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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam proses perencanaan dan evaluasi suatu program, langkah yang 

dilakukan setelah menetapkan masalah utama adalah melakukan penentuan 

penyebab masalah. Pada proses ini dapat dilakukan dengan beberapa metode 

yaitu Pohon Masalah (Problem Tree), Diagram Flow Chart, Diagram Fish 

Bone, unsur organisasi, dan lainnya. Pohon masalah membantu untuk 

mencari solusi dengan cara memetakan anatomi sebab dan akibat di sekitar 

masalah dengan cara yang mirip dengan Mind Map, tetapi dengan lebih 

terstruktur. 

Sebuah pohon masalah memberikan gambaran dari semua penyebab 

yang diketahui dan efek masalah menjadi masalah. Hal ini penting dalam 

perencanaan proyek penggabungan atau perubahan perilaku masyarakat 

karena menetapkan konteks di mana sebuah proyek itu terjadi. Memahami 

konteks membantu mengungkapkan kompleksitas kehidupan dan ini sangat 

penting dalam perencanaan proyek perubahan yang berhasil.  

Sebuah pohon masalah meliputi penulisan penyebab dalam bentuk 

negatif. Membalikkan pohon masalah, dengan mengganti pernyataan negatif 

dengan yang positif, menciptakan pohon solusi. Metode pohon masalah 

menyediakan sarana untuk meninjau pemahaman yang ada dari penyebab 

masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Pohon masalah 

akan mengungkapkan cabang-cabang yang akan mengarahkan kita ke 

masalah utama, ini sangat berharga karena faktor yang ada mungkin tidak 

dapat diatasi oleh intervensi yang telah ada. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana cara identifikasi penyebab masalah? 

2. Apa masalah yang menyebabkan pengendalian sampah dengan bank 

sampah di desa Banjar Sawah tidak terlaksana? 
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1.3 Tujuan 

1. Menggunakan pohon masalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah. 

2. Dapat memperlihatkan masalah utama yang ada kepada warga dan 

pengambil keputusan terkait desa Banjar Sawah. 

3. Mempermudah pengambilan keputusan atau langkah berikutnya dalam 

perencanaan program. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ 

metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis 

pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih 

terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah 

dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. 

Pohon masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan cabang. 

Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab 

masalah inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak. Penggunaan pohon 

masalah ini berkaitan dengan perencanaan proyek. Hal ini terjadi karena 

komponen sebab akibat dalam pohon masalah akan mempengaruhi desain 

intervensi yang mungkin dilakukan. Gambar 2.1 dibawah merupakan contoh 

bagan pohon masalah. 

 

Gambar 2.1 Contoh Bagan Pohon Masalah 
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Terdapat beberapa teori lain mengenai definisi pohon masalah, antara lain: 

a. Silverman (1994) menggunakan istilah Tree Diagram dan menyatakan 

diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan 

hubungan sebab-akibat. 

b. Modul Pola Kerja Terpadu (2008) menggunakan istilah pohon masalah 

yang merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu 

langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat. 

2.2 Tujuan Pembuatan Pohon Masalah 

Pembuatan pohon masalah memiliki tujuan yakni: 

a. Membantu tim kerja organisasi melakukan analisis secara rinci dalam 

mengeksplorasi penyebab munculnya permasalahan utama yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Eksplorasi penyebab masalah dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode five whys yakni metode menggali penyebab 

persoalan dengan cara bertanya “mengapa” sampai lima level atau tingkat. 

b. Membantu tim kerja organisasi menganalisis pengaruh persoalan utama 

terhadap kinerja/hasil/dampak bagi organisasi atau stakeholder lainnya. 

c. Membantu kelompok/tim kerja organisasi mengilustrasikan hubungan 

antara masalah utama, penyebab masalah, dan dampak dari masalah utama 

dalam suatu gambar atau grafik. 

d. Membantu kelompok/tim kerja organisasi mencari solusi atas persoalan 

utama dengan melihat komponen sebab akibat dari suatu permasalahan. 

