phenomena yang pasti 
tumbuh pada sisi negatif dan sisi positif dapat dipelajari berdasarkan pengenalan 
dan fitur-fitur yang berulang melalui waktu. 
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Pola dasar tersebut bisa di modifikasi menurut keadaan khusus dari phenomena 
yang sudah dianalisa tetapi sebaiknya dinilai sebagai pola yang sama dari prilaku 
yang dapat menjadi alat bermanfaat untuk pemecahan masalah yang rumit, 
merangsang solusi yang kreatif berdasarkan sifat sistem yang fleksibel dan adaptif. 

 

Sebagai rangkuman untuk topik ini, baca dan diskusikan dengan anggota 
kelompok kita   TUGAS KELOMPOK QU-2.6-AS  4/4 “TERDAMPAR DI GURUN” 
yang ada di Bagian Tugas di akhir unit pembelajaran ini. Harap diingat, 
silahkan mengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran 
Jurnal dan Bukti Portofolio. 
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4 DAFTAR TUGAS 

 

QU-2.6-AS 1/4 TUGAS KELOMPOK “CURAH 
GAGASAN JUNGKIR BALIK” 

PERKIRAAN 
WAKTU: 1 JAM 

QU-2.6-AS 2/4 TUGAS KELOMPOK “PENJELAJAHAN 
BULAN” 

PERKIRAAN 
WAKTU: 2 JAM 

QU-2.6-AS3/4 TUGAS KELOMPOK “MENGGUNAKAN 
FORMAT EVALUASI PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN” 

PERKIRAAN 
WAKTU: 2 JAM 

QU-2.6-AS 4/4 TUGAS KELOMPOK “TERDAMPAR DI 
GURUN” 

PERKIRAAN 
WAKTU: 2 JAM 

 

TEORI: 5 Jam        PRAKTEK: 7 Jam 
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QU-2.6-AS.1/4 TUGAS KELOMPOK “CURAH 
GAGASAN JUNGKIR BALIK” 

PERKIRAAN WAKTU: 1 JAM 

 
Tujuan pembelajaran:  memunculkan solusi untuk masalah yang dihadapi. 

 

Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 5-6 orang. 

Tiap kelompok mengenali masalah yang harus dipecahkan di tingkat sekolah 
(misalnya peningkatan mutu yang ingin diajukan) dan melakukan sesi curah 
gagasan selama 10 menit. 

Ketua kelompok meminta usulan dan menuliskannya di papan tabel. 

Tiap usul dibahas untuk mengembangkan aspek positifnya. Simpulkan dengan 
memilih solusi yang paling realistis dan berguna untuk memecahkan masalah 
tersebut. 

 
 

Tiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya: masalah, usulan 
pemecahan, solusi yang paling realistis dan berguna. 
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QU-2.6-AS.2/4  TUGAS INDIVIDU DAN KELOMPOK 
“PENJELAJAHAN BULAN” 

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM 

 
Tujuan pembelajaran: mengembangkan kemampuan anggota tim untuk 
memecahkan masalah dan mengambil keputusan dan membangun 
partisipasi dan komunikasi terbuka. 
 
Kelas dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5-6 orang. 
Tiap anggota kelompok membaca masalah Penjelajahan Bulan berikut. 

 

 “Kita   adalah kru pesawat yang seharusnya dijadwalkan menemui kapal induk di 
permukaan bulan.  Namun, karena masalah mekanis, kapal kita   terpaksa 
mendarat di titik sejauh 300km dari titik pertemuan.  Selama pendaratan, sebagian 
besar perlengkapan dan peralatan di kapal rusak berat.  Karena bertahan hidup 
tergantung pada kemampuan mencapai kapal induk, pilihan berbahaya yang 
tersedia yang harus dipilih adalah berjalan sejauh 300km.” 

Berikut ini ada 15 barang yang tetap utuh dan tidak rusak setelah pendaratan, 
tugas kita   adalah mencapai tempat pertemuan.  Tempatkan nomor satu dengan 
barang yang paling penting, dan seterusnnya sampai nomor 15, barang yang paling 
tidak penting.  Pastikan jawaban individu kita   tidak berubah selama diskusi 
kelompok setelah itu. 

1. Ketua kelompok akan meminta anggota kelompok menyusun ke 15 item 
tersebut sesuai prioritas yang mereka pilih. (Mereka tidak boleh membahasnya 
dengan orang lain). 

2. Berikutnya ketua kelompok meminta seluruh anggota kelompok mendiskusikan 
penyusunan individu dan menyetujui penyusunan yang dilakukan oleh kelompok 
secara konsensus. 
 

  Penyusunan 
Individu 

Konsensus 

kelompok   

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

sekotak korek api 

konsentrat makanan 

20 meter tali nilon 

parasut sutra 

alat pemanas portabel 

sekotak susu  

dua tangki oksigen 50kg 

peta bintang  

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 
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I. 

J. 

K. 

L. 

M. 

N. 

 

jaket penyelamat 

kompas magnet 

20 liter air 

obor sinyal 

perleng. P3K dan jarum 

HT bertenaga surya 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

 

 

________ 

________ 

_______ 

________ 

________ 

________ 

 

 

 

 

 

Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan 
kelas. 
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QU-2.6-AS. 3/4 TUGAS KELOMPOK 
“MENGGUNAKAN FORMAT EVALUASI  

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM (SEJAM UNTUK TUGAS 
KELOMPOK, SEJAM UNTUK PRESENTASI) 

Tujuan pembelajaran: pengunaan format evaluasi sebagai alat 
mengambil keputusan 

Kelas akan dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5-6 orang. 

