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PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK  SMP NEGERI 4 PACITAN  

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

       Oleh: Ngatinah 
 

ABSTRACT 

 General purpose of this study was to determine the systems and mechanics 
as well as the result of decision-making about the acceptance of etudents at SMPN 
4 Pacitan. 
 Specically aim of this study are: 
1. To know the characteristics of the parties involved in making admissions 

decisions on    the learners SMPN 4 Pacitan. 
2. To determine the mechanism of decision-making acceptance learners at SMPN 

4 Pacitan. 
3. To find out the results of admissions decisions learners SMPN 4 Pacitan. 

      This study used a research design with qualitative approach to the type of 
ethnography. Ethnographic research is the reconstruction of cultural group of 
people or things that are considered culturally in different arena of human life. 
Research conducted in the SMPN 4 Pacitan with consideration of the school in 
academic and non academic has a good range of outstanding achievement at the 
Sub-district, District and Provincial levels. A source of data in the study of this 
research is the key information (key persons), as an object that knows about the 
management of student acceptance. The key people are those who provide 
information to the researcher in obtaining the desired information. As the object 
of this research is to know about the admission of new learners.  
 The things that are part of the decision making acceptance of new students 
is determined that are implemented in SMPN 4 Pacitan must implement the four 
basic principles, namely: (1) Objectivity, (2) Transparency, (3) Accountability; 
and (4) Non-discriminatory.  

 
 

Keyword: decision making, basic, determination, mecanism, acceptance,  parties, 
determining  
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Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini juga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan  dunia pendidikan. Dengan banyaknya 

perubahan dan perkembangan yang terjadi menuntut adanya kemandirian 

sekolah dalam rangka menyukseskan program pemerintah dibidang 

pendidikan yaitu program “Wajib Belajar 9 Tahun”, Pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru, merupakan langkah yang dilakukan oleh sekolah SMP 

Negeri 4 Pacitan dalam rangka kegiatan rutin yang dilakukan pada awal 

memasuki tahun pelajaran baru. Pengambilan keputusan pada hakekatnya  

terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Oleh karena agar tidak 

terdapat suatu penyimpangan antara pedoman tentang penerimaan peserta 

didik baru  yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pengambilan keputusan 

dalam rangka penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Pacitan.  

Memerlukan suatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan  

arah tindakan alternatif sebagai antisipasi dalam pengambilan keputusan.  

Perlu diperhatikan  bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi 

terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, 

dan ditafsirkan. Persepsi dari pengambil keputusan akan ikut menentukan hal 

tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. 

Pengambil keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang 

konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada enam langkah dalam model 

pengambilan keputusan yang rasional, yaitu: (1) menetapkan masalah, (2) 

mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) mengalokasikan bobot pada kriteria, 
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(4) mengembangkan alternatif, (5) mengevaluasi alternatif, dan (6) memilih 

alternatif terbaik. 

Fokus Penelitian 

Bagaimana ciri-ciri pengambilan keputusan penerimaan peserta didik  di 

SMP Negeri 4 Pacitan? Fokus penelitian ini dibagi dalam sub fokus sebagai 

berikut: 

 1. Bagaimana ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan penerimaan peserta didik  di SMP Negeri 4 Pacitan?  

2. Bagaimana ciri-ciri mekanisme pengambilan keputusan penerimaan 

peserta didik  pada SMP Negeri 4 Pacitan? 

 
    Rumusan masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka, maka rumusan dalam penelitian 

ini adalah bagimana ciri-ciri  pihak-pihak yang terlibat dan mekanisme 

dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik di SMP Negeri 4 

Pacitan ? 

   Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk tujuan umum dan 

tujuan khusus sebagai berikut. 

