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ABSTRAKSI 

.Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap dan mengetahui pengambilan keputusan mahasiswa 

non muslim untuk studi di perguruan tinggi Islam pengambilan sample dilakukan secara purposive 

sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 4 informan, yang terdiri 3 laki-laki dan 1 

perempuan dengan karakteristik: mahasiswa non muslim yang belajar diperguruan tinggi Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan observasi serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. 

Pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah yaitu memilih satu dari berbagai alternatif  2. 

Mempertimbangkan pilihan dan mencari informasi 3. Yakin dengan keputusan yang sudah diambil 

bahwa kedepannya akan  menjadikan perubahan lebih baik 4. Mempunyai tujuan dan harapan yang 

diinginkan 5. Terungkap beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa non 

muslim untuk studi diperguruan tinggi Islam meliputi motivasi, citra perguruan tinggi dan orang tua. 

Kata kunci : Mahasiswa non muslim, pengambilan keputusan. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to uncover and find out the decision-making non-Muslim students to 
study at Islamic universities Sampling was done by purposive sampling. The number of informants in 
this study are four informants, comprising 3 males and 1 female characteristics: non-Muslim students 
studying high diperguruan Islam. This study uses a qualitative method of data collection using 
interviews and observations, and analyzed descriptively. The results showed that 1. Decision starting 
from identification of the problem is choosing one of the various alternatives 2. Consider the options 
and look for information 3. Convinced that the decision has been taken that the future will be better 
to make changes 4. Having desired goals and expectations 5. revealed several factors that influence the 
decision-making non-Muslim students to study Islamic high diperguruan include motivation, the 
image of the college and the elderly. Keywords: non-Muslim students, decision-making. 
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A.  PENDAHULUAN 

 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan mutu 

sumberdaya manusia. Sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk 

memiliki kekuatan spiritual agama ,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.  

Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia pendidikan yang 

bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada sisi lain pertumbuhan perguruan 

tinggi ini  membuat para calon mahasiswa memiliki alternatif dalam memilih sebuah perguruan tinggi, 

yaitu diantaranya perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta yang berbasis Islam 

(PTS) untuk melanjutkan jenjang pendidikanya setelah jenjang pendidikan menengah. Para calon 

mahasiswa  harus bisa mengambil keputusan untuk memilih jenjang pendidikan yang ingin mereka 

pilih dengan mempertimbangkan sebelumnya. Moerika (2008) menyatakan bahwa proses pengambilan 

keputusan adalah proses yang melibatkan pencarian informasi, penilaian pertimbangan yang diikuti 

dengan proses penyesuaian  diri terhadap dampak dari keputusan tersebut, dan pemahaman terhadap 

tujuan yang mendasari keputusan tersebut. 

 Pengambilan keputusan merupakan langkah nyata yang dilakukan seseorang untuk 

menetapkan suatu pilihan atau mempertimbangkan jenjang pendidikan diperguruan tinggi,  baik itu 

perguruan tinggi swasta (PTS), maupun perguruan tinggi negeri (PTN).  

Dalam pengambilan keputusan ini terdapat dua pilihan atau lebih dalam menetapkan suatu 

pilihan yang ingin di capai demi melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Moordiningsih ( 2006 ) 

menyebutkan bahwa seseorang dalam pengambilan keputusan memerlukan pengetahuan yang luas, 

sehingga informasi yang ia peroleh dari permasalahan dapat difahami dan dimengerti secara seksama, 

serta akan mendapatkan solusi pilihan-pilihan yang diambil. Schiffman & Kanuk (2010) menjelaskan 

bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan memilih dari dua alternatif atau lebih sebagai 

proses penting dalam mengatasi masalah. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam 

system yang sifatnya pribadi dan berguna untuk mengatasi masalah sehari-hari dalam kehidupan 

manusia. (Pratiwi, 2009) 

 Pengambilan keputusan mahasiswa non muslim untuk masuk di perguruan tinggi Islam 

tentunya mempunyai tujuan yang di  harapkan baik itu tujuan individu , maupun kelompok,  seperti 

keinginan untuk belajar , harapan setelah lulus dari perguruan tinggi islam ini yaitu ingin bekerja dan 

meningkatkan mutu di bidang yang ingin di pilihnya demi membahagiakan orang tua mereka. 

