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PENGERTIAN

MASALAH ADALAH :

Adanya Kesenjangan antara apa yang terjadi dengan apa
yang dikehendaki (Muninjaya,2004).

Misal :

a. Bencana alam : banjir, gempa, tanah longsor, gunung
meletus.

b. Penyakit : Menular dan Tidak Menular.



Proses pemecahan masalahProses pemecahan masalah

Identifikasi, Memilih, & Mendefinisikan masalah

Pilih masalah atau proses yang akan lebih dahulu
dipecahkan / diperbaiki, dan uraikan faktor-faktor
yang memungkinkan dipecahkannya masalah itu
atau yang memungkinkan dilakukannya perbaikan
proses.



Proses pelaksanaan Langkah 1 :

a. Identifikasi masalah yang terjadi
b. Bentuk dan dukung Tim perbaikan mutu

yang tepat.
c. Tinjau data yang berkaitan denganc. Tinjau data yang berkaitan dengan

masalah/isu di atas.
d. Batasi permasalahannya hingga terfokus pada

intinya.
e. Rumuskan maksud dan tujuan usaha

perbaikan atau usaha pemecahan masalah
yang akan dilakukan.



Pelajari dengan seksama proses yang terjadi dari
segala aspek.

Pelajari dengan seksama proses yang terjadi dari
segala aspek

segala aspek.
Mulailah dengan apa yang sudah diketahui. Analisalah
data yang dikumpulkan dan jawab pertanyaan
berikut:
SIAPA, APA, KAPAN, dan DIMANA masalah itu muncul



Tentukan sebab masalah yang pokok

Ada 3 langkah untuk mengidentifikasi sebab utama :Ada 3 langkah untuk mengidentifikasi sebab utama :

1. Tentukan sebab potensial
2. Kembangkan teori penyebab masalah
3. Kumpulkan data unutk mengetes teori tentang

sebab munculnya masalah



Identifikasi semua solusi yang mungkin

1. Periksa ulang langkah 1-3

2. Carilah solusi masalah yang tepat, aman dan cepat2. Carilah solusi masalah yang tepat, aman dan cepat

3. Klarifikasi setiap saran/solusi yang didapat

4. Libatkan orang-orang diluar kelompok.

Berfikir di luar kotak………….!!!



1. Kriteria : analisis biaya, waktu, kesulitan teknis
pelaksanaan.

Pilih dan rencanakan pemecahan

pelaksanaan.

2. Pengambilan Kep, efek samping, penolakan trhdp
perubahan.

3. Kendala : faktor yg tidak dpt di ubah & membatasi
pilihan yang sedang di pertimbangkanutusan



Melaksanakan pemecahan masalah yang
berkualitas .



 Anda Sebagai calon tenaga kesehatan tindakan solusi
apa yang anda dapat lakukan saat terjadi bencana alam
(gempa dan tsunami) di tempat pengungsian.

 Diskusikan menurut pengetahuan yang anda miliki. Diskusikan menurut pengetahuan yang anda miliki.

 Waktu diskusi 15 menit.

 Selamat bekerja.




