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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang  Penelitian 

Pengambilan keputusan pada hakekatnya  terjadi sebagai suatu reaksi 

terhadap suatu masalah. Karena terdapat suatu penyimpangan antara suatu 

keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut 

pertimbangan  arah tindakan alternatif. 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, (4) mengembangkan 

alternatif, (5) mengevaluasi alternatif, dan (6) memilih alternatif terbaik. 

Kreativitas pengambil keputusan dapat memproduksi gagasan-gagasan 

baru yang bermanfaat. Selain itu, juga memungkinkan untuk lebih menghargai 

dan memahami masalah, termasuk masalah yang tidak dapat dilihat  orang lain 

(Yasinta, 2011). Makna hasil keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa 

solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis 

kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. 

Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau 

opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak 

tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan dapat dirasakan rasional atau 
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irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. keputusan 

adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan 

kewenangan yang ada padanya (Wikipedia, 2011:20). 

Sementara dalam bahan ajar DR. Mohammad Abdul Mukhyi, SE., MM 

(2009) bahwa membuat keputusan adalah “The process of choosing a course of 

action for dealing with a problem or opportunity”. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan erat kaitannya dengan pemilihan suatu alternatif 

untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah serta memperoleh kesempatan 

dalam rangka mengembangkan informasi tentang sesuatu yang dihasilkan 

berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan yang dilakukan 

sekolah SMP Negeri 4 Pacitan berdasarkan hasil musyawarah yang telah 

digariskan sesuai dengan ketentuan secara bersama-sama. Hasil keputusan 

merupakan informasi yang paling mendasar dan harus dijadikan pedoman 

penting dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan sekolah terutama 

yang mengarah pada proses penerimaan peserta didik baru. 

Dengan demikian, pengertian  keputusan adalah hasil pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mengenai ‘apa yang harus dilakukan’ dan seterusnya 

mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu 

sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu 

diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi.  

Secara khusus, pengambilan keputusan dalam penerimaan peserta didik 

sebagai proses awal untuk memperoleh informasi apakah calon siswa itu layak 
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diterima atau tidak diterima pada suatu sekolah. Pengambilan keputusan 

penerimaan peserta didik harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dan disampaikan dalam bentuk pengumuman secara tertulis kepada 

publik. Sistem pengeloaan internal yang merupakan salah satu produk 

pengambilan keputusan mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan 

peserta didik (Weinstein, 2009: 35). Selanjutnya, kualitas penerimaan peserta 

didik merupakan faktor penting yang menentukan kualitas pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah (Lou & Kang, 2010).  

Dasar pengambilan keputusan pada penerimaan peserta didik mengacu 

pada Undang-undang  Sistem Nasional Pendidikan  sebagai landasan  dasar 

penerimaan peserta didik (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003) upaya 

peningkatan kualitas pendidikan Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah 

mengembangkan sekolah-sekolah di Indonesia secara menyeluruh dan 

berkesinambungan melalui pengembangan input sekolah, agar menjadi sekolah 

yang mampu melaksanakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan 

menghasilkan keluaran yang memiliki kompetensi yang diakui setara dengan 

lulusan sekolah–sekolah lain di dunia Internasional. 

Adapun dalam proses pengambilan keputusan penerimaan peserta didik  

menurut Terry (2008) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 

a) Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional 

maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 

b) Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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c) Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus 

lebih mementingkan kepentingan organisasi. 

d) Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah altenatif-

alternatif  sebagai tandingan. 

e) Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus 

diubah menjadi tindakan fisik. 

f) Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 

g) Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

h) Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu 

benar. 

i) Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan 

mata rantai berikutnya. 

Dari sepuluh faktor tersebut akan berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan terhadap penerimaan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah 

SMP Negeri 4 Pacitan pada tahun pelajaran 2011/2012. Sejalan dengan 

pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rangka penerimaan peserta didik 

baru yang merupakan keputusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sekolah dalam rangka penerimaan 

siswa baru. Keputusan yang disusun berdasarkan kesepakatan antara guru, 

kepala sekolah dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh dinas pendidikan  

merupakan dasar yang dalam pemenuhan tanggung jawab sekolah terhadap 

pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru.  
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 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka  dalam  pengambilan 

keputusan yang merupakan suatu proses  menuju pada tujuan keberlangsungan 

pendidikan terutama yang berhubungan dengan berbagai kejelasan informasi 

yang harus disampaikan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang 

berhubungan dengan penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri 4 

Pacitan. Dengan demikian tahapan-tahapan dalam melaksanakan penerimaan 

peserta didik baru dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan maka  dengan 

adanya keputusan tersebut dapat dijadikan pedoman khusus dalam 

melaksanakan keputusan tentang penerimaan peserta didik baru maka agar 

tidak terjadi salah langkah dalam pengambilan keputusan baik pada sekolah 

dan pengambilan  keputusan maupun  calon peserta didik  maka disinilah kita 

perlu melakukan suatu penelitian dan penggalian informasi lebih mendalam  

tentang “Pengambilan Keputusan Penerimaan Peserta Didik  SMP Negeri 4 

Pacitan Tahun Pelajaran 2011/2012”. Dari hasil diharapkan  dapat membantu 

dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan di sekolah. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut, maka fokus penelitian ini 

adalah  bagaimana ciri-ciri pengambilan keputusan penerimaan peserta didik  

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

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? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk tujuan umum dan 

tujuan khusus: 

1. 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. 

2. Tujuan Khusus 

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. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait 

khususnya : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan bagi kepala sekolah 

dalam upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan khususnya 

penerimaan peserta didik.  

 

2. Bagi Masyarakat   

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan sekolah pada akhirnya 

memberi manfaat kepada masyarakat tentang system, mekanisme dan hasil 
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pengambilan keputusan yang baik, khususnya untuk masyarakat yang akan 

menyekolahkan anak-anaknya ke SMP Negeri 4 Pacitan. 

3. Bagi peneliti  

Bagi peneliti kajian ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang 

system pengambilan keputusan khususnya dalam penerimaan siswa baru, 

implementasinya, serta langkah perbaikannya sehingga peneliti dapat 

mengetahui langsung dan sekaligus mendapat kesempatan aplikasi keilmuan 

manajemen pendidikan di sekolah.  

 

E. Daftar Istilah 

1. Keputusan merupakan perihal yang berkaitan dengan putusan atau segala 

putusan yang telah ditetapkan  sesudah dipertimbangkan atau dipikirkan. 

2.  Penerimaan Peserta Didik (PPD) merupakan kegiatan tahunan yang 

dilakukan oleh sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan ini 

didasarkan pada ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Dinas 

Pendidikan) 

3. Total Quality Management (TQM)  merupakan pendekatan sistem secara 

menyeluruh dan merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi, sistem ini 

bekerja secara horizontal menembus fungsi yang melibatkan  semua 

karyawan dalam suatu lembaga . 

4. Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) sebagai sebuah sistem berbasis 

komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan, sebagai 

sistem informasi berbasis komputer yang adatif, interaktif, fleksible, yang 

secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari permasalahan 
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manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


