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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam manajemen, pengambilan keputusan (decision making) 

memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh kepala sekolah 

merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh para guru dan 

karyawan dalam sekolah yang dipimpinnya. Keputusan kepala sekolah sangat 

penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil 

keputusan bisa merugikan sekolah, orangtua, dan masyarakat. mulai dari 

kerugian citra atau nama baik sampai pada kerugian materi. Pengambilan 

keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk 

memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. 

Ada masalah yang mudah diselesaikan, dan ada pula masalah yang sulit, 

tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Pengambilan 

keputusan dengan memperhatikan organisasi, perorangan, dan kelompok perorangan 

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dinyatakan dalam teori sistem. 

Dalam teori ini, suatu sistem merupakan suatu set elemen-elemen atau komponen yang 

tergabung bersama berdasarkan suatu bentuk hubungan tertentu. Komponen-komponen 

itu satu sama lain saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Tingkah laku 

suatu organisasi sangat tergantung pada tingkah laku komponen-komponennya dan 

hubungan antar komponen.  

Setiap orang mempunyai pengertian akan suatu peristiwa atau masalah 

yang terjadi pada dirinya atau pengalaman. Pengertian ini akan berbeda pada 

setiap individu walaupun melihat hal yang sama. Persepsi yang timbul dalam 

masyarakat dapat berhubungan dengan pembuatan keputusan pada individu-

individu.  

Menurut Stephen P. Robbins persepsi (perception) adalah proses di 

mana individu mengatur dan menginterprestasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara 
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konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang 

sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tak 

seorangpun dari kita melihat realitas. Yang kita lakukan adalah 

menginterprestasikan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas. 

Pengambilan kuputusan individual, baik ditingkat bawah maupun atas, 

merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana 

individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka 

sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi 

sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan 

antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang 

menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif.  

Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan 

evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, 

diproses, dan ditafsirkan. Misalnya, data mana yang relevan dengan 

pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambil keputusan akan ikut 

menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil 

akhirnya. Dalam kenyataannya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

seseorang tidak sistematis seperti proses yang dikemukakan sebelumnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut, 

1. Apakah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan individu? 

2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengambilan keputusan individu? 

3. Bagaimana implementasi dari pengambilan keputusan individu di suatu 

sekolah? 

 

C. Tujuan Penyusunan Makalah 

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan makalah ini, agar kita dapat, 

1. Memahami pengertian pengambilan keputusan individu; 
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2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan dari adanya pengambilan keputusan 

individu; 

3. Mengimplementasikan pengambilan keputusan individu di lembaga 

pendidikan. 

 

D. Manfaat Penyusunan Makalah 

Penyusunan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi, 

1. Guru, 

a. memahami adanya pengambilan keputusan individu; 

b. mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan 

individu; 

c. mengimplementasikan hasil keputusan individu dari atasan. 

2. Kepala Sekolah, 

a. memahami pentingnya pengambilan keputusan individu; 

b. memahami situasi dan kondisi yang membutuhkan pengambilan 

keputusan individu; 

c. dapat mengambil keputusan individu dalam situasi yang mendesak. 

3. Sekolah 

a. dapat meminimalisir resiko kerugian dari adanya suatu masalah; 

b. dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah 

pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang 

dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan untuk menentukan pilihan 

(keputusan) dari berbagai alternatif yang ada. Proses ini terkadang amatlah rumit 

karena berdampak pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Minimal ada dua 

alternatif atau lebih yang harus diambil oleh pengambil keputusan untuk 

memilih salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Pengambilan keputusan sering dijelaskan sebagai tindakan memilih di 

antara beberapa kemungkinan. Tetapi ungkapan itu terasa sangat disederhanakan 

secara berlebihan.Setiap orang dapat membuat suatu keputusan, akan tetapi 

dampak keputusan yang ditimbulkan berbeda-beda. Ada yang sempit dan ada 

pula yang luas ruang lingkup yang terkena dampak atau pengaruh tersebut. Pada 

umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan 

permasalahan atau persoalan (problem solving) dan setiap keputusan yang dibuat 

pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat 

selalu ada keputusan yang dibuat misalnya di rumah tangga, di sekolah atau di 

dalam organisasi masyarakat. Keputusan dibuat oleh individu (perseorangan), 

organisasi, kelompok individu, negara dengan satu tujuan atau lebih yang 

hendak dicapai. Dalam dunia yang modern ini, kehidupan menuntut banyak 

sekali keputusan yang harus dibuat baik yang memiliki dampak yang luas 

maupun yang sempit. 