2.3 Langkah-langkah Pembuatan Pohon Masalah 

Terdapat dua model dalam membuat pohon masalah. Model 

pertama, pohon masalah dibuat dengan cara menempatkan masalah utama 

pada sebelah kiri dari gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan 

tersebut ditempatkan pada sebelah kanannya (arah alur proses dari kiri ke 

kanan). Format penyusunan pohon masalah Model Pertama ini dapat 

digambarkan pada gambar 2.2 berikut ini: 
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Gambar 2.2 Pohon Masalah model 1 

Model kedua, pohon masalah dibuat dengan cara menempatkan 

masalah utama pada titik sentral atau di tengah gambar. Selanjutnya, 

penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan di bagian bawahnya 

(alur ke bawah) dan akibat dari masalah utama ditempatkan di bagian atasnya 

(alur ke atas). Format penyusunan pohon masalah Model Kedua ini dapat 

digambarkan pada gambar 2.3 berikut ini: 

 

Gambar 2.3. Pohon masalah model kedua 
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Uraian selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan Model 

Kedua. Langkah-langkah dalam penyusunan Pohon Masalah Model Kedua 

berikut contohnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Langkah pertama dalam menyusun pohon masalah adalah 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama organisasi berdasarkan 

hasil analisis atas informasi yang tersedia. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk merumuskan masalah utama, misalnya dengan cara 

diskusi, curah pendapat, dan lain-lain. Masalah utama ini kita tempatkan 

pada bagian tengah dari gambar. 

 

 

Gambar 2.4. Contoh perumusan masalah 

2. Langkah kedua adalah menganalisis akibat atau pengaruh adanya 

masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1 di atas. Hubungan 

antara masalah dengan akibat ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.5. Contoh analisis dampak masalah 

3. Langkah ketiga adalah menganalisis penyebab munculnya masalah 

utama. Penyebab pada tahap ini kita namakan penyebab level pertama. 

Masalah Utama 

Akibat atau Pengaruh 

Masalah Utama 

 

Masalah Utama 

Akibat atau Pengaruh 

Masalah Utama 
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Hubungan antara masalah utama dengan penyebab level pertama dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6. Analisis penyebab 

4.  Langkah keempat adalah menganalisis lebih lanjut penyebab dari 

penyebab level pertama. Penyebab dari munculnya penyebab level 

pertama ini kita namakan penyebab level kedua. Hubungan antara 

penyebab level pertama dengan penyebab level kedua dapat kita 

gambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.7.  Analisis penyebab pertama 

 

 

Gambar 2.8. Analisis penyebab kedua 

Masalah Utama 

Penyebab Level Pertama Penyebab Level Pertama Penyebab Level Pertama 

Penyebab Level Pertama 

Penyebab Level Kedua Penyebab Level Kedua 

Penyebab Level Kedua 

Penyebab Level Pertama 
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5. Langkah kelima adalah menganalisis lebih lanjut penyebab dari 

munculnya penyebab level kedua. Demikian seterusnya, analisis dapat 

dilakukan sampai dengan level kelima. Contoh dalam tulisan ini, penulis 

batasi hanya sampai dengan penyebab level kedua. 

6. Langkah keenam adalah menyusun pohon masalah secara keseluruhan. 

Berdasarkan langkah pertama sampai dengan kelima, pohon masalah 

secara keseluruhan dapat digambarkan pada Gambar  berikut: 

 

Gambar 2.9. Contoh pohon masalah 

2.4 Kelebihan dan Kekurangan Pohon Masalah 

2.4.1 Kelebihan Pohon Masalah 

Pohon masalah membantu proses analisis dan penentuan penyebab 

masalah semakin jelas dan komprehensif. Berikut merupakan rincian 

mengenai kelebihan pohon masalah bagi organisasi: 

Akibat atau Pengaruh 

Masalah Utama 

 

Akibat atau Pengaruh 

Masalah Utama 

 

Masalah Utama 

Penyebab Level 

Pertama 

Penyebab Level 

Pertama 

Penyebab Level 

Pertama 

Penyebab Level Kedua Penyebab Level Kedua Penyebab Level Kedua 

Penyebab Level Kedua Penyebab Level Kedua 
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a. Membantu kelompok/tim kerja organisasi untuk merumuskan 

persoalan utama atau masalah prioritas organisasi. 

b. Membantu kelompok/tim kerja organisasi menganalisis secara rinci 

dalam mengeksplorasi penyebab munculnya persoalan dengan 

menggunakan metode five whys. Metode five whys adalah suatu 

metode menggali penyebab persoalan dengan cara bertanya 

“mengapa” sampai lima level atau tingkat.  

c. Membantu kelompok/tim kerja organisasi menganalisis pengaruh 

persoalan utama terhadap kinerja/hasil/dampak bagi organisasi atau 

stakeholder lainnya.  

d. Membantu kelompok/tim kerja organisasi mengilustrasikan 

hubungan antara masalah utama, penyebab masalah, dan dampak 

dari masalah utama dalam suatu gambar atau grafik.  

e. Membantu kelompok/tim kerja organisasi mencari solusi atas 

persoalan utama yang ada. 

