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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Karena tanpa 

manajemen atau pengelolaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan atau 

tujuan yang ingin dicapai tidak akan bisa tercapai secara efektif dan efesien. 

Oleh sebab itu di dalam lembaga pendidikan manajemen sangat diperlukan, 

salah satunya dalam hal manajemen kesiswaan. 

Manajemen kesiswaan adalah proses pengaturan siswa mulai dari 

siswa tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dengan 

demikian manajemen kesiswaan itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

pencatatan siswa saja, melainkan aspek yang lebih luas, yang secara 

operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran  upaya 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan 

yang sesuai dengan tujuan sekolah. 

Untuk mencapai tujuan dari sekolah ada hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan manajemen kesiswaan, yaitu mencakup kegiatan mulai dari 

perencanaan, penerimaan siswa baru, pengaturan siswa dalam kelompok-

kelompok, pembinaan siswa, berakhir dengan pelepasan siswa dari sekolah, 

serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan siswa. 
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Kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan siswa diantaranya adalah 

organisasi siswa.  

Organisasi siswa merupakan salah satu aspek yang harus ada di suatu 

sekolah, karena di dalam organisasilah siswa bisa mengembangkan 

kemampuan atau bakat yang ada pada dirinya dan juga disinilah siswa bisa 

belajar berbicara didepan umum serta belajar menjadi seorang pemimpin. 

Organisasi siswa yang ada di sekolah salah satunya adalah OSIS. 

OSIS pada awal terbentuknya telah memiliki payung hukum yaitu: 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU Nomor 14 Tahun 2005; tentang Guru dan Dosen 

3. PP 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005; tentang Rencana 

Pembangun Jangka Menengah Nasional 

5. Permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 

  OSIS  merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah 

untuk mencapai atau sebagai salah satu jalur tercapainya tujuan pembinaan 

kesiswaan.
1
 Oleh karena itu, kegiatan OSIS harus dibina agar berjalan 

sebagaimana mestinya dan bukan hanya sebagai simbol organisasi formal 

kesiswaan saja, melainkan dengan adanya pembinaan terhadap kegiatan OSIS 

diharapkan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

                                                           
1
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta : Grafindo Persada, 2001, h. 

244. 
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Pembinaan OSIS merupakan suatu kegiatan memimpin, membimbing 

dan mengarahkan organisasi OSIS dan kegiatannya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam mencapai tujuan OSIS.  

Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan kegiatan 

OSIS, yaitu: 

1. Pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

3. Pembinaan pendidikan pendahuluan bela Negara. 

4. Pembinaan kepribadian dan budi pekerti.  

5. Pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. 

6. Pembinaan keterampilan dan kewiraswastaan. 

7. Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. 

8. Pembinaan persepsi, apresiasi dan kreasi seni.
2
 

 

  OSIS yang fungsinya adalah sebagai pembinaan kesiswaan, maka 

dalam melakukan pembinaan, setidaknya ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Mengusahakan agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

2. Meningkatkan peran serta dan inisiatif siswa. 

3. Menunbuhkan daya tangkal pada diri siswa dari pengaruh negative yang 

datang dari luar maupun dari dalam sekolah. 

4. Memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian 

kurikulum. 

5. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni menumbuhkan sikap 

berbangsa dan bernegara. 

6. Meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani. 

7. Serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat 45.
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SMP Negeri 1 Kampar Timur merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang terdapat di Pekanbaru Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang 

Km. 39 Desa Sawah Baru. SMP Negeri 1 Kampar Timur Pekanbaru yang 

                                                           
2
 Ibid, h. 191. 

3
 Marwan Alatas, Skiripsi: “Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam 

Pembinaan Akhlak Siswa MAN 1 Pekanbaru” Pekanbaru: UIN Pekanbaru, 2011, 56. 
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tentunya memiliki organisasi yaitu, organisasi intra sekolah (OSIS) dan 

organisasi ekstra sekolah diantaranya, olahraga, silat, pramuka, seni, dan 

lain-lain.  

Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan setahun sekali, sistem 

pemilihan ketua OSIS dilaksanakan secara demokratis, tetapi siswa tidak 

mengikuti pemilihan ketua OSIS secara keseluruhan, hanya perwakilan 

dari masing-masing lokal saja. Ketua OSIS dan pengurus OSIS merancang 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu program OSIS yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kampar Timur yaitu lomba mata 

pelajaran/program keahlian. Program OSIS di SMP Negeri 1 Kampar 

Timur sudah ada namun pelaksanaan program yang telah di rancang 

sedemikian rupa tidak berjalan secara maksimal.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Aprinaldi pada tanggal 25 