Setiap orang dapat membuat suatu keputusan, akan tetapi dampak 

keputusan yang ditimbulkan berbeda-beda. Ada yang sempit dan ada pula yang 

luas ruang lingkup yang terkena dampak atau pengaruh tersebut. Pada umumnya 

suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau 

persoalan (problem solving) dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan 

yang hendak dicapai. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat selalu ada keputusan 
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yang dibuat misalnya di rumah tangga, di sekolah atau di dalam organisasi 

masyarakat. Keputusan dibuat oleh individu (perseorangan), organisasi, 

kelompok individu, negara dengan satu tujuan atau lebih yang hendak dicapai. 

Dalam dunia yang modern ini, kehidupan menuntut banyak sekali keputusan 

yang harus dibuat baik yang memiliki dampak yang luas maupun yang sempit. 

Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan 

oleh banyak ahli,diantaranya adalah, 

1. G. R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai 

pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang 

mungkin. 

2. Claude S. Goerge, Jr, mengatakan proses pengambilan keputusan itu 

dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan 

pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara 

sejumlah alternatif. 

3. Horold dan Cyril O'Donnell, mengatakan bahwa pengambilan keputusan 

adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti 

dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada 

keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang 

telah dibuat.  

4. Siagian, menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian 

yang matang atas alternatif dan tindakan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa 

alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara 

pemecahan masalah. 

Pengambilan keputusan sebagai kelanjutan dari cara pemecahan masalah 

memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktivitas manusia 

yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok baik secara 

institusional maupun secara organisasional. Di samping itu, fungsi pengambilan 

keputusan merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut 
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dengan hari depan, masa yang akan datang, dimana efek atau pengaruhnya 

berlangsung cukup lama. 

 

B. Dasar Pengambilan Keputusan 

Model yang bermanfaat dan terkenal sebagai kerangka dasar proses 

pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A.Simon terdiri atas 

tiga tahap, yaitu : 

1. Pemahaman, yaitu menyelidiki lingkungan/kondisi yang memerlukan 

keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan diperiksa untuk dijadikan 

petunjuk yang dapat menemukan masalahnya. 

2. Perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah 

tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk 

memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah 

cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. 

3. Pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan 

yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. 

Sementara itu, George R. Terry menyebutkan 5 dasar  (basis) dalam 

pengambilan keputusan, yaitu: (a) intuisi;  (b) pengalaman; (c) fakta; (d) 

wewenang;  dan (e) rasional. 

1. Intuisi 

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan 

keputusan  yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif.  Dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan intusi ini, meski waktu yang digunakan 

untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan 

seringkali relatif  kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar 

pertimbangan lainnya. 

2. Pengalaman  

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat 

bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki 

seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat 
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memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan 

dihasilkan. 

3. Wewenang 

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan 

oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi 

kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil 

keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama 

dan memiliki otentisitas (otentik),  tetapi  dapat menimbulkan sifat 

rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati 

permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan 

kekaburan. 

4. Fakta 

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat 

memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat 

kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang 

dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. 

5. Rasional 

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan 

yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk 

memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga 

dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya 

dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional 

terdapat beberapa hal sebagai berikut: 

a. Kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. 

b. Orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. 

c. Pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan 

konsekuensinya. 

d. Preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. 

e. Hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil 

ekonomis yang maksimal. 
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C. Tujuan Pengambilan Keputusan 

Pembuatan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah 

yang bersangkutan sehingga usaha pencapaiian tujuan yang dimaksud dapat 

dilaksanakan secara baik dan efektif. Masalah atau problem yang dimaksud 

dapat dibagi tiga golongan besar, yaitu (1) masalah korektif, (2) masalah 

progresif, dan (3) masalanh kreatif. 

Masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya 

penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah progresif adalah suatu 

masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan suatu prestasi atau hasil masa lalu. Masalah kreatif adalah suatu 

masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang 

sama sekali baru.  

Tujuan dari pengambilan keputusan dapat dibedakan:  

1. Tujuan yang bersifat tunggal 

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila 

keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa 

sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain.  

2. Tujuan yang bersifat ganda 

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila 

keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya 

keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua (atau lebih) masalah 

yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. 

Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui 

unsur atau komponen pengambilan keputusan. Unsur pengambilan keputusan itu 

adalah: (1) tujuan dari pengambilan keputusan; (2) identifikasi alternatif 

keputusan yang memecahkan masalah; (3) perhitungan tentang faktor-faktor 

yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia; dan (4) 

sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu 

pengambilan keputusan. 
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D. Fase-fase dalam Pengambilan Keputusan 

Menurut Simon’s ada 4 fase dalam Decisions Making (Pengambilan 

Keputusan) yaitu, (1) intelligence, (2) design, (3) choice, dan (4) implementation. 

