MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA
KKN TEMATIK POSDAYA STKIP PGRI PACITAN

Afid Burhanuddin
STKIP PGRI Pacitan
Jalan. Cut Nya’ Dien No. 4A Ploso Pacitan
email: afidburhanuddin@gmail.com

Abstract:
Making a decision is one of the roles that should be owned by every leader. This study
discusses about the leadership pace of obligatory rural social internships for university
students (KKN). The leadership here is meant to decision-making model of each group of
KKN participants. This study aimed at uncovering decision-making models at Posdaya
Thematic based-KKN STKIP PGRI Pacitan. Besides, it also aimed at revealing the
disadvantages and advantages of each model possessed by each group. For this research,
the descriptive qualitative design was used to explore the subsurface of the problem. The
subject was the students participating in the 26th Posdaya thematic based-KKN, that are,
group 11 and group 12 STKIP PGRI Pacitan. Furthermore, the data collection techniques
are through interview, observation and documentation. Moreover, the technique of analysis
was descriptive qualitative data analysis model of Miles and Huberman covering data
reduction, data presentation, and conclusion as well as verification of data. The research
findings showed that: (1) models of decision-making of group of 11 was based on the
most powerful consideration. Meanwhile, the model of decision-making of group 12 was
based on the aspect of significance; (2) the decision-making model has both advantages
and disadvantages simultaneously. However, the existing weaknesses in the alternative
based decision-making model can be covered by the advantage of the significance based
decision making model ; and vice versa so that both can complement each other.
Keywords: Decision-Making Model, KKN, Posdaya.
Abstrak:
Memutuskan sebuah keputusan merupakan salah satu peran yang harus dimiliki oleh
setiap pemimpin. Penelitian ini membahas tentang kiprah kepemimpinan dalam program
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kepemimpinan yang maksud di sini berkaitan dengan model
pengambilan keputusan masing-masing kelompok peserta KKN. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui model-model pengambilan keputusan pada mahasiswa KKN Tematik
Posdaya STKIP Pacitan. Selain itu, bertujuan pula mengetahui kelemahan dan keunggulan
dari setiap model yang dimiliki oleh setiap kelompok KKN. Penelitian ini berjenis
penelitian kualitatif. Subjeknya adalah mahasiswa peserta KKN Tematik Posdaya
Angkatan ke-26 kelompok 11 dan kelompok 12 STKIP PGRI Pacitan. Pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data deskriptif
kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut; 1) model pengambilan keputusan oleh kelompok 11 berdasarkan pertimbangan
alternatif yang paling kuat. Sementara itu, model pengambilan keputusan oleh kelompok
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12 berdasarkan aspek kebermanfaatan. 2) setiap model pengambilan keputusan memiliki
kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun setiap kelemahan yang ada pada model
pengambilan keputusan berdasarkan alternatif dapat tertutupi oleh kelebihan dalam
model berdasarkan aspek kebermanfaatan. Demikian pula sebaliknya sehingga keduanya
dapat saling melengkapi.
Kata Kunci: Model pengambilan keputusan, KKN, Posdaya.
Setiap keputusan yang diambil oleh
mahasiswa KKN selalu melalui proses yang
rumit. Tidak jarang harus dimulai dengan adu
argumen atau bahkan konflik antar mahasiswa.
Keputusan yang diambil selalu berhadapan
dengan lingkungan tempat mereka melakukan
kegiatan. Dalam pengambilan keputusan selalu
diiringi dengan sebuah ketidakpastian. Hal
ini adalah ciri khas dari sebuah pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan kejadian di
masa yang akan datang.
Membuat keputusan dan pemecahan
masalahnya merupakan salah satu peran yang
harus dimiliki oleh setiap pemimpin (Usman,
2009: 391). Keputusan yang diambil melibatkan
fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
Menurut Arikunto (2008: 2) istilah manajemen
lebih cenderung pada suatu pekerjaan yang
dilakukan oleh seorang pemimpin sehingga
merujuk pada kegiatan sebuah organisasi.
Rivai & Murni (2012: 747) mendefinisikan
pengambilan keputusan merupakan sebuah proses
mental di mana seorang pemimpin memperoleh
dan mengumpulkan data dengan menanyakan hal
lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan
informasi yang relevan dan menganalisis data.
Dalam bahasa lain, Rivai & Murni (2012: 747)
memaknai lain bahwa pengambilan keputusan
merupakan proses memilih di antara alternatifalternatif tindakan untuk mengatasi masalah.
Fokus pengambilan keputusan terletak pada
kemampuan untuk menganalisis sesuatu dengan
memperoleh informasi seakurat mungkin
sehingga persoalan yang sedang dihadapi oleh
kelompok dapat segera dituntaskan.