2.4.2 Kekurangan Pohon Masalah 

Telah diketahui bahwa pohon masalah sangat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa kekurangan bila 

menggunakan pohon masalah, antara lain: 

a. Membutuhkan waktu yang lama. Jika masalah yang terjadi semakin 

kompleks akan lebih sulit dan lama dalam menentukan penyebab 

utama masalah. 

b. Dapat terjadi overlap terutama ketika kriteria yang digunakan 

jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan 

waktu pengambilan keputusan menjadi lebih lama. 

c. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon 

masalah sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut 

didesain. Sehingga jika pohon masalah yang dibuat kurang optimal, 

maka akan berpengaruh pada kualitas dari keputusan yang didapat. 

d. Setiap kriteria pengambilan keputusan dapat menghasilkan hasil 

keputusan yang berbeda. Sehingga perlu kecermatan untuk 
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menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dalam menentukan 

penyebab utama masalah. 

e. Pengakumulasian jumlah eror dari setiap tingkat dalam sebuah 

pohon keputusan yang besar. 
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BAB 3 

PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan Hasil Nominal Group Technique (NGT) yang dilakukan oleh 

kelompok 2 mengenai Bank Samsun (Bank Sampah Dusun), diperoleh dua 

prioritas masalah yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dan struktur organisasi 

yang kurang baik. Kemudian dipilih salah satu prioritas masalah yaitu rendahnya 

prioritas masyarakat untuk dianalisis menggunakan pohon masalah. Adapun 

langkah-langkah penyusunan problem tree dari rendahnya partisipasi masyarakat 

sebagai berikut : 

1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

utama berdasarkan hasil Nominal Group Technique (NGT). Masalah 

utama ditempatkan pada bagian tengah dari gambar.  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Identifikasi masalah utama 

2. Langkah kedua adalah menganalisis akibat atau dampak adanya masalah 

utama yang telah dirumuskan pada poin 1. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis akibat masalah 

3. Langkah ketiga adalah menganalisis akibat tidak langsung dari masalah 

utama. 

 

Rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan bank samsun 

Akibat 

Sampah menumpuk 

Akibat 

Sebab 
Rendahnya partisipasi masyarakat 
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Gambar 3.3 Analisis akibat tidak langsung 

4. Langkah keempat adalah menganalisis penyebab langsung dari masalah utama 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Analisis penyebab langsung

Peningkatan penyebaran penyakit 

(diare, penyakit kulit) Banjir 
Penurunan kualitas 

air 
Menimbulkan bau 

Mengurangi nilai 

estetika 

Sampah menumpuk Akibat 

langsung 

Pencemaran lingkungan 

Akibat tidak 

langsung 

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bank 

samsun 

 

Pengolahan 

tidak berjalan 

Jarak antara rumah dan 

tempat pembuangan 

sementara jauh  

Tidak merasakan manfaat 

dari adanya Bank Samsun  
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5. Langkah kelima adalah mengidentifikasi penyebab tidak langsung dari masalah 

utama  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Identifikasi penyebab tidak langsung 

 

6. Langkah keenam adalah menyusun pohon masalah secara keseluruhan. 

Berdasarkan langkah pertama sampai dengan kelima, pohon masalah secara 

keseluruhan dapat digambarkan pada gambar  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kebiasaan bakar sampah 

Tidak ada SDM pengambil 

sampah 

Masyarakat sibuk kerja  

Pengolahan tidak berjalan 
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Gambar 3.6 Susunan pohon masalah

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bank samsun 

 

Sampah menumpuk 

 

Mencemari Lingkungan 
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Banjir 
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Kualitas Air 
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Bau 