Fase 1 sampai 3 merupakan dasar pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan 

suatu rekomendasi. Sedangkan pemecahan masalah adalah serupa dengan 

pengambilan keputusan (fase 1 sampai 3) ditambah dengan implementasi dari 

rekomendasi (fase 4). 

Fase-fase dalam pengambilan keputusan, meliputi, 

1. Aktivitas intelegensia, yaitu proses kreatif untuk menemukan kondisi yang 

mengharuskan keputusan dipilih atau tidak. 

2. Aktifitas desain, yaitu kegiatan yang mengemukakan konsep berdasar 

aktifitas intelegensia untuk mencapai tujuan. 

Aktifitas desain meliputi; (1) menemukan cara-cara atau metode, (2) 

mengembangkan metode, (3) menganalisa tindakan yang dilakukan. 

3. Aktifitas pemilihan, yaitu memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam 

pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasar atas kriteria yang 

telah ditetapkan. 

Dari tiga aktifitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan 

pengambilan keputusan adalah : 

1. mengidentifikasi masalah utama 

2. menyusun alternatif 

3. menganalisis alternatif 

4. mengambil keputusan yang terbaik 

 

E. Teknik-teknik Pengambilan Keputusan 

Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan, meliputi; 

1. Operational Research/Riset Operasi, penggunaan metode saintifik dalam 

analisa dan pemecahan persoalan. 

2. Linier Programming, riset dengan rumus matematis. 

3. Gaming War Game, teori penentuan strategi. 
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4. Probability, teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas 

hal-hal tidak normal. 

 

F. Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut G. R. Terry, proses pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan problem yang dihadapi 

2. Menganalisa problem tersebut 

3. Menetapkan sejumlah alternatif 

4. Mengevaluasi alternatif 

5. Memilih alternatif keputusan yang akan dilaksanakan 

Sedangkan menurut Peter Drucher, pengambilan keputusan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetapkan masalah 

2. Manganalisa masalah 

3. Mengembangkan alternatif 

4. Mengambil keputusan yang tepat 

5. Mengambil keputusan menjadi tindakan efektif 

Menurut Simon’s ada 4 fase dalam Decisions Making (Pengambilan 

Keputusan) yaitu (1) intelligence, (2) design, (3) choice dan (4) implementation. 

Fase 1 sampai 3 merupakan dasar pengambilan keputusan, yang diakhiri dengan 

suatu rekomendasi. Sedangkan pemecahan masalah adalah serupa dengan 

pengambilan keputusan (fase 1 sampai 3) ditambah dengan implementasi dari 

rekomendasi (fase 4). 

Tahapan dalam proses pengambilan keputusan, adalah sebagai berikut; 

1. Tahap 1: Pemahaman dan Perumusan Masalah. Para manager sering 

menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukaan 

atau bahkan sering hanya mengidentifikasikan masalah, bukan penyebab 

dasar. Para manager dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. 

Pertama, manager secara sistematis menguji hubungan sebab-akibat. Kedua 

manager mencari penyimpangan atau perubahan dari yang “normal”. 
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2. Tahap 2: Pengumpulan dan Analisis Data yang Relevan. Setelah manajer 

menemukan dan merumuskan masalah, manajer harus memutuskan langkah-

langkah selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa 

yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian 

mendapatkan informasi tersebut. 

3. Tahap 3: Pegembangan Alternatif-Alternatif. Kecenderungan untuk menerima 

alternatif keputusan pertama yang “fleksibel” sering menghindarkan manager 

dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. 

Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak 

kecnderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat 

keputusan yang efektif. Manager harus memilih suatu alternatif yang cukup 

baik, walaupun bukan suatu yang sempurna atau ideal. 

4. Tahap 4: Evaluasi Alternatif-Alternatif. Setelah manajer mengembangkan 

sekumpulan alternatif, mansger harus mengevaluasi sekumpulan alternatif, 

manager harus mengevaluasi untuk menilai efektifitas setiap alternatif. 

5. Tahap 5: Pemilihan Alternatif Terbaik. Pembuatan keputusan merupakan 

hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan didasarkan pada 

jumlah informasi bagi manager dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. 

6. Tahap 6: Implementasi Keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para 

manager harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan 

dam masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal 

ini, manager perlu memperhatikan berbagai resiko dan ketidakpastian sebagai 

konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Di samping itu, pada tahap 

implementasi keputusan manager juga perlu menetapkan prosedur laporan 

kemajuaan periodik dan memnpersiapkan tindakan korektif bila masalah baru 

muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk 

menghadapi berbagai kemungkinan. 

