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Pengenalan Penyusunan Model 
 

 

 

 

 

 

 

I. Pengertian Model 

Model adalah gambaran (tiruan, perwakilan) suatu objek yang disusun 

berdasarkan tujuan tertentu. Objek dapat berupa suatu system, atau perlakuan system atau 

suatu proses tertentu. System adalah suatu himpunan beserta relasi antar unsur-unsurnya 

yang sisusun berdasarkan tujuan tertentu. Model hanya menirukan sebagian dari segi 

objek sesuai dengan tujuan penyusunan model denag maksud supaya  lebih mudah 

dikenali dipelajari dan dimanipulasi lebih lanjut. Dengan demikian dapat  dipastikan 

bahwa model lebih sederhana dari pada aslinya. 

II. Tujuan penyusunan Model 

Tujuan penyusunan model dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Guna mengenali keadaan, sifat, atau perilaku system dengan cara mencari 

keterkaitan antara unsure-unsurnya. Model yang terjadi disebut model keterkaitan. 

2. Guna mengadakan pendugaan atau prediksi untuk memperbaiki keadaan objek. 

Model hasilnya disebut model pendugaan. 

3. Guna mengadakan optimisasi bagi objek. Model ini disebut model optimasi. 

III. Jenis-jenis Model 

Model dapat dibagi menurut jenisnya sbb: 

1. Model fisis, model yang biasanya cukup mirip dengan objek dari segi fisis, 

misalnya bentuk atau polanya. Model fisis dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu :  

• Model ikonik, yang biasanya menekankan keadaan statis objek atau 

keadaan dinamis sesaat. 

• Model Analog, yang biasa meminjam system lain yang mempunyai 

kesamaan sifat dengan objek. 

2. Model simbolik (Model Matematika), model yang menggunakan lambing-

lambang (symbol) matematika/logika untuk menyajikan perilaku objek. 

3. Dari segi Tujuan, model dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu: 

• Sekedar menggambarkan hubungan ialah keterkaitan. 

• Guna melihat ke depan yaitu model dugaan 
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• Untuk mencari optimasi yaitu model optimisasi.  

Dari segi penyajian ada yang menamakan ada yang menamakan model keterkaitan 

dan model pendugaan sebagai model deskriptif yang menggambarkan keadaan 

objek seperti apa adanya sedangkan model optimisasi disebut sebagi model 

preskriptif yang memberikan gambaran objek sesuai harapan kita. 

4. Model Matematika dibedakan menjadi dua yaitu: 

• Model Deterministik, model matematika dari suatu obyek yang unsure-

unsurnya dapat diukur dengan derajat kepastian cukup tinggi. 

• Model probabilistic, model matematika dari suatu obyek yang unsur-

unsurnya bersifat stokastik atau probabilistik  

5. Model matematik dapat pula dibedakan berdasar sifat variabel yang terkait yaitu: 

• Model Diskrit, model matematika dari suatu obyek yang unsurnya 

dinotasikan dengan variabel diskrit. 

• Model Kontunu, model matematika dari suatu obyek yang unsurnya 

dinotasikan dengan variabel kontinu. 

IV. Manfaat dan Keterbatasan Objek 

Melalui model orang dapat memperoleg gambaran yang lebih jelas mengenai 

obejek, mengadakan percobaan terhadap model tanpa mengguanakan objek, dan dapat 

membuat gambaran masa depan.  

Walaupun model memiliki banyak keuntungan, namun model juga memiliki 

keterbatasan, sebab model adalah tiruan yang disusun lewat penyederhanaan atau 

abtraksi.  

V. Langkah-Langkah Penyusunan Moldel 

  

1. Pada umumnya masalah real cukup komplek, sehingga perlu dibagi dalam 

kelompok permasalahan yang sejenis, dengan tujuan untuk mempermudah 

penyusunan model matematiknya, karena dengan pengelompokan tersebut berarti 

memperkecil jumlah parameter/variabel yang terkait pada masing-masing 

kelompok permasalahan. 
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2. Identifikasi masalah dilakukan guna menentukan jenis dan banyaknya  variabel 

ataupun parameter yang terkait pada permasalahan tersebut. Jenis variabel dan 

parameter sangat penting, karena akan dimanfaatkan pada langkah perumusan 

masalah. 

