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Secara tradisional, pembelajaran keterampilan pengambilan keputusan tidak menjadi bagian 

dari pembelajaran keterampilan-keterampilan sains (Campbel, et al.,  1997). Sebenarnya 

terdapat keterkaitan yang sangat erat antara berpikir ilmiah dengan pengambilan keputusan, 

khususnya saat menggunakan aturan logika dan bukti untuk mendefinisikan permasalahan, 

memformulasikan dan menguji hipotesis, dan menerjemahkan hasilnya ke dalam tindakan.  

1. Langkah I: Melakukan Asesmen Resiko 

Sebuah keputusan merupakan sebuah pilihan dari berbagai pilihan yang ada, dengan tiap-

tiap pilihan memiliki keuntungan dan resiko (Campbel, et al.,  1997). Pengambil 

keputusan yang baik mengidentifikasi keuntungan dan resiko dari setiap pilihan yang ada,  

menggunakan setiap bukti (informasi) yang tersedia untuk menentukan bobot tiap pilihan 

secara logis, dan kemudian memutuskannya.  

 Keputusan dapat dibuat pada tingkat perorangan, lokal, nasional, atau internasional. 

Hal ini menjadikan terdapat berbagai perspektif dan penggunaan skala yang berbeda 

dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, nilai-nilai personal, sosial, dan nasional 

memainkan peran yang penting dalam pengambilan keputusan terhadap isu-isu 

lingkungan. Pembelajaran yang melatihkan keterampilan pengambilan keputusan 

seharusnya mendorong mahasiswa untuk meninjau berbagai sudut pandang yang berbeda, 

sehingga keputusan yang dihasilkan mereka sesuai dengan tingkat mana mereka 

mengidentifikasikan dirinya sebagai pengambil keputusan. 

  Proses pengambilan keputusan memperhatikan bahaya yang timbul dari setiap 

alternatif yang ada. Pengambil keputusan harus mengevaluasi bahaya ini dan 

memperhitungkan seberapa “parah” potensi bahaya yang ditimbulkannya. NRC 

mengklasifikasikan kategori bahaya (hazard): fenomena fisis, kinia, organisme, produk 

komersial, perilaku manusia, atau informasi kejadian yang dapat 

mendorong/mempengaruhi orang atau hal lain. Suatu bahaya dapat ‘berpotensi’ merusak, 

yang berarti kejadian merusak ini mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. 

Kemungkinan suatu bahaya dapat terjadi dan kerusakan yang mungkin timbul dinyatakan 

sebagai resiko bahaya. Asesmen resiko selanjutnya digunakan untuk memprediksi resiko 

tersebut. Asesmen resiko sekurangnya mengandung dua komponen: paparan (exposure) 

dan intensitas akibat. Paparan mengindikasikan apakah orang, binatang, ekosistem, dan 



lain-lain akan bersentuhan atau terimbas oleh bahaya tersebut. Intensitas akibat 

menunjukkan apa  yang mungkin terjadi pada tingkat paparan tertentu. Sebagai contoh, 

suatu bahaya mungkin berupa racun (intensitas akibatnya tinggi), namun jika peluang 

untuk terpapar nol, maka resiko bahaya tersebut sangat kurang. Informasi sangat 

diperlukan untuk mengases resiko. Peneliti melakukan eksperimen untuk mengukur 

paparan dan intensitas akibat, tidak hanya untuk pengambilan keputusan sekarang namun 

menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Pembelajaran 

sains yang melatihkan keterampilan pengambilan keputusan seyogiayanya menyediakan 

kesempatan mahasiswa untuk melakukan asesmen resiko pada setiap potensi bahaya di 

setiap jalur keputusan yang akan diambil. Asesmen resiko ini digunakan untuk 

merumuskan sejumlah tujuan atau nilai-nilai keputusan yang diambil.  

2. Langkah II: Mengidentifikasi Pilihan-pilihan 

Dalam pengambilan keputusan, selanjutnya perlu diidentifikasikan tujuan keputusan, 

dengan mengidentisikan pilihan-pilihan atau alternatif tindakan dalam keputusan. Pilihan 

seharusnya sesuai dengan tujuan, namun mungkin tidak. Seharusnya tidak tergesa-gesa 

memutuskan atau memilih suatu tindakan, sebelum dilakukan peninjauan yang adekuat 

terhadap akibat-akibat tindakan terhadap tujuan. Jika permasalahan relatif rumit, mungkin 

terdapat berbagai kemungkinan rencana aksi. Pada saat memulai proses pengambilan 

keputusan, seharusnya tidak mendefinisikan pilihan yang merupakan kombinasi dari 

beberapa tindakan. Hal ini disebabkan sulitnya membandingkan tindakan banyak langkah 

dan tindakan kombinasi baru dilakukan setelah beberapa tindakan terpisah dilakukan dan 

dibandingkan. Hasil (outcome) merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. 

Hasil ini perlu diidentifikasi, dan hasil ini kadangkala tidak pasti. Hal ini memerlukan 

perhitungan terhadap ketidakpastian hasil. 

 Prosedur pada langkah ini meliputi: 1) membuat kartu keputuan dengan menggunakan 

tujuan yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya, 2) memilih dua pilihan dari 

beberapa pilihan, 3) membuat taksiran terbaik hasil yang timbul, dan 3) mengidentifikasi 

penelitian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang masih belum 

ditemukan. 

 

3. Langkah III: Menganalisis Informasi 

Informasi yang sempurna di dalam situasi pengambilan keputusan jarang ada. Berbagai 

keputusan dibuat berdasarkan taksiran dan pendekatan terbaik. Penelitian seharusnya 

dilakukan untuk membatasi informasi yang memang benar-benar diperlukan, bukan 



sekedar informasi yang banyak. Probabilitas merupakan sarana untuk mengekspresikan 

seperti apa kemungkinan terbesar hasil yang terjadi dari keputusan yang dibuat. Interval 

keyakinan dapat digunakan untuk menggabungkan data sesungguhnya dan perkiraan 

untuk menyatakan jangkauan probabilitas hasil akan terjadi (biasanya digunakan 

probabilitas 95%).  

 

4. Langkah IV: Menentukan Pilihan  

Sebelum menentukan keputusan yang akan diambil, perlu dilakukan analisis tujuan, 

pilihan, hasil, dan probabilitasnya. Analisis ini dapat menggunakan gambaran visual 

berupa importance bars. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan apakah 

terdapat ketidakpastian tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan secara keseluruhan. 

  

5. Indikator Keterampilan Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan indikator keterampilan pengambilan 

keputusan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1: Indikator Keterampilan Pengambilan Keputusan 

Sub Keterampilan Indikator 
Melakukan asesmen resiko 
 

Mengidentifikasi potensi resiko 
Melakukan asesmen resiko terhadap manusia dan 
ekologi 
Melakukan asesmen resiko terhadap sosial  
Melakukan asesmen resiko terhadap etika 

Mengidentifikasikan pilihan-
pilihan 
 

Mengidentifikasikan pilihan-pilihan 
Mengidentifikasikan hasil 
Mengorganisasikan pemahaman  

Menganalisis informasi 
 

Mengidentifikasikan informasi yang seharusnya 
tersedia 
Mengidentifikasikan informasi yang tersedia 
Menentukan kontinum informasi 

Menentukan pilihan 
 
 

Menganalisis keputusan 
Mengecek keputusan alternatif  
Menentukan pilihan keputusan 

 

6. Refleksi Diri dan Metakognitif dalam Pengambilan Keputusan 

Refleksi merupakan berpikir fleksibel yang melintasi wilayah sosial, dengan pengenalan 

pada hubungan dinamis antara individu dengan kelompoknya, sehingga pebelajar dapat 

mengkonstruksi pengetahuan dirinya dan memandu tindakan (Rychen, dalam Hipkins, 

2006). Awalan ‘meta’ dapat diartikan ‘tentang’, sehingga metakognitif dapat diartikan 

berpikir tentang kognisi, atau berpikir tentang pemikiran seseorang. Karena proses 



pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan bagian dari proses berpikir, maka 

penyediaan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya refleksi diri dan metakognitif 

sangat diperlukan dalam melatihkan keterampilan pengambilan keputusan. 

 