7. Tahap 7: Evaluasi Hasil-Hasil. Keputusan. Implementasi keputusan harus 

selalu dimonitor. Manajer harus meangevaluasi apakah implementasi 

dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan.  
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G. Jenis-jenis Keputusan 

1. Keputusan rutin 

Beberapa keputusan bisa dibuat berulang kali secara rutin dan dalam 

bentuk persoalan yang sama sehingga mudah dilakukan. Keputusan-

keputusan ini dapat ditempuh secara efektif dengan mengikuti peraturan-

peraturan yang telah dikukuhkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaa yang 

disusun berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misanya penyusunan anggaran 

tahunan sekolah, pengaturan belanja, pengolahan data penelitian dan 

sebagainya. Situasi keputusan lainnya yang dihadapi mungkin serupa dengan 

situasi yang telah dialami masa lalu, akan tetapi suatu ciri khusus dari 

permasalahan yang baru timbul mungkin agak berbeda dalam beberapa aspek 

penting bahwa mungkin lebih unik.   

Intuisi dan pertimbangan (judgement) dari orang-orang yang 

mempunyai pengalaman seperti tipe persoalan tersebut merupakan 

narasumber (resource person) yang sangat penting bagi organisasi dalam 

mengambil keputusan, mengingat persoalan tersebut mungkin jauh berbeda 

dengan permasalahan yang sebelumnya. Inti dari pengambilan keputusan 

ialah terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan 

yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat 

setelah suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitas  dalam mencapai 

tujuan yang dikehendaki. 

 

2. Keputusan tidak rutin 

Salah satu komponen terpenting dari proses keputusan ialah kegiatan 

pengumpulan informasi dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan 

dapat dibuat. Apabila informasi yang cukup dapat dikumpulkan guna 

memperoleh suatu spesifikasi yang lengkap dari semua alternatif dan tingkat 

efektivitasnya dalam situasi yang sedang terjadi, maka keputusan yang 

diambil relatif mudah. Akan tetapi dalam prakteknya, sangatlah tidak 

mungkin untuk mengumpulkan informasi yang secara lengkap, mengingat 

terbatasnya dana, waktu dan tenaga. Dalam hal data tidak lengkap atau 
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merupakan perkiraan atau ramalan saja (just an estimate or a forecast), 

elemen ketidakpastian (uncertaitty) kemudian muncul di dalam proses 

pembuatan keputusan. Elemen ketidakpastian ini akan menimbulkan resiko 

bagi pembuat keputusan. Ketidakpastian merupakan ciri situasi keputusan 

yang paling sering dijumpai dalam manajemen modern. Hal ini disebabkan 

karena pengambil keputusan tidak mengetahui dari sifat-sifat alternatif yang 

tersedia, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 

H. Kategori Keputusan 

Keputusan dapat dikategorikan menjadi empat (4) macam, yaitu. 

1. Keputusan  dalam keadaan kepastian (certainty) 

Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan 

lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan yang pasti (terdapat 

kepastian). Dengan kata lain dalam keadaan ada kepastian, kita dapat 

meramalkan secara tepat hasil dari tindakan (action). Misalnya dalam 

persoalan linear programming, kita dapat mengetahui seberapa besar 

keuntungan (profit) maksimum yang bisa diperoleh setelah kita mengetahui 

kondisi dan masukan (input). Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali 

keputusan yang kita ambil dalam keadaan ada kepastian. Kita tahu dengan 

pasti arah untuk berangkat ke sekolah, masakan favorit, atau obat yang 

mujarab. Hal-hal semacam itu sudah rutin kita laksanakan sehingga tidak 

perlu pemikiran yang mendalam. Berbagai teknik Operation Research (OR) 

yang tergolong ada kepastian antara lain linear programming (LP), persoalan 

transportasi, persoalan penugasan, net working planning. Pemecahan 

mengenai pengambilan keputusan dalam keadaan / situasi adanya kepastian 

bersifat deterministik. 

 

2. Keputusan  dalam keadaan resiko (risk) 

Resiko terjadi bila hasil pengambilan keputusan walaupun tidak dapat 

diketahui dengan pasti, tetapi dapat diketahui nilai kemungkinannya 
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(probabilitas). Misalnya, anda ingin memutuskan membeli barang. Setiap 

barang dibungkus dengan rapi sehingga anda tidak dapat membedakan barang 

yang dalam keadaan bagus maupun cacat. Seandainya penjual tersebut jujur 

dan anda diberitahu bahwa barang tersebut berjumlah 100 buah dan barang 

yang dalam keadaan rusak berjumlah 99 buah. Kemudian anda harus 

memutuskan apakan membeli barang tersebut atau tidak. Bila anda termasuk 

orang yang normal, mungkin anda tidak akan membeli barang tersebut, sebab 

resikonya terlalu besar. Kemungkinan memperoleh barang rusak sebesar 

99%. Namun jika sebaliknya, jumlah barang yang rusak hanya ada 1 buah. 

Kemungkinannya adalah anda akan membeli barang tersebut, sebab 

kemungkinan untuk mendapatkan barang rusak hanya 1%. 