Mengurangi 

Nilai Estetika 
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sampah 

Tidak ada SDM pengambil 

sampah 

Masyarakat sibuk kerja  

Pengolahan tidak berjalan Jarak antara TPA dan TPS 

dengan pemukiman warga cukup 

jauh 
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Analisis pohon masalah pada prioritas masalah rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan bank samsun seperti digambarkan pada bagan 

pohon masalah di atas. Masalah utama diletakkan pada bagian tengah yang 

digambarkan sebagai batang pohon. Kemudian menganalisis cabang dari batang 

pohon atau dampak yang ditimbulkan dari masalah utama. Dampak yang timbul dari 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bank samsun adalah 

sampah menumpuk, dampak ini disebut dengan dampak langsung. Sampah yang 

menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar 

menimbulkan dampak berupa peningkatan penyebaran penyakit seperti diare dan 

penyakit kulit, banjir, penurunan kualitas air, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan 

mengurangi nilai estetika. Dampak tersebut disebut dengan dampak tidak langsung. 

Selanjutnya, dari batang pohon dianalisis akar pohon yaitu penyebab timbulnya 

masalah utama. Penyebab langsung dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan bank samsun adalah sumber dan jenis sampah yang tidak 

mendukung, tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir yang 

jauh dari tempat pemukiman warga, proses pengolahan sampah yang tidak berjalan. 

Namun dipilih tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir yang 

jauh dari tempat pemukiman warga serta proses pengolahan sampah yang tidak 

berjalan untuk menjadi penyebab langsung dari masalah utama. Dari dua penyebab 

langsung tersebut ditambahkan satu penyebab langsung yaitu warga tidak merasakan 

manfaat dari adanya bank samsun.  

Proses pengolahan sampah yang tidak berjalan disebabkan kebiasaan warga 

membakar sampah. Kebiasaan ini disebabkan tidak adanya sumber daya petugas 

kebersihan yang mengambil sampah di rumah-rumah warga. Tidak adanya SDM 

tersebut karena masyarakat RW 03 (perum kertas leces) Desa Banjar Sawah sibuk 

bekerja. Penyebab-penyebab tersebut yang disebut penyebab tidak langsung. 

Sehingga tersusun pohon masalah dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan bank samsun di RW 03 Desa Banjar Sawah Kecamatan 

Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. 
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BAB 4 

KESIMPULAN 

 

Langkah selanjutnya setelah menetapkan masalah utama adalah melakukan 

penentuan penyebab masalah. Pada penentuan penyebab masalah ini dapat digunakan 

beberapa metode salah satunya yaitu Pohon Masalah (Problem Tree). Pohon masalah 

membantu untuk mencari solusi dengan cara memetakan anatomi sebab dan akibat. 

Sebuah pohon masalah memberikan gambaran dari semua penyebab yang diketahui 

dan efek masalah menjadi masalah. 

Dalam membentuk sebuah pohon masalah diperlukan pola pikir yang 

terstruktur mengenai sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang 

diprioritaskan. Pohon masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan cabang. 

Batang pohon menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah 

inti, sedangkan cabang pohon mewakili dampak. Penggunaan pohon masalah ini 

berkaitan dengan perencanaan proyek. 

Ada beberapa langkah dalam penyusunan pohon masalah dan 

pengidentifikasian penyebab masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah utama berdasarkan hasil Nominal Group Technique (NGT). 

Langkah kedua menganalisis akibat atau dampak adanya masalah utama yang telah 

dirumuskan pada langkah pertama. Ketiga, menganalisis akibat tidak langsung dari 

masalah utama. Kemudian langkah keempat yaitu menganalisis penyebab langsung 

dari masalah utama. Langkah kelima mengidentifikasi penyebab tidak langsung dari 

masalah utama. Langkah terakhir adalah menyusun pohon masalah secara 

keseluruhan. 

Analisis pohon masalah pada prioritas masalah yang terjadi di Desa 

Banjarsawah adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bank 

samsun. Akibat kurangnya partisipasi dari warga, maka program bank samsun belum 

berjalan sebagaimana mestinya sehingga warga tidak merasakan manfaat dari adanya 

bank samsun. Proses pengolahan sampah yang tidak berjalan disebabkan kebiasaan 

warga membakar sampah. Kebiasaan ini disebabkan tidak adanya sumber daya 

petugas kebersihan. 
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