Tiap kelompok membaca studi kasus dibawah dan menyatakan masalah 
dalam kasus tersebut. 

 “Anggap kita   seorang wiraswastawan dalam usaha kecil yang mempekerjakan 
orang, 2 penuh waktu, 2 paruh waktu.  Semua pegawai bisa dikatakan patuh 
kecuali satu orang pegawai penuh waktu yang sering telat dan sering meminta 
jatah cuti ekstra yang menimbulkan masalah moral bagi pegawai lain”. 

 

Kami telah mendata beberapa prosedur panduan yang bisa membantu 
kita   dalam mengisi Format Evaluasi Pengambilan Keputusan 

• Tuliskan deskripsi singkat masalah di bagian atas formulir. 

• Tuliskan deskripsi singkat solusi kita   terhadap masalah tersebut  

• Dibawah kolom “Alasan mendukung”, tuliskan faktor-faktor penting yang 
akan mendukung penerapan solusi yang diajukan. 

• Dibawah kolom “Alasan Menentang”, tuliskan faktor-faktor penting untuk 
tidak menerapkan usulan solusi. 

• Nilai tiap faktor sesuai tingkat kepentingannya bagi kita  .  Nilai numerik 
bisa berupa angka 1,2,3,4,5 dimana nilai tertendah 1 menunjukkan 
bahwa faktor itu hanya sedikit mempengaruhi masalah dan nilai 5 
mengindikasikan faktor itu sangat penting dalam pengambilan 
keputusan.  Tiap faktor di kolom “Alasan mendukung” dan tiap faktor di 
kolom “Alasan menentang” akan mendapat nilai. 

• Tambahkan nilai di tiap kolom “Nilai Numerik”.  Kolom dengan jumlah 
total paling besar mengindikasikan potensi solusi tertentu.  Jika ada 
perbedaan besar antara kedua jumlah total tersebut, kita   bisa merasa 
lebih aman menggunakan teknik ini untuk mengambil keputusan.  Jika 
ada sedikit perbedaan di antara kedua kolom jumlah total tersebut, hal 
itu mungkin mengindikasikan bahwa kita   membutuhkan informasi 
tambahan mengenai masalah tersebut.  Kita   juga mungkin ingin 
mencari alternatif solusi lain. 

• Kita   mungkin ingin menggunakan Format Evaluasi Pengambilan 
Keputusan untuk dua atau tiga solusi teratas yang di dapat dari Diagram 
Pengambilan Keputusan.  Membandingkan hasilnya mungkin bisa 
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mempermudah pengambilan keputusan 

 

Format Evaluasi Pengambilan Keputusan  

 

DESKRIPSI MASALAH 

 

 

 
 
 

SOLUSI MASALAH 

 

 

 

 

Nilai Numerik Alasan Mendukung Alasan Menentang  Nilai Numerik  

 
  

 
  

 
  

 
  

Tunjuk seorang ketua kelompok dan presentasikan hasil diskusi kita  
di depan kelas 

 

  

 

 

 

QU-2.6-AS.4/4 TUGAS KELOMPOK  

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM (SEJAM UNTUK TUGAS 
KELOMPOK, SEJAM UNTUK PRESENTASI) 

 
Tujuan pembelajaran: menerapkan pendekatan sistem untuk 
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pemecahan masalah. 
 
Kelas dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5-6 orang. 
 
Tiap kelompok membaca skenario “Terdampar di Gurun” berikut ini 
dan menerapkan pendekatan sistem untuk memecahkan masalah. 
Tiap kelompok harus memiliki kesepakatan siapa yang harus 
diselamatkan dan alasannya. 
 

 “Kalian bertamasya keliling gurun dengan mobil 4WD.  Tiba-tiba kalian melihat 
pesawat jatuh.  Kalian segera menuju lokasi dan menemukan 11 orang yang 
selamat dari kecelakaan itu.  Ajaibnya, kesebelas orang ini hanya luka ringan. 

Kalian hanya bisa memuat empat orang lagi di mobil kalian dan kalian tidak punya 
alat dan cara meminta bantuan.  Karena butuh waktu tiga hari untuk mencapai 
desa terdekat, kalian beranggapan bahwa siapapun yang ditinggal akan meninggal 
(kalian tidak punya makanan dan minuman lebih untuk dibagikan). 

Kalian harus memilih, sesuai prioritas, siapa saja keempat orang yang akan 
dibawa. 

Korban Selamat: 

a) Seorang wanita yang terluka berumur 30-an. 

b) Anak laki-laki berumur sebelas tahun. 

c) Seorang pria tua berumur 60-an (tetua desa). 

d) Istrinya (sebaya) 

e) Seorang dokter pria usia 30-an 

f) Pemimpin agama yang dihormati banyak orang dan sudah tua. 

g) Seorang guru usia 40-an. 

h) Anak laki-laki presiden negara itu (pemerintahan militer). 

i) Gadis 16 tahun yang secara fisik agak cacat. 

j) Menteri pemerintahan senior negara itu yang memberikan lebih dari 
sepertiga bantuan luar negeri. 

k) Industrialis kaya yang memimpin komunitas bisnis negara itu yang 
berkembang dengan cepat. 

Ketua tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 
depan kelas.  
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