 

3. Keputusan  dalam keadaan ketidakpastian (uncertainty) 

Adalah suatu keadaan di mana kita tidak dapat menentukan keputusan 

karena belum pernah terjadi sebelumnya (pertama kali). Dalam keadaan ini 

kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyak tentang suatu 

pemasalahan. Dengan informasi tersebut maka dapat dibuat beberapa 

alternatif-alternatif keputusan sehingga dapat diketahui nilai probabilitasnya. 

Dengan diperolehnya nilai probabilitas baik berdasarkan informasi yang 

diperoleh maupun berdasarkan pendapat anda secara subjektif. Permasalahan 

ini sudah tidak lagi berada dalam ketidakpastian, melainkan berada dalam 

kepastian karena resiko yang akan diterima telah diketahui. Walaupun nilai 

probabilitas yang anda peroleh cukup kasar (roughly estimate). Pohon 

keputusan (decision tree) bisa dipergunakan untuk memecahkan persoalan 

dalam ketidakpastian. 

 

4. Keputusan  dalam keadaan konflik (conflict) 

Terkadang dalam pengambilan keputusan tidak selalu lancar. Banyak 

permasalahan-permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. Apalagi bila keputusan yang diambil terdapat konflik atau dapat 

menyebabkan konflik. Situasi konflik dapat terjadi bila kepentingan dua 
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pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan (ada konflik) dalam 

situasi yang kompetitif. Pengambil keputusan bisa juga berarti pemain 

(player) dalam suatu permainan (game). Sebagai contoh, pengambil 

keputusan (sebut A) memperoleh keuntungan dari suatu tindakan yang dia 

lakukan (course of action). Hal ini disebabkan karena pengambil keputusan 

yang lain (sebut B) juga mengambil tindakan tertentu. Dalam analisis 

keputusan (decision analisys), pengambil keputusan atau pemain tidak hanya 

tertarik pada apa yang secara individual dilakukan, tetapi juga apa yang 

dilakukan oleh keduanya (yaitu A dan B). Oleh karena itu keputusan dan 

tindakan yang dilakukan oleh masing-masing akan saling mempengaruhi baik 

secara positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan). Walaupun 

kelihatannya sederhana, keputusan dalam situasi ada konflik sering kali 

dalam praktiknya menjadi sangat kompleks (ruwet). Misalnya, kita 

dihadapkan pada keadaan yang tidak pasti ditambah lagi adanya tindakan 

pihak lawan yang bisa mempengaruhi hasil keputusan. Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan menjadi lebih banyak. Keputusan dalam situasi ada konflik 

bisa dipecahkan dengan teori permainan (game theory). 

 

I. Pengambilan keputusan individu 

Banyak perdebatan muncul saat menentukan efektivitas pengambilan 

keputusan secara individu atau kelompok. Secara kelompok biasanya 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan dibandingkan secara 

individu, tetapi mengikutsertakan spesialis dan ahli menguntungkan karena 

interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada 

kenyataannya, banyak para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus 

dengan lima atau lebih peserta lebih unggul dibanding secara individu, 

pengumpulan suara terbanyak dan keputusan memimpin kelompok. 

Keputusan tertentu tampaknya memang menjadi lebih baik jika dibuat 

oleh kelompok, sementara hal lain lebih cocok jika dibuat oleh individu. 

Keputusan tidak terprogram lebih cocok jika dibuat oleh kelompok. Curahan 
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bakat biasanya dibuat oleh manajer puncak karena begitu pentingnya keputusan 

ini. 

Para pakar memberikan pengertian keputusan sesuai dengan sudut 

pandang dan latar belakang pemikirannya.  Menurut James A.F. Stoner, 

keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini 

mengandung tiga pengertian, yaitu: (1) ada pilihan atas dasar logika atau 

pertimbangan; (2) ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang 

terbaik; dan (3) ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin 

mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan yang lain dikemukakan 

oleh Prajudi Atmosudirjo bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada 

proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu 

alternatif. Dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa 

keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi 

yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. 

Individu berasal dari kata yunani yaitu “individium” yang artinya “tidak 

terbagi”. Dalam ilmu sosial paham individu, menyangkut tabiat dengan 

kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup 

manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia 

perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam 

kepribadiannya. Dan terdapat tiga aspek dalam individu yaitu aspek organik 

jasmaniah, aspek psikis rohaniah, dan aspek sosial. Aspek-aspek tersebut saling 

berhubungan, dan apabila salah satu rusak maka akan merusak aspek lainnya. 

