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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks, 

di mana dalam kondisi ideal diharapkan dapat  mengakomodasikan seluruh 

kebutuhan dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pembentukan mental dan kepribadian peserta  didik sebagai bentuk dari upaya 

memanusiakan manusia muda menjadi manusia yang bertakwa, cakap, 

bertanggung jawab, cerdas, mandiri, kreatif, terampil,  atau dengan kata lain 

menjadi manusia yang seutuhnya, yang dalam konteks keindonesiaan disebut 

manusia Indonesia seutuhnya. 

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 
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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. Menghasilkan keputusan yang positif untuk masing-masing individu. 

Hasan (2002)  menambahkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses pemilihan alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti sebagai suatu 

cara pemecahan masalah. Menurut Siagian (2002) pengambilan keputusan adalah 

pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang 
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dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan 

paling tepat. 

Sebagian besar masyarakat lebih berorientasi pada kualitas perguruan 

tinggi dalam menentukan tempat untuk belajar, walaupun perguruan tinggi 

tersebut merupakan yayasan sebuah organisasi atau aliran agama tertentu. Dimana 

terkadang berlainan dengan kepercayaan yang di anut oleh calon mahasiswa. 

.Fenomena ini juga dapat ditemui di beberapa Universitas Islam, dimana terdapat 

mahasiswa non muslim  yang belajar di Universitas Islam tersebut. Perbedaan 

kepercayaan ini terkadang banyak menimbulkan kontradiksi dalam diri 

mahasiswa non Islam tersebut, dimana terdapat peraturan misalnya bagi 

mahasiswi memakai jilbab dalam perkuliahan.  Adanya mata kuliah prasyarat 

yang berbasis keislaman dimana mata kuliah tersebut wajib di selesaikan oleh 

mahasiswi maupun mahasiswa tersebut. 

Berdasarkan wawancara awal yang telah peneliti lakukan pada tagal 22 

bulan September tahun 2015  dengan mahasiswi non muslim yang menempuh di 

perguruan tinggi Islam subjek yang berinisial SC usia 21 tahun bahwa memiliki 

pemikiran yang lebih mementingkan ke jenjang pendidikan yang lebih unggul dan 

banyak prestasi yang menonjol dimata masyarakat. Ketika menempuh kuliah 

selama empat semester subjek awalnya  merasa keberatan dengan adanya 

peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh universitas ditempat ia belajar, 

seperti memakai jilbab ketika praktikum, dan menempuh mata kuliah keislaman, 

sedangkan agama subjek non Islam. Tetapi dengan lama kelamaan akhirnya 

subjek menerima itu semua sebagai tambahan ilmu bagi subjek. Walaupun 
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terkadang subjek merasa kurang nyaman dengan peraturan. Informan I.R usia 21 

tahun mengatakan bahwa subjek masuk di perguruan tinggi Islam  merupakan 

pemilihan terakhir, setelah ketidakberhasilanya mendaftar di perguruan tinggi 

negeri (PTN). Berawal dari kejadian tersebut akhirnya subjek memutuskan untuk 

mendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS) yang juga memiliki kualitas dan 

akreditasi fakultas yang menurut subjek  tidak kalah dengan perguruan tinggi 

negeri (PTN).  

Hasil wawancara awal tersebut menunjukan bahwa seorang mahasiswi 

yang berinisial SC melanjutkan jenjang pendidikanya di perguruan tinggi Islam 

karena mementingkan kejenjang pendidikan yang lebih banyak prestasi yang 

menonjol, dan menjadikanya mata kuliah yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa 

maupun mahasisiwi non muslim sebagai tambahan ilmu. IR melanjutkan jenjang 

pendidikan masuk di perguruan tinggi Islam karena merupakan pemilihan 

terakhir, sebab tuntutan sebenarnya dari orang tua yang menginginkan subjek 

untuk masuk diperguruan tinggi negeri (PTN), namun setelah subjek berusaha 

untuk masuk diperguruan tinggi tersebut dan hasilnya tetap gagal, sedangkan 

waktu pendaftaran di (PTN) sudah hampir mendekati batas akhir atau batas 

penerimaan mahasiswa baru. Berawal dari kejadian tersebut akhirnya subjek 

memutuskan untuk mendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS), yang juga 

memiliki kualitas dan akreditasi fakultas yang baik yang dipilih oleh subjek  tidak 

kalah dengan perguruan tinggi negeri (PTN).  

Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawaji, 

Hamzah & Taba (2011) mengenai pengambilan keputusan mahasiswa dalam 



5 
 

 
 

memilih perguruan tinggi swasta di sulawesi selatan, yang menghasilkan bahwa 

pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh motivasi, citra perguruan tinggi, dan 

variabel sikap yang berperan penting dalam pengalaman keputusan mahasiswa 

terhadap perguruan tinggi yang akan dipilihnya. Selain itu Agung (2014) yang 

meneliti tentang Pengambilan keputusan pemimpin organisasi pada UKM yang 

berprestasi UIN sunan kalijaga mendapatkan kesimpulan bahwa pengambilan 

keputusan salah satunya dipengaruhi oleh informasi, yaitu pengetahuan 

bagaimana keadaan atau situasi mengenai keputusan yang akan diambilnya, dan 

menggunakan pengetahuan mereka sebagai pertimbangan untuk mengambil 

sebuah keputusan.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparlan diatas maka 

peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pengambilan keputusan mahasiswa 

non muslim di perguruan tinggi Islam. Peneliti memiliki rumusan masalah yang 

hendak menjadi dasar penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengambilan keputusan 

mahasiswa non muslim  masuk di perguruan tinggi Islam ? Berdasarkan hal 

tersebut maka peniliti mengambil judul penelitian “ Pengambilan Keputusan 

Mahasiswa Non Muslim Untuk Studi Di Perguruan Tinggi Islam “. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, 

mendeskripsikan  lebih mendalam tentang pengambilan keputusan mahasiswa non 

muslim untuk studi di perguruan tinggi Islam. 
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C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi, Khususnya di bidang 

psikologi sosial, mengenai pengambilan keputusan mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi informan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan inforrnasi 

serta masukan untuk para calon mahasiswa non muslim yang akan masuk 

di perguruan tinggi Islam.  

b. Bagi fakultas, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan bukti 

empiris mengenai bgaimana pengambilan keputusan mahasiswa non 

muslim yang sedng menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam. 

c. Bagi peneliti lain, Diharapkan dapat menjadi bahan referensi apabila ingin 

melakukan penelitian dengan menggunakan variable penelitian yang sama 

( mengenai pengambilan keputusan mahasiswa non muslim untuk studi di 

perguruan tinggi Islam).  
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