Berdasarkan uraian diatas mahasiswa non muslim mengambil keputusan untuk masuk di 

perguruan tinggi islam tidak mudah, karena  mempunyai  banyak tahapan atau proses dalam 

mengambil sebuah keputusan, maka penelitian memiliki rumusan masalah yang hendak menjadi dasar 

penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengambilan keputusan mahasiswa non muslim  masuk di 

perguruan tinggi Islam 
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B.  METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,  bertujuan untuk mendeskripsikan, 

mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Subjek Penelitian : Subjek 

peneliti ini berjumlah 4 orang yang dimana karakter subjek adalah mahasiswa non muslim yang kuliah 

diperguruan tinggi Islam 

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yang 

bertujuan untuk memberikan dan menjelaskan secara deskripsi mengenai subjek penelitian 

berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak 

dimaksudkan untuk pengujian hipotesis 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, organisasi data, membaca keseluruhan data, 

koding, kategorisasi data, mendeskripsikan hasil kategori dan pembahasan hasil penelitian.  

 

C.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan keputusan mahasiswa non muslim untuk masuk di perguruan tinggi Islam tidak 

mudah karena mahasiswa disini harus mengidentifikasi masalah yaitu memilih dari berbagai pilihan 

alternatife, selain itu mahasiswa masuk diperguruan tinggi Islam ini mempunyai tujuan yaitu untuk 

belajar mencari ilmu  hal ini sesuai dengan teori menurut Tjiptono (2003) menyatakan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua alternatife. 

Kedua pendapat tersebut mengandung arti bahwa hakikat pengambilan keputusan ialah memilih dua 

alternatife atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik secara individu maupun kelompok. 

Salusu (2004) pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan  

metode yang efisien sesuai situasi. Ketika keputusan sudah dibuat sesuatu yang baru mulai terjadi 

dengan kata lain, keputusan mempercepat tindakan, serta mendorong lahirnya gerakan perubahan.  

Harapan mahasiswa non muslim setelah lulus dari pergurun tinggi Islam ini yaitu memiliki 

keinginan pribadi yang lahir  dalam diri individu yaitu untuk bekerja demi membahagiakan orang tua. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Pratiwi, 2009) pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses dalam sistem yang sifatnya . pribadi dan berguna untuk mengatasi masalah sehari-hari 

dalam kehidupan manusia.  

Mahasiswa non muslim mengambil keputusan untuk masuk di perguruan tinggi Islam  ada 

faktor pendukung yaitu faktor sosial, dukungan dari keluarga maupun teman dekat informan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari empat informan bahwa faktor pendukung pengambilan keputusan 

lebih mengarah kepada dukungan orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2000) Dalam 

kehidupan remaja tidak dapat terpisah dari pengaruh keluarga. Didalam keluarga remaja mendapat 

bentuk pengalaman yang berguna bagi kehidupanya. Remaja masih membutuhkan arahan, bimbingan, 

dan nasehat untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang akan berpengaruh terhadap 

hidup mereka, sehingga dalam mngambil sebuah keputusan memilih jenjang pendidikan remaja 

seringkali meminta pendapat dan arahan orang tua mereka atau anggota keluarga yang lainya yang 

lebih mengerti. 
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D.  KESIMPULAN 

Pengambilan keputusan yang dilalui oleh mahasiswa non muslim  untuk studi di pergruruan 

tinggi Islam tidak mudah karena harus melalui beberapa tahap. Yaitu tahap pemilihan dua hal atau 

lebih seperti memilih perguruan tinggi yang  akan diinginkan kemudian mempertimbangkannya 

dengan matang, tahap informasi yaitu mencari informasi tentang perguruan tingi yang ingin dituju, 

setelah itu tahap implementasi yaitu membuat tindakan untuk memilih perguruan tinggi yang akan 

dipilih dan mengetahui resiko untuk  kedepannya, seperti menyesuaikan diri, adapun matakuliah 

berbasis Islam yng harus ditempuh semua mahasiswa demi tercapainya  tujuan atau harapan yang 

benar-benar diinginkan oleh informan yaitu tujuanya ingin belajar diperguruan tinggi Islam. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pengambilan keputusan mahasiswa non muslim untuk studi 

diperguruan tinggi Islam yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar individu seperti informasi saat 

mengambil keputusan dengan adanya dukungan dari keluarga, maupun teman demi mewujudkan 

motivasi belajar, dan untuk mewujudkan tujuan  atau harapan   yang  ingin dicapai 
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