Berkaitan adanya hubungan antar individu dengan individu lainnya, 

maka menjadi lebih bermakna manusia apabila pola tingkah lakunya hampir 

identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Proses yang 

meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai pada dirinya sendiri, 

disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri. Dalam proses ini maka 

individu terbebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan 

hidup, yang akhirnya muncul suatu kelompok yang akan menentukan 

kemantapan yaitu masayarakat. Individu dalam tingkah laku menurut pola 
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pribadinya ada tiga kemungkinan: (a) pertama menyimpang dari norma kolektif 

kehilangan individualitasnya, (b) kedua takluk terhadap kolektif, dan (c) ketiga 

mempengaruhi masyarakat. (Hartomo, 2004: 64). 

Dengan demikian manusia merupakan mahluk individual tidak hanya 

dalam arti keseluruhan jiwa-raga, tetapi merupakan pribadi yang khas, menurut 

corak kepribadiannya dan kecakapannya. Individu mempunyai ciri-ciri memiliki 

suatu pikiran dan diri. Di mana individu sanggup menetapkan kenyataan, 

interprestasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Dapat 

diartikan sebagai proses komunikasi individu dalam berinteraksi dan 

berhubungan. Individu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu 

masyarakat yang menjadi latar individu tersebut yang ditandai dengan usaha 

menempatkan prilaku pada dirinya sesuai dengan norma dan kebudayaan 

lingkungan tersebut, seperti di indonesia individunya menjunjung tinggi prilaku 

sopan santun, dan beretika dalam bersosialisasi. Individu selalu berada di dalam 

kelompok, peranan kelompok tersebut adalah untuk mematangkan individu 

tersebut menjadi seorang pribadi. Prosesnya tergantung terhadap kelompok dan 

lingkungan dapat menjadi faktor pendukung proses juga dapat menjadi 

penghambat proses menjadi suatu pribadi. Faktor pendukung dan faktor 

penghambat juga dapat berdasarkan individu itu sendiri. 

Keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk 

permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Dalam pengambilan suatu 

keputusan individu dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu (1) nilai individu, 

(2) kepribadian, (3) kecenderungan dalam pengambilan resiko, (4) kemungkinan 

ketidakcocokan. Persepsi merupakan fungsi penting bagi individu dalam 

membuat keputusan (decission making) karena persepsi menjadi landasan bagi 

individu untuk menyusun identifikasi, analisa, serta menyimpulkan suatu objek 

atau subjek yang dipersepsikan.  

Dari hasil riset mengidentikasikan empat pendekatan individual yang 

berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu : 

1. Analitis : memiliki toleransi jauh lebih besar terhadap ambiguitas, cermat, 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. 
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2. Direktif : memiliki toleransi rendah atas ambiguitas, mencari rasionalitas, 

efisien, logis, mengambil keputusan cepat, dan berorientasi jangka pendek. 

3. Konseptual : berpandangan sangat luas, mempertimbangkan banyak 

alternatif, orientasi jangka panjang, dan anagt baik untuk menemukan solusi 

yang kreatif. 

4. Perilaku : bisa bekerja baik dengan yang lain, memperhatikan kinerja rekan 

kerja dan usulan-usulan mereka, mengandalkan pertemuan untuk 

berkomunikasi, mencoba menghindari konflik, dan mengupayakan 

penerimaan. 

Proses dasar pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang pada 

kenyataannya tidak sistematis seperti proses yang ada. Dalam pengambilan suatu 

keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu nilai individu, 

kepribadian dan kecenderungan dalam pengambilan resiko. 

1. Nilai individu pengambil keputusan 

Nilai-nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang 

digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus 

mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui 

suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak 

keadaan individu bahkan tidak berfikir untuk menyusun / menilai keburukan 

dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. 

2. Kepribadian  

Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis 

seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh 

terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan 

emosional versus obyektivitas. Beberapa pengambil keputusan memiliki 

suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh 

suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu pengambil 

keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara 

politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Beberapa pengambil 

keputusan kadang kala emosionalnya mempengaruhi keputusan yang 

diambilnya. Emosional tersebut dapat berupa kecenderungan kepribadian 
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seseorang atau emosional yang berasal dari kebutuhan akan perlindungan. 

Emosional dapat mempengaruhi cara suatu permasalahan dianalisis, jenis 

informasi dan alternatif yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi yang obyektif diabaikan, dan keputusan hanya 

didasarkan pada perasaannya saja. Sementara itu beberapa pengambil 

keputusan yang lain lebih obyektif, dimana mereka menghindari adanya 

kekeliruan persepsi tentang permasalahan maupun informasi yang berkaitan 

dengannya. 