Setiap kelompok KKN dihadapkan pada
persoalan yang berbeda-beda. Setiap kelompok
pula memiliki seni dalam pengambilan
keputusan. Dari seni itulah kemudian muncul
model-model yang beragam. Untuk itulah, model
pengambilan keputusan sangat penting untuk
dilakukan pengkajian. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui model-model pengambilan
keputusan pada mahasiswa KKN Tematik
Posdaya STKIP Pacitan. Selain itu, bertujuan
pula mengetahui kelemahan dan keunggulan dari
setiap model yang dimiliki oleh setiap kelompok
KKN.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah
mahasiswa peserta KKN Tematik Posdaya
Angkatan ke-26 kelompok 11 dan kelompok
12 STKIP PGRI Pacitan. Kelompok ini ber
lokasi di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan,
Kabupaten Pacitan. Data terkumpul melalui
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Model observasi menggunakan model observasi
terbuka. Begitu pula dengan wawancara, model
yang digunakan adalah wawancara terbuka.
Analisis data deskriptif kualitatif model Miles
dan Huberman. Meliputi, reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi
data (Sugiyono, 2013: 246).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Program KKN Tematik Posdaya
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
Posdaya adalah sebuah wadah untuk memberikan
pengalaman belajar kepada para mahasiswa agar
mampu hidup bersama di tengah masyarakat.
Mahasiswa belajar mengidentifikasi serta
menangani masalah-masalah yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat (Mukodi, 2016: 1).
KKN diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
sebagai upaya untuk meningkatkan isi dan
muatan pendidikan pendidikan bagi mahasiswa
dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih
besar pada Perguruan Tinggi. KKN memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk
mampu hidup di tengah-tengah masyarakat.
Kegiatan KKN bertujuan untuk; 1)
meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa,
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2) melaksanakan terapan IPTEK secara teamwork
dan interdisipliner, 3) menanamkan nilainilai kepribadian, 3) meningkatkan daya saing
nasional, 4) menanamkan jiwa peneliti pada
mahasiswa, 5) mendorong terbentuknya learning
community dan learning society (Mukodi, 2016:
8).
Program kerja KKN Tematik Posdaya
berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan
masyarakat. Program tersebut terbagi menjadi 5
(lima) jenis bidang, yakni 1) Bidang Pendidikan,
2) Bidang Keagamaan, 3) Bidang Kesehatan,
4) Bidang Kewirausahaan, dan 5) Bidang
Lingkungan Hidup. Lima bidang program kerja
tersebut terbagi dalam dua jenis program kerja,
yakni 1) program kerja kolektif, dan 2) program
kerja kelompok. Setiap kelompok harus mampu
menyusun program kerja yang berkaitan dengan
bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan,
kewirausahaan, dan lingkungan hidup. Peserta
harus mampu memetakan potensi diri dan
masyarakat untuk realisasi ke lima bidang
tersebut.
Kegiatan KKN Tematik Posdaya dilak
sana
kan dengan mendasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut (Mukodi: 2016:5); 1)
Keterpaduan aspek tri dharma perguruan tinggi.
Aspek yang dimaksud adalah pendidikan dan
pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang
berbasis penelitian. 2) Pelestarian tri gatra KKN
Tematik Posdaya. Artinya, KKN ini dilaksanakan
untuk mencapai pengembangan kepribadian
mahasiswa, pemberdayaan masyarakat, dan
pengembangan institusi. 3) Empati-partisipatif.
KKN dilaksanakan untuk menggerakkan
masyarakat dalam pembangunan melalui
berbagai kegiatan yang dapat melibatkan,
mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa
memiliki masyarakat terhadap pembangunan.4)
Interdisipliner. Dalam operasionalnya mahasiswa
mengembangkan mekanisme pola pikir dan
pola kerja interdisipliner untuk memecahkan
permasalahan yang ada di lokasi KKN. 5)
Komprehensif-komplementatif dan berdimensi
luas. KKN berfungsi sebagai pengikat,
perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum
yang ada. 6) Realistis-pragmatis. Program
kegiatan yang direncanakan pada dasarnya
bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan
nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai
dengan daya dukung sumber daya yang tersedia
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di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. 7) Environmental Development.
KKN Posdaya dilakukan untuk melestarikan
dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial
untuk kepentingan bersama.
