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Problem Solving/Pemecahan Masalah

Dalam beberapa kasus, orang lebih baik mempelajari semua 
yang mereka tahu tentang masalah tersebut dan kemudian 
menggunakan pengetahuan faktual untuk menemukan 
solusi. Dalam beberapa kasus lain, kreativitas dan pengetahuan 
yang dalam adalah pilihan terbaik

Pemecahan masalah adalah proses 
mental yang melibatkan menemukan, 
menganalisis, dan memecahkan 
masalah. Tujuan akhir dari pemecahan 
masalah adalah untuk mengatasi 
hambatan dan menemukan solusi yang 
paling baik untuk menyelesaikan 
masalah.



Langkah - Langkah dalam Pemecahan 
Masalah

1# Mengidentifikasi 
Masalah 

Dalam beberapa kasus, orang 
mungkin salah mengidentifikasi 
sumber masalah yang salah, yang 
akan membuat upaya untuk 
menyelesaikannya menjadi tidak 
efisien atau bahkan tidak 
berguna.



2# Mendefinisikan Masalah 
Setelah mengidentifikasi 
masalah, Penting untuk 
menyimpulkan masalah secara 
lengkap sehingga dapat 
dipecahkan



3# Membentuk Strategi
Mengembangkan 
strategi untuk 
memecahkan 

masalah. Pendekata
n yang digunakan 
akan bervariasi 
tergantung pada 

situasi dan 
preferensi unik 

individu.



4# Pengorganisasian Informasi

Sebelum memberikan solusi, kita perlu 
mengatur terlebih dahulu informasi 
yang tersedia banyak informasi yang 
tersedia, semakin siap kita untuk 
menemukan solusi yang akurat.

What do we not know?

What do we know about the problem?



5# Mengalokasikan Sumber Daya 

Tentukan prioritas. 
Ingat! masalah 

penting mungkin 
memerlukan alokasi 
sumber daya yang 

banyak



6# Memantau Kemajuan 

Effective problem-solvers tend to 
monitor their progress as they work 

towards a solution

Jika tidak membuat 
kemajuan yang baik untuk 
mencapai tujuan, evaluasi 
kembali pendekatan yg 

digunakan atau 
mencari strategi baru.

7# Mengevaluasi Hasil 

Setelah solusi tercapai, 
pentinguntuk mengevaluasi 

hasil untuk menentukan 
apakah solusi tersebut 

merupakan solusi terbaik 
untuk masalah tersebut.



Tidak perlu mengikuti 
langkah-langkah pemecahan masalah 

secara berurutan, melewatkan 
beberapa atau bahkan kembali 

melalui langkah-langkah yang lain 
beberapa kali sampai solusi yang 

diinginkan tercapai, merupakan suatu 
pilihan
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