3. Kecenderungan terhadap pengambilan resiko 

Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat haus 

membedakan situasi ketidakpastian dari situasi resiko, karena keputusan yang 

berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. ketidakpastian adalah 

kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan resiko adalah kurangnya 

kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan 

memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat 

mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan dibawah ketidakpastian 

dibanding dibawah kondisi bahaya. Dibawah ketidakpastian si pengambil 

keputusan tidak memiliki dasar rasional terhadap pilihan satu strategi atas 

strategi lainnya. Dalam mengambil suatu keputusan ada orang yang senang 

dengan resiko dan ada orang yang tidak senang. Ada juga orang yang 

dikatakan netral terhadap resiko. Orang yang senang dengan resiko akan 

berbeda dalam mengevaluasi serangkaian alternatif maupun memilih suatu 

alternatif dengan mereka yang tidak senang dengan resiko. Dalam keputusan 

investasi misalnya, orang yang senang dengan resiko akan memilih investasi 

yang memberikan hasil yang besar sekalipun resikonya juga besar. 

Sebaliknya, orang yang tidak senang dengan resiko akan memilih alternatif 

investasi yang resikonya paling kecil sekalipun hasilnya juga rendah. 

Neil Niven (2002) menerangkan secara aplikatif bahwa jika suatu keputusan 

mempunyai resiko yang tinggi, orang akan lebih mungkin mengikuti aturan 

yang rasional dan matematis. Banyak keputusan yang berhubungan dengan 

kesehatan pasien mencakup resiko tingkat tinggi dan karenanya mempunyai 
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komponen penggunaan subyektif dan membutuhkan pertimbangan yang 

cermat. 

Menurut Mansoer (1989:69) ada beberapa kelebihan keputusan 

kelompok dibandingkan dengan keputusan individual, antara lain: 

1. Informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun 

banyak pengalaman dan pandangan daripada seorang. 

2. Banyak alternatif yang muncul, karena kelompok mempunyai informasi 

banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak 

kemungkinan. Lebih-lebih lagi kelompok itu terdiri atas berbagai keahlian 

dan latar belakang pengalaman. 

3. Keputusan kelompok lebih berterima. Hal ini disebabkan karena keputusan 

kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga 

keputusannya lebih besar kemungkinan mendapat persetujuan lebih dari 

banyak orang. 

4. Meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Keputusan 

kelompok lebih sesuai dengan hak demokrasi. Mengingat banyak kesempatan 

oleh manajer untuk mengambil keputusan sendiri, maka mengambil 

kebijaksanaan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang ahli untuk 

turut mengambil kebagian dalam pengambilan keputusan, adalah merupakan 

upaya meningkatkan legistimasi orang lain. 

Selain memiliki kelebihan, pengambilan keputusan secara kelompok juga 

tidak lepas dari beberapa kelemahan, di antaranya adalah: 

1. Memakan waktu. Keputusan kelompok diperoleh dari hasil diskusi yang 

panjang, banyak waktu dipakai untuk rapat-rapat, sedangkan pengambilan 

keputusan sendiri oleh manajer bisa diambil dalam waktu singkat, tepat pada 

saat masalahnya timbul. 

2. Dominasi minoritas. Tidak mungkin dalam satu kelompok terwakili semua 

kepentingan dalam organissi dan seringkali hanya terdiri atas segelintir orang 

saja. Kesempatan ini oleh para anggota kelompok sering digunakan untuk 

memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang 
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sengaja atau tidak sengaja diwakilinya. Ada kecenderungan dia mendominasi 

kepentingan orang terbanyak. 

3. Tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok ada saja golongan yang 

mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri 

dengan kehendaknya. 

4. Tanggungjawab tersamar. Pada keputusan individual jelas siapa yang 

bertanggungjawab, tapi pada keputusan kelompok dari mereka (para anggota) 

tidak bisa dimintai pertanggungjawaban perorangan. Tanggung jawab 

perorangan luluh dalam tanggungjawab bersama. 

Apabila dilihat keefektifan dan efisiensi antar pengambilan keputusan 

kelompok atau individu, maka hal tergantung kepada kriteria apa yang dipakai 

sebagai ukuran efektif. Bila diukur dengan derajat akurasi, barangkali keputusan 

kelompok lebih akurat. Fakta membuktikan keputusan kelompok lebih baik 

daripada keputusan individu. Tetapi tidak berarti bahwa secara bersama 

kelompok lebih bermutu dari perseorangan. Bila dimaksud dengan efektif adalah 

ukuran kecepatan maka keputusan individual jadi lebih efektif. Kalau kreativitas 

yang jadi ukuran keefektifan maka keputusan kelompok adalah lebih efektif. 

Ukuran keefektifan lain, mungkin dukungan persetujuan, maka keputusan 

kelompok jadi lebih efektif. Dalam kerja kelompok pengambil keputusan, telah 

teruji bahwa jumlah anggota 5 sampai 7 orang adalah  produktif dan efektif. 

Efektif tentu diacu juga dengan efisiensi. Keputusan kelompok bisa jadi tidak 

efisien dibandingkan dengan keputusan individual, bila diukur dari waktu yang 

dipakai untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bentuk mana yang 

akan dipakai bergantung kepada aspek yang mana yang dipentingkan, efektivitas 

atau efisiensi. 