Proses Pengambilan Keputusan
Pemimpin tidak lagi bersifat menentukan
jatuh bangunnya suatu organisasi, tetapi
pemimpin lebih bersifat memberikan dorongan
dan bimbingan. Menurut Rivai & Murni (2012:
287), beberapa tugas pemimpin diantaranya
adalah sebagai berikut: 1) bertanggungjawab atas
keberhasilan organisasi, 2) menciptakan keseim
bangan dalam rangka pencapaian tujuan, 3)
seorang pemikir dan konseptor, 4) melaksanakan
tugas dengan menggunakan orang lain, 5) sebagai
seorang penengah, 6) sebagai seorang politisi,
7) sebagai seorang diplomasi, dan 8) pengambil
keputusan.
Pengambilan keputusan adalah proses akhir
dari penilaian dan penjatuhan pilihan. Keputusan
ini diambil setelah ada beragam perhitungan dan
pertimbangan dari solusi pemecahan. Sebelum
pilihan tersebut diputuskan, ada tahapan yang
akan dilewati oleh pengambil keputusan.
Pengambil keputusan dalam hal ini adalah ketua
kelompok KKN. Secara umum, proses kegiatan
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
setiap kelompok meliputi identifikasi masalah,
pencarian alternatif penyelesaian masalah,
evaluasi dari alternatif tersebut, dan pemilihan
alternatif keputusan yang terbaik.
Rivai & Murni (2012: 747) menyatakan
bahwa proses pengambilan keputusan dapat
dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1)
identifikasi masalah, 2) mendefinisikan masalah,
3) memformulasikan dan mengembangkan
alternatif, 4) implementasi keputusan, dan 5)
evaluasi keputusan.
Situasi dan kondisi yang berbeda dan
mengalami perubahan yang sangat cepat men
jadikan faktor pertimbangan bagi pemimpin
dalam mengambil keputusan. Menurut Usman
(2009: 391) sedikitnya mencakup tiga tantangan
yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin
dalam mengambil keputusan, yakni 1) keadaan
yang sangat kompleks, 2) keadaan yang tidak
menentu, dan 3) tuntutan untuk dapat bertindak
luwes.
Proses pengambilan keputusan yang
diambil oleh kelompok 11 dan 12 berdasarkan
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teori yang disampaikan oleh Usman (2009: 391)
adalah sebagai berikut; pertama, keadaan yang
sangat kompleks. Kondisi ini disebabkan oleh
beberapa faktor. Diantaranya, 1) beragamnya
persoalan yang dihadapi oleh kelompok.
Keragaman ini menjadi rasional karena ada lima
bidang kegiatan mahasiswa, yakni bidang pen
didikan, keagamaan, kesehatan, kewirausahaan,
dan lingkungan hidup. 2) Pola pikir masyarakat
yang heterogen. Heterogenitas pola pikir
masyarakat disebabkan karena perbedaan jenjang
pendidikan. Tidak semua masyarakat memiliki
tingkat pendidikan yang sama. Data tingkat
pendidikan masyarakat Desa Jetak menunjukkan
sejumlah 23,90% penduduk merupakan lulusan
SD, sejumlah 21,63% lulusan SMP, 15,61%
lulusan SMA, dan 17,25% merupakan lulusan
Diploma dan Strata 1. Sementara itu, jumlah
sisanya tidak sempat atau tidak menamatkan
jenjang sekolah dasar.
Kedua, keadaan yang tidak menentu.
Keadaan yang tidak menentu yang menjadi
landasan mahasiswa mengambil keputusan
diantaranya disebabkan karena cuaca. Kontur
perbukitan dengan kondisi jalan yang licin
saat hujan datang menjadikan persoalan bagi
mahasiswa dalam mengambil keputusan.
Seiring dengan program yang sudah tersusun dan
terencana, dengan kondisi demikian, mahasiswa
harus menyediakan rencana cadangan.
Ketiga, tuntutan untuk dapat bertindak
luwes. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi
oleh mata pencaharian penduduk desa yang tidak
seragam. Data mata pencaharian penduduk desa
menunjukkan sebagai berikut: sejumlah 49,31%
sebagai petani/pekebun, sejumlah 26,32%
sebagai pedagang, sejumlah 4,02% sebagai
pegawai negeri sipil, sejumlah 4,85% sebagai
penyedia jasa, dan sejumlah 15,51% sebagai
nelayan. Misalnya, untuk menentukan waktu
kegiatan. Petani dan nelayan memiliki waktu
senggang yang berbeda. Saat malam hari adalah
waktu istirahatnya petani, sementara itu di saat
yang sama, para nelayan sedang atau masih
berada di laut. Kondisi demikian menuntut
mahasiswa untuk bertindak luwes agar semua
elemen masyarakat dapat tercakup dalam
berbagai kegiatan.

Model Pengambilan Keputusan Berdasarkan
Alternatif yang Paling Kuat
Pengambilan keputusan merupakan
proses pemilihan sejumlah alternatif-alternatif.
Pengambilan keputusan menjadi penting untuk
menyelesaikan segala bentuk persoalan yang
dihadapi oleh setiap kelompok. Keputusan yang
diambil dari seorang pemimpin, membawa arah
dan visi organisasi.
Kualitas sebuah keputusan mencerminkan
daya pikir seorang pemimpin. Proses pengambilan
keputusan diartikan sebagai proses memilih satu
di antara sekian banyak alternatif yang ada.
Setiap alternatif pasti memiliki informasi dan
data pendukung. Namun informasi dan data
pendukung yang paling komplitlah yang terpilih
sebagai keputusan. Sementara itu, alternatif
yang tidak memiliki atau tidak lengkap informasi
dan data pendukungnya tidak terpilih sebagai
keputusan.
Pengambilan keputusan oleh kelompok
11 cenderung menggunakan model seperti ini.
Ketua kelompok sebagai pemimpin dalam
kelompok tersebut memberi kesempatan
kepada anggotanya untuk menyusun alternatif
pemecahan masalah dengan disertai alasan
yang logis. Ketika sudah terkumpul beragam
alternatif, maka ketua kelompok mendiskusikan
kembali bersama anggotanya tentang alternatif
yang paling kuat alasannya. Lalu, alternatif
yang paling kuat itulah menjadi keputusan yang
disepakati bersama.
Proses pengambilan keputusan tersebut
melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1)
mengidentifikasikan masalah yang muncul.
Setiap anggota kelompok dituntut untuk mampu
mengidentifikasi masalah. Tujuannya adalah
untuk memperkaya hasil identifikasi masalah
yang dimiliki oleh kelompok. 2) Penyusunan
alternatif penyelesaian oleh masing-masing
anggota. Setiap anggota yang mengidentifikasi
masalah harus memiliki alternatif penyelesaian
nya pula. Tujuannya agar pada saat pem
bahasan, dapat diketahui alternatif yang mana
yang paling baik untuk ditetapkan menjadi
keputusan. 3) Pengumpulan bukti pendukung
oleh masing-masing pengusul. Sebelum melaku
kan pembahasan, alternatif masalah yang
diusulkan harus memiliki bukti pendukung
yang kuat. 4) Melakukan penilaian alternatif
dengan menggunakan metode diskusi. Ketua
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Pemahaman terhadap keputusan. Masing-masing
menjadi keputusan meski memiliki manfaat bagi
anggota kelompok diharuskan untuk memahami
kelompok. 3) Penilaian alternatif melalui diskusi
persoalan yang sedang dihadapi dan rencana
berpotensi saling menjatuhkan antar anggota.
4) Dalam pemilihan alternatif, pemimpin tidak 6 keputusan yang akan diputuskan. 4) Pertimbangan
keputusan. Pertimbangan yang dimaksud adalah
memiliki hak untuk mengendalikan keputusan
pertimbangan kebermanfaatan bagi kelompok
sehingga tujuan kelompok tidak dapat
dan juga masyarakat. 5) Kreativitas keputusan.
diimplementasikan di dalam keputusan.
Kreatif di sini diartikan bahwa keputusan yang
dikeluarkan adalah keputusan yang baru yang
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belum pernah diterapkan pada persoalan yang
sama yang menimpa masyarakat. 6) Ketepatan
keputusan. Keputusan yang diambil berada di
tangan ketua kelompok. Meski dengan itu, ketua
kelompok melibatkan seluruh anggota untuk
membantu proses dalam pengambilan keputusan
tersebut.
Adapun langkah-langkah dalam
penyusunan keputusan ini adalah sebagai
berikut: 1) Melakukan identifikasi terhadap
persoalan yang akan diambil keputusan.
Identifikasi dilakukan secara bersama dengan
tujuan agar persoalan yang sedang menimpa
kelompok dapat teridentifikasi secara baik. 2)
Melakukan diskusi untuk pemahaman masalah
secara bersama-sama. Kelompok 12 berasumsi
bahwa pemahaman kelompok jauh lebih baik
dibandingkan dengan pemahaman secara
individu. Diskusi dipimpin oleh ketua kelompok
dengan memberikan kesempatan yang sama
bagi para anggota untuk mengajukan pendapat.
3) Menentukan siapa yang akan menggunakan
secara langsung keputusan tersebut. dalam hal
ini, pengguna keputusan yang dimaksud adalah
masyarakat di lokasi KKN. Terdiri dari empat
sasaran yakni anak-anak, remaja, dewasa, dan

para perangkat pemerintahan desa. 4) Menyusun
rencana keputusan secara bersama-sama. Tentu
dengan mempertimbangkan persoalan yang
ada dan pengguna dari keputusan tersebut.
Bersama-sama dalam hal ini dimaksudkan
bahwa rencana keputusan didiskusikan bersama
seluruh anggota kelompok. 5) Secara bersamasama, ketua dan anggota kelompok melakukan
pemahaman terhadap rencana keputusan yang
akan diputuskan. Hal ini menjadi penting karena
pemahaman yang salah terhadap masalah dan
rencana keputusannya, akan dampak pada
hasil akhir keputusan. 6) Secara bersama-sama
pula melakukan pertimbangan-pertimbangan
keputusan. Tujuannya adalah agar diketahui
lebih dini apa yang akan terjadi pada saat
keputusan telah ditetapkan. 7) Menetapkan
keputusan berdasarkan pertimbangan yang
telah didiskusikan. Keputusan yang telah
ditetapkan dibacakan oleh ketua di depan seluruh
anggota. 8) Melakukan evaluasi terhadap hasil
keputusan yang telah diputuskan. Sama seperti
proses identifikasi masalah, proses evaluasi
juga dilakukan secara bersama dan dilakukan
pembahasan melalui jalan diskusi pula.
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keputusan
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Kelemahan
model
ini diantaranya
Kelebihan
model model
ini diantaranya
adalah adalah sebagai
Kelebihan
ini diantaranya
berikut;
1) keputusan
yangadalah
sebagai 2)
berikut;
1) keputusan
diambil
sebagai
berikut;sesuai
1) keputusan
diambil
dengan yang
asas diambil
kebermanfaatan.
Keputusan
yang yang
diambil
berpotensi tidak memiliki bukti pendukung yang
sesuai dengan asas kebermanfaatan. 2)
mempertimbangkan persoalan sebenarnya yang telah teridentifikasi. 3) Keputusan
Hal ini disebabkan keputusan disesuaikan
Keputusan yang diambil mempertimbangkan
disusun berdasarkan musyawarah mufakatkuat.
sesuai
dengan kepentingan pengguna
dengan asas kebermanfaatan. 2) Pemahaman
persoalan sebenarnya yang telah teridentifikasi.
keputusan. 4) Keputusan disepakati melalui pertimbangan-pertimbangan secara
persoalan yang dilakukan secara bersama3) Keputusan disusun berdasarkan musyawarah
bersama-sama.
sama berpotensi salah pemahaman karena
mufakat sesuai dengan kepentingan pengguna
Kelemahan model ini diantaranya adalah sebagai berikut; 1) keputusan yang
tidak didukung bukti yang kuat. 3) Penyusunan
keputusan. 4) Keputusan disepakati melalui
diambil berpotensi tidak memiliki bukti pendukung yang kuat. Hal ini disebabkan
rencana keputusan berpotensi dimanfaatkan
pertimbangan-pertimbangan secara bersamakeputusan disesuaikan dengan asas kebermanfaatan. 2) Pemahaman persoalan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
sama.
yang dilakukan secara bersama-sama berpotensi
salah pemahaman karena tidak
4) Keputusan yang diambil sulit untuk

didukung bukti yang kuat. 3) Penyusunan rencana keputusan berpotensi
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 4) Keputusan yang
diambil sulit untuk dijelaskan kepada pengguna karena tidak ada bukti pendukung
sebagai dasar pengambilan keputusan.
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dijelaskan kepada pengguna karena tidak ada
bukti pendukung sebagai dasar pengambilan
keputusan.
PENUTUP
Simpulan
Simpulan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: pertama, model pengambilan
keputusan oleh kelompok 11 berdasarkan
pertimbangan alternatif yang paling kuat.
Sementara itu, model pengambilan keputusan oleh
kelompok 12 berdasarkan aspek kebermanfaatan.
Kedua, setiap model pengambilan keputusan
memiliki kelebihan dan kelemahan masingmasing. Namun setiap kelemahan yang ada
pada model pengambilan keputusan berdasarkan
alternatif dapat tertutupi oleh kelebihan dalam
model berdasarkan aspek kebermanfaatan.
Demikian pula sebaliknya sehingga keduanya
dapat saling melengkapi.
Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini,
dapat disarankan sebagai berikut: pertama, model
pengambilan keputusan ini dapat diterapkan
pada kegiatan KKN di tahun-tahun berikutnya.
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Kedua, kelemahan di setiap model harus ditutup
melalui model yang lain dan kelebihan di setiap
model harus dapat menutup kelemahan pada
model yang lain.
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