 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan 

mekanisme serta hasil pengambilan keputusan tentang  penerimaan peserta 

didik pada SMP Negeri 4 Pacitan. 
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Tujuan khusus penelitian dijabarkan secara rinci sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan penerimaan peserta didik  pada SMP Negeri 4 Pacitan. 

b. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan penerimaan 

peserta didik  pada SMP Negeri 4 Pacitan. 

c. Untuk mengetauhi hasil  keputusan penerimaan peserta didik SMP 

Negeri 4 Kabupaten Pacitan. 

 
Kajian teori 

Keputusan Kepala Sekolah tentang Penerimaan Peserta Didik. 

Pengertian keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan/ 

segala putusan yang telah ditetapkan/sudah dipertimbangkan/dipikirkan 

(Kamus Bahasa Indonesia, 2007: 91). Menurut Herbert dan Simon (2005), 

dalam mengonseptualisasikannya terdapat tiga tahap utama dalam proses 

pengambilan keputusan yaitu: (1) aktivitas intelegensi yakni penelusuran 

kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan; (2) aktivitas 

desain yakni terjadi tindakan penemuan, pengembangan dan analisis masalah; 

(3) aktivitas memilih yakni memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. 

    Dalam hal sistem pengambilan keputusan, sekolah selalu berhubungan 

dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat yang terkait 

dengan upaya peningkatan dan pemberdayaan mutu/kualitas pendidikan. 

Pengambilan keputusan tentang penerimaan peserta didik baru secara tidak 

langsung manajemennya  melibatkan banyak orang dalam berbagai 

urusan/kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau yang 

ditetapkan.  
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  Keputusan pendidikan  (dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003) adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Pengambilan Keputusan tentang Penerimaan Peserta Didik  

 Dalam pedoman penerimaan peserta didik menerangkan bahwa 

penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan standar 

kompetensi yang ditetapkan secara nasional (Anonim. 2010). 

 Dalam penerimaan peserta didik ini didukung oleh Sistem Pengambilan 

Keputusan (SPK) sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu 

dalam proses pengambilan keputusan. SPK sebagai sistem informasi berbasis 

komputer yang adatif, interaktif, fleksibel, yang secara khusus dikembangkan 

untuk mendukung solusi dari permasalahan manajemen yang tidak terstruktur 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.  

 Pengelolaan atau manajemen menurut Henry Fayol (1950) melingkup 

gagasan lima fungsi utama: (1) merancang; (2) mengorganisasi; (3) memerintah; 

(4) mengkoordinasi; dan (5) mengendalikan. Dari gagasan tersebut  kemudian  

dapat digunakan sebagai kerangka kerja  dan berlangsung hingga sekarang  

sebagai dasar keberhasilkan manajemen.  

 Dengan mengutip pendapat dari Edmon Umaedi (2000, 76-77),  indikator 

yang menunjukkan karakter dari konsep pengelolaan atau manajemen, antara lain: 
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(1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki visi dan target 

mutu yang ingin dicapai: (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (4) 

adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi; (5) adanya 

pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik, 

keuangan dan administrasi; (6) adanya administrasi dan dukungan intensif dari 

orang tua dan masyarakat. 

 Pengelolaan penerimaan peserta didik merupakan tanggungjawab sekolah, 

karena sekolah sebagai pelaksana kebijakan tentunya sekolah memiliki syarat-

syarat tertentu dalam pengelolannya. Manajemen yang telah ditetapkan oleh 

sekolah terutama dalam pengelolaan penerimaan peserta  didik  harus  

memerlukan   strategi  khusus      dalam menanganinya,  semua karakter yang 

telah di tetapkan merupakan satu bentuk upaya menjadikan keberlangsungan 

pengelolaan penerimaan peserta didik menjadi terkontrol dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Oleh karena itu dalam pengelolaan peserta didik yang ada di sekolah 

terutama dalam pengelolaan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik, 

sekolah harus menetapkan sistem pengelolaan penerimaan peserta didik, yang di 

dalamnya melingkup persyaratan peserta didik.  Secara umum, penentuan 

persyaratan tersebut merupakan ketentuan strategis yang tepat bagi sekolah yang 

dimulai dengan mengenali berbagai peluang dan proses yang terkandung dalam 

lingkungan sekolah. Program penerimaan peserta didik merupakan jaringan mata 

rantai yang tiada putus antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan 

masyarakat. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 
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jenis pendidikan tertentu (UU RI No. 20 tahun 2003). Siswa adalah komponen 

utama dalam pendidikan. Komponen ini menjadi masukan proses pendidikan. 

Dari perspektif  sosial, siswa adalah mahkluk sosial yang nantinya bersosialisasi 

dalam lingkungan sosialnya (masyarakat).  

Dari perspektif psikologi setiap siswa memiliki prilaku awal yang dapat di 

tumbuh kembangkan. Dilihat dari sudut edukatif siswa memiliki hak dan 

kewajiban dalam rangka pendidikan yang menyeluruh dan terpadu. Hak dan 

kewajiban siswa dapat berupa sebagai berikut. Hak siswa, meliputi: (1) menerima 

pelajaran; (2) mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah; (3) dan memperoleh 

bimbingan dan sebagainya. Adapun kewajiban siswa, berupa: (1) hadir pada 

waktunya; (2) mengikuti pelajaran dengan tertib; (3) mengikuti ulangan /kegiatan-

kegiatan lain yang di tentukan oleh sekolah; dan (4) mentaati tata tertib dan 

peraturan yang berlaku dan sebagainya. Hak dan kewajiban siswa inilah yang 

menjadi dasar pengembangan peraturan dalam pengelolaan siswa. 

 Kebijakan Penerimaan Peserta Didik (PPD) sebenarnya menggunakan 

dasar-dasar manajemen siswa. Agar seseorang diterima sebagai siswa suatu 

lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persaratan-persaratan 

sebagaimana yang telah ditentukan. Walaupun setiap orang menyukai hak yang 

sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak secara otomatis mereka dapat 

diterima di suatu sekolah. Hal ini karena untuk dapat diterima menjadi siswa baru 

di sekolah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah 

ditentukan. 
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Hasil Penelitian terdahulu 

Penelitian  yang dilakukan untuk memperoleh  diskripsi tentang 

Pengambilan Keputusan Penerimaan Peserta Didik  SMP Negeri 4 Pacitan. Dari 

hasil ini diharapkan  dapat membantu dalam pengembangan sistem pengambilan 

keputusan di sekolah. Pelaksanaan penelitian mengacu pada hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun yang menjadi  bagian dari penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut : 

Ronald D. Opp (2001) dalam jurnal penelitian “Kendala dalam 

Penerimaan Siswa Baru” mengidentifikasi bahwa terdapat dua kendala utama 

dalam penerimaan siswa baru, berupa kendala tingkah laku dan  kendala 

struktural. Kendala tingkah laku meliputi:  (1) rendahnya komitmen institusi 

terhadap keragaman kultural; (2) rendahnya komitmen lembaga untuk 

mendengarkan  kebutuhan siswa atau orang tua; (3) kebiasaan lain di lingkungan 

sekolah. Adapun kendala struktural, meliputi: (1) rendahnya finansial sekolah atau 

dukungan keuangan sekolah, (2) kurang memadainya penyiapan siswa masuk 

jenjang pendidikan berikutnya, (3) turunnya jumlah siswa yang diterima pada 

jenjang pendidikan berikutnya; (4) tidak memadainya sumberdaya dalam 

memberikan dukungan layanan  terhadap siswa, dan (5)  rendahnya prespektif 

fleksibilitas kurikulum. 

Disisi lain Gibbs, I. & J. Harlan (1986) mengidentifikasi bahwa latar 

belakang keluarga berpengaruh terhadap penerimaaan siswa baru. Ronald D. OPP 

(2001) menjelaskan strategi penerimaan siswa baru meliputi berbagai ragam 

program intervensi, seperti : (1) program pengayaan; (2) program mentoring; (3) 

program pendaftaran ganda; (4)  kemitraan sekolah; (5) kemitraan korporasi; (6) 
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dan program lain yang didesain untuk meningkatkan penerimaan siswa baru.  

Seluruh strategis tersebut untuk mempromosikan berbagai bentuk  yang menarik 

yang dimiliki sekolah. 

Di sisi lain dari hasil penelitian Ross, et al. (2007) menekankan bahwa 

pengelolaan siswa baru ternyata menunjukkan bahwa: Pertama, adanya hubungan 

antara institusi dengan focus pasar terbesar atau utama dan dan institusi-institusi 

dengan prosetase tertinggi dalam berkontrusi penerimaan siswa baru.  Hal ini 

memberikan masukan bagi praktisi, perlu adanya usaha peningkatan perhatian 

terhadap focus pasar dari institusi-institusi potensial. Kedua, perlunya pelaku 

pemasaran pendidikan atau pelaku promosi pendidikan memahami konsep 

pemasaran. Hal ini tidak berarti bahwa orang yang mempromosikan pendidikan 

harus memiliki latar belakang pemasaran walaupun hal tersebut lebih utama, 

namun hal perlu ditekankan disini adalah aspek utama yaitu pemahaman, 

implementasi, konsep marketing dalam sebuah institusi pendidikan.  Ketiga, perlu 

adanya strategi pemasaran yang dilakukan secara profesional.  Dari hasil riset 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara bentuk strategi proses 

pengembangan, frekwensi review dengan persentase siswa internasional yang 

mendaftar. Tetapi penemuan Ross et al. (2007) sesuai dengan Doyle and Wong 

(1998) yang menemukan bahwa desain yang bagus dan implementasi strategi 

marketing yang baik yang memungkinkan untuk mencapai kelebihan kompetitif 

dan performasi usia institusi yang berkontribusi positif terhadap penerimaan siswa 

baru.    
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  Metode Penelitian 

  Jenis  dan Desaian Penelitian 

Jenis penelitian ini  peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menyertakan alasan-alasan singkat mengapa  pendekatan ini digunakan. Selain itu  

juga dikemukakan orientasi teoritik, yaitu landasan berpikir untuk memahami 

makna seuatu gejala, misalnya fenomenologi, interaksi simbolik, kebudayaan, 

etnometodologis, atau kritik seni (hermeneutik).  

Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena 

jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat 

yang memiliki arti mendalam yang dari informan dan prilaku yang diteliti.  

Desain penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

dengan jenis etnografi. Penelitian etnografi adalah rekonstruksi budaya 

sekelompok manusia atau hal-hal yang dianggap budaya dalam berbagai kancah 

kehidupan manusia. Etnografi adalah budaya tentang perian (deskripsi) 

kebudayaan (Mantja, 2005: 2). 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan SMP Negeri 4 di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dipilihnya Desa tersebut sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan  bahwa masyarakat  Desa Mentoro  yang mayoritas 

penduduk/masyarakatnya  sangat heterogen. 

Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti yang di lakukan pada saat wawancara secara  langsung 

dengan nara sumber dalam hal ini adalah dilakukan datang langsung pada tempat 

lokasi penelitian. Pada prinsipnya  wawancara yang dilakukan tersebut bahwa 
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peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, dan sekaligus 

peneliti sebagai siswa. (Spradley, 2006: 72). 

     Data, Sumber Data, dan Nara Sumber 

  Data adalah catatan atau kumpulan informasi yang berupa: gambar, foto, 

dokumen, video, benda, tulisan, angka huruf , artefak yang dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai 

untuk suatu keperluan. 

  Sumber data dalam kajian penelitian ini adalah informasi yang menjadi 

kunci (Key Persons), sebagai objek yang mengetahui tentang pengelolaan 

penerimaan peserta didik. Yang menjadi orang kunci adalah mereka yang 

memberikan informasi kepada peneliti dalam memperoleh keterangan yang 

diinginkan. 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana datadapatdiperoleh 

(Arikunto 2002:107). Sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain (Moleong 2004:157). Sumber data kajian penelitian ini adalah 

informasi yang menjadi orang kunci (Key Persons). 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan  data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data dapat 

dilakukan berbagai setting berbagai sumber, dan berbagai cara yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 



12 
 

   Paparan Hasil Penelitian 

    Paparan 

     Bagaimana ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan   

keputusan penerimaan peserta didik  di SMP Negeri 4 Pacitan. Dalam 

pengambilan keputusan penerimaan peserta didik di SMP Negeri 4 

Pacitan bahwa rapat dilakukan pada bulan Mei yaitu dua bulan sebelum 

penerimaan peserta didik baru  (PPDB). Rapat ini dilakukan dalam 

rangka koordinasi dalam mempersiapkan PPDB, yang meliputi 

pembentukan panitia, petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dan penetapan 

sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB. Hasil rapat 

tersebut menetapkan bahwa PPDB yang dilaksanakan di SMPN 4 

Pacitan harus   mengimplementasikan empat prinsip dasar, yaitu: (1) 

obyektivitas; (2) transparansi; (3) akuntabilitas; dan (4) tidak 

diskriminatif. 

Bagaimana Ciri–ciri  Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Penerimaan Peserta Didik Baru. Sebagai tindak lanjut kegiatan program 

penerimaan peserta didik, SMP Negeri 4 Pacitan sebagai penyelenggara 

langkah yang pertama dilakukan memberikan informasi kepada 

masyarakat berupa pengumuman secara tertulis yang ditujukan 

sekolah–sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah pengumuman ini 

disampaikan setelah hasil rapat dilaksanakan. Proses kegiatan 

penerimaan peserta didik SMP Negeri 4 Pacitan yang bertujuan 

member kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga yang memiliki 
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usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-

baiknya. 

Hasil Penelitian 

1. Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penting  dalam  

penerimaan peserta didik baru, oleh karena itu dengan keputusan yang 

ditetapkan baik oleh sekolah maupun dinas pendidikan akan dapat 

dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini akan 

membentuk rasa tanggung jawab secara bersama. Jujur, disiplin, tertib 

dan kelancaran dalam melaksanakan tugas, sehingga tujuan dan 

perencanaan penerimaan peserta didik baru akan dapat tercapai secara 

optimal.  

2. Keberadaan penerimaan peserta didik baru merupakan bagian terpenting 

dalam manajemen pengelolaan sekolah, oleh karena itu kegiatan 

penerimaan peserta didik baru yang melibatkan berbagai unsur. Orang 

tua, calon peserta didik, dan masyarakat  memiliki berbagai pandangan 

tentang proses penerimaan peserta didik baru. Kegiatan ini memiliki 

dampak  yang luas, oleh karena itu untuk melaksanakan keputusan 

tentang penerimaan peserta didik baru harus memiliki kesesuaian dengan 

berbagai karakteristik kepentingan publik. 

3.  Kepanitian sekolah dirancang sesuai dengan ketentuan, panitia harus 

bersifat adil dan konsekuen terhadap keputusan yang  di hasilkan. Untuk 

menciptakan obyektifitas, transparasi, akuntabilitas, dan tidak 

diskriminatif perlu langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab semua kegiatan. Penerimaan peserta didik baru dari 
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proses persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan perlu adanya 

koordinasi, hal tersebut didasarkan pada salah satu usaha pengembangan 

kemampuan sekolah dalam  melakukan kegiatan. 