 

J. Implementasi Pengambilan Keputusan Individu di Sekolah 

Suasana yang memungkinkan berkembangnya kreativitas mesti dibina 

karena kelompok lebih cocok dibanding individu untuk keputusan tidak 

terprogram. Pengambilan keputusan kelompok mirip dengan sumbang saran. 

Diskusi mesti mengalir dan spontan, semua anggota harus berpartisipasi dan 
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evaluasi awal mesti dihindarkan atas gagasan masing-masing anggota untuk 

mendorong partisipasi. Pada beberapa contoh, pengambilan keputusan kelompok 

lebih disukai dibanding individu. Kebutuhan dan keuntungan pengambilan 

keputusan kelompok telah diketahui, tetapi sejumlah masalah dapat juga muncul. 

Dibutuhkan teknik khusus untuk meningkatkan keuntungan pengambilan 

keputusan kelompok sambil mengurangi masalah yang muncul. Meningkatkan 

kemampuan kreativitas guru sangat penting jika masing-masing individu di 

sekolah mesti mengumpulkan pertimbangan untuk menyusun tindakan yang 

sempurna bagi sekolahnya. Jika guru percaya bahwa kepala sekolah yang 

bertanggung jawab atas sekolah, tidak punya prasangka atau ‘berada di sisi 

mereka’. guru akan bebas mengungkapkan perbandingannya dan merasa tidak 

perlu melindungi dirinya dari sikap non-sportif atau menyerang balik.  

Namun dalam suatu permasalahan, pengambilan keputusan individu 

juga sangat perlu dilakukan, mengingat pentingnya suatu masalah yang dengan 

segera dapat dilaksanakan. Untuk mengingat efisiensi waktu, biaya, dan tenaga 

maka pengambilan keputusan individu segera diambil. Studi menggambarkan 

bahwa sekitar 40% waktu kepala sekolah dihabiskan untuk rapat-rapat kelompok 

yang dibentuk untuk pengambilan keputusan ini.  

Suatu contoh, untuk menentukan formasi kelas pada awal tahun 

pelajaran di sekolah dasar, kepala sekolah harus mengambil keputusan individu 

untuk menata dan menugaskan guru sebagai guru kelas di sekolah tersebut. Hal 

tersebut dilakukan atas dasar pengalaman yang telah terjadi di beberapa sekolah. 

Bila keputusan tentang penataan formasi kelas dilakukan dengan meminta 

sumbang saran dalam rapat dewan guru, maka yang sering terjadi adalah 

keputusan akan mentah karena guru yang mendapat tugas sebagai guru kelas I 

atau VI akan menolak dengan berbagai argumentasi masing-masing. Missal: 

maaf saya tidak sabar untuk mengajar di kelas I, atau saya kurang mampu 

mengajar di kelas VI, dan sebagainya. Sehingga rapat dewan guru akan 

berlangsung berlarut-larut bahkan tidak akan selesai.  

Sebagai kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah, maka kepala 

sekolah berhak mengambil keputusan individu untuk menetapkan dan 
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menugaskan guru-gurunya untuk melaksanakan tugas sesuai yang 

dibebankannya. Keputusan individu ini diambil dengan didasarkan berbagai 

pertimbangan yang telah dilakukan berdasarkan pengalaman dan evaluasi 

kinerja guru. Tentu saja seorang kepala sekolah telah memahami dengan jelas 

karakter dan kinerja masing-masing guru. Guru ini karakternya begini, 

kinerjanya begini, pantas dan tepat untuk mengajar di kelas I atau kelas VI, dan 

sebagainya. 

Dengan pengambilan keputusan individu dalam suatu masalah yang 

dihadapi di sekolah, maka keefektifan, efesiensi, dan kelancaran tugas akan 

segara tercapai pada sasaran dan tujuan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan implementasi pengambilan keputusan 

individual di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik 

dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) 

sebagai suatu cara pemecahan masalah. 

2. Keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk 

permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks, agar lebih efektif, 

efisien waktu, tenaga, dan biaya. 

3. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama yaitu nilai individu, kepribadian dan kecenderungan dalam 

pengambilan resiko. 

 

B. Saran 

Bertitik tolak dari simpulan tentang pengambilan keputusan individual 

di atas, maka ada beberapa saran agar; 

1. Dalam mengambil keputusan hendaknya diperhitungkan seminimal mungkin 

resiko yang akan timbul akibat keputusan tersebut. 

2. Keputusan individu perlu dilakukan untuk permasalahan-permasalahan 

yang tidak kompleks, agar lebih efektif, efisien waktu, tenaga, dan biaya. 

3. Hasil keputusan yang diambil, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. 
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