3. Pada rumusan masalah ditetukan hubungan dan keterkaitan antar  variabel dan 

parameter yang terkait, dengan mempergunakan berbagai cabang ilmu 

matematika, probabilitas, stokastik dapat disusun model matematika. 

4. Langkah selanjutnya adalah menentukan penyelesaian model matematika tersebut, 

sehingga diperoleh penyelesaian model. Apabila model matematika dipandang 

sangat sulit untuk menentukan penyelesaiannya, maka perlu dilakukan 

penyederhanaan model matematika tersebut, sehingga diperoleh model sederhana 

yang penyelesaiannya lebih mudah. Penyelesaian model matematika bukan 

merupakan penyelesaian permasalahan real. 

5. Dari penyelesaian model matematika selanjutnya dilakukan penafsiran 

penyelesaian sehingga diperoleh penyelesaian permasalahan real yang 

disederhanakan. 

6. Setelah diperoleh penyelesaian permasalahan real yang disederhanakan, masih 

harus dilakukan evaluasi apakah penyelesaian yang diperoleh sudah sesuai dengan 

permasalahan real yang harus diselesaikan. 

7. Apabila penyelesaian yang diperoleh belum/tidak sesuai dengan penyelesaian 

permasalahan real yang diharapkan, maka langkah-langkah tersebut diulang 

dengan mengakaji ulang penyedehanaan permasalahan yang telah dilakukan. 

8. Apabila dalam penyusunan model matematika sebagaimana diuraikan diatas tidak 

diperoleh penyelesaian sebagaimana diharapkan, dengan kata lain sangat sukar 

menyusun model matematika untuk permasalahan real, maka guna menentukan 

penyelesaian permasalahan real tersebut ditempuh cara dengan melakukan 

simulasi penyusunan model matematika.  

9. Apabila penyelesaian masalah real ditempuh dengan melakukan simulasi 

penyusunan model matematika, maka yang diperoleh adalah simulasi 

penyelesaian dengan hampiran/pendekatan. 

VI. Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Real 
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Keterangan :  

Penyelesaian Eksak artinya penyelesaian secara analisis (menggunakan model 

aljabar atau kalkulus), yang member hasil yang tepat, sedangkan penyelesaian Numeris 

menggunakan metode numeris yang biasanya merupakan hampiran. Selain itu bisa 

diselesaikan menggunakan computer. 

VII. Model yang Baik 

Dalam penyusunan model tidak ada istilah model yang benar atau juaga model 

yang salah, yang ada hanyalah model yang baik dan model yang jelek. Suatu model 

dikatan baik apabila ia mampu memberikan gambaran objeknya dengan cukup jelas 

sehingga tujuan penyusunan model tercapai. Model jelek bila tujuan penyusunan model 

tidak dapat sepenuhnya tercapai karena model atau hasilnya terlalu jauh dari keadaan 

objek yang sebenarnya. 

Disuatu pihak, bila kita menginginkan suatu model menjadi baik maka jangan 

terlalu memperbanyak penyederhanaan, akan tetapi dengan demikian modelnya menjadi 

terlalu rumit atau tidak dapat diselesaikan. Dipihak lain supaya model sederhana atau 

supaya mudah diselesaikan, biasanya orang terlalu banyak menyederhanakan dengan 

akibatnya hasilnya terlalu jauh dari kenyataan. 

Karena suatu model merupakan hampiran dari objeknya, maka pasti memiliki 

galat atau error. Besar kecilnya galat, dapat menentukan apakah model tersebut dapat 

diterima atau ditolak, dan biasanya sudah ditentukan dulu dalam derajat kekeliruan yang 
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disesuaikan dengan tujuan penusunan model, maka dalam kerangka penyusunan model 

timbul langkah-langkah pengkajian sebelum hasil diterima untuk dilaksanakan.  

 

Dikutip dari berbagai sumber 

By : nolanlasar@yahoo.com 
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