Pembahasan 

 Bagaimana ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam Pengambilan 

Keputusan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

a. Diawali dengan rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha,  menampung  

masukan dari mereka kemudian menentukan langkah-langkah yang 

harus di laksanakan secepat mungkin sebagai persiapan pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru.  

b. Membentuk Panitia Penerimaan  Peserta Didik Baru   

Kegiatan pelaksanaan  penerimaan peserta didik baru akan berjalan  

tertib lancar perlu membentuk kepanitian yang akan melaksanakan 

proses kegiatan Penerimaan Peserta Didik  Baru.  

c. Persyaratan  penerimaan peserta didik baru. 

 Pendaftaran penerimaan peserta didik di SMP Negeri 4 Pacitan  tahun 

pelajaran 2011/2012, untuk mendaftar maka harus melengkapi 

persyaratan– persyaratan yang telah di tentukan: Telah lulus SD, SDLB 

dan MI, memiliki Ijazah/STTB, dan SKHUN atau sejenisnya. 

 d. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik  

Kegiatan penerimaan peserta didik  baru dilaksanakan  oleh sekolah 

dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan 

pemberitahuan kepada masyarakat  tentang pendaftaran, pengumuman  

peserta didik  yang diterima dilanjutkan dengan daftar ulang.  
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Bagaimana Ciri–ciri Mekanisme Pengambilan Keputusan   Penerimaan 

Peserta Didik Baru 

  Mekanisme pengambilan keputusan penerimaan peserta didik baru 

merupakan proses kegiatan penerimaan peserta didik SMP Negeri 4 

Pacitan yang bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang 

sebaik-baiknya dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang 

dibutuhkan masyarakat  maka, informasi menjadi sarana yang tepat 

karena sekolah dan masyarakat saling membutuhkan saling mendukung 

program dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. 

 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang:  Pengambilan Keputusan Penerimaan 

Peserta Didik  SMP Negeri 4 Pacitan  Tahun Pelajaran 2011/2012: 

1. Ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang 

penerimaan peserta didik baru. 

Yang merupakan ciri-ciri pengambilan keputusan adalah Rapat dalam 

rangka program penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan pada 

SMP Negeri 4 Pacitan dimaksud agar  para peserta didik baru dari 

pendidikan dasar yang akan melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama 

tidak mengalami kesulitan akibat kurangnya informasi atau kecilnya 

kesempatan namun peserta didik mendapatkan kesempatan yang lebih besar 

untuk terus melanjutkan sekolah. Dengan membentuk panitia penerimaan 

peserta didik baru, adanya penjelasan, adanya persyaratan, dan 
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pengumuman peserta didik baru. Dalam pengambilan keputusan yang 

menjadi dasar dalam penetapan yaitu: (1) obyektivitas; (2) transparansi; (3) 

akuntabilitas; dan (4) tidak diskriminatif. Rapat dalam pengambilan 

keputusan ini dihadiri seluruh Guru dan TU dengan membahas:  (1) 

Persiapan Penerimaan Peserta Didik; (2) Menentukan Sekolah /Madrasyah 

atau yang sederajad akan  diberi brosur; (3)  Membentuk panitia yang 

menyampaikan  brosur;  (4) Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta 

Didik; (5)  Penjelasan Dasar Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan penerimaan 

peserta didik baru yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan sistem 

pengambilan keputusan yang ditetapkan. Dalam  mempersiapkan 

pelaksanaan dalam pelayanan  penerimaan peserta didik baru tetap 

memperhatikan azas: objektif, transparansi,  akuntabilitas, dan tidak 

diskriminasi.   

2. Ciri–ciri Mekanisme Pengambilan Keputusan Penerimaan Peserta Didik 

Baru. 

Hasil yang diharapkan dari pengambilan keputusan adalah konsepsi logis 

yang ditempuh sekolah dalam rangka penetapan pengambilan keputusan 

terutama yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Dalam 

pengambilan keputusan yang telah ditetapkan  sekolah harus bersifat adil 

dan konsekuen terhadap apa yang telah dihasilkan dalam rangka 

pengambilan keputusan.  
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