
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan 

analisis data pada bab terdahulu tentang Implementasi Manajemen Kesiswaan 

dalam Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Kampar Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Pembinaan Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar 

Timur yaitu:  

a. Pembina menghadiri rapat-rapat OSIS 

b. Pembina menyelenggarakan penerimaan anggota/pengurus OSIS 

c. Pembina menyelenggarakan sistem kerja kepada anggota OSIS  

d. Pembina menyediakan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatan 

OSIS. 

e. Pembina menyelenggarakan 8 (delapan) kegiatan OSIS 

f. Pembina memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan kegiatan 

OSIS 

g. Pembina memberikan pengarahan dalam menyusun dan 

menyelenggarakan program kerja OSIS. 

h. Pembina memberikan motivasi kepada  pengurus OSIS, ketika 

melaksanakan kegiatan OSIS. 
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i. Pembina mengawasi pelaksanaan kegiatan OSIS 

j. Pembina mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan OSIS 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembinaan Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Kampar Timur yaitu: 

a. Faktor pendukung  

Adanya kerjasama pembina OSIS, guru-guru serta 

pengurus OSIS. Hal ini dibuktikan dengan setiap ada kegiatan yang 

dilaksanaka  oleh pengurus OSIS semua guru-guru terlibat untuk 

mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan. 

b. Faktor penghambat 

1) Kurangnya dana yang dibutuhkan oleh siswa ketika 

melaksanakan kegitannya. Hal ini dibuktikan ketika OSIS 

melaksanakan kegiatan kurang dan terpaksa dipinjam terlebih 

dahulu kepada guru-guru. 

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa untuk 

mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan 

dengan ruangan OSIS yang begitu sempit, sehingga kegiatan 

yang dilaksanakan OSIS terpaksa diadakan diruangan kelas. 

3) Kurangnya kemampuan pembinaan dalam memberikan 

pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan OSIS. Hal ini 

disebabkan karena pembina OSIS hanya sendiri, sehingga  

4) kegiatan yang dilaksanakan kurang efektif.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui implementasi manajemen 

kesiswaan dalam pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Timur. Maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru pembina OSIS kiranya dapat memaksimalkan implementasi 

pembinaan OSIS dan pembina OSIS lebih baik ditambah lagi agar lebih 

maksimal dalam melaksanakan pembinaan terhadp OSIS.   

2. Kepada pihak sekolah diharapkan semua sarana prasarana dan dana yang 

dibutuhkan oleh OSIS lebih ditingkatkan lagi agar semua kegiatan yang 

ingin dilaksanakan OSIS tidak terbengkalai. 

3. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini hanya meneliti satu sekolah 

berkenaan dengan implementasi manajemen kesiswaan dalam pembinaan 

OSIS, oleh karena itu, perlu penelitian lanjutan dengan meneliti 

implementasi manajemen kesiswaan dalam pembinaan OSIS. 

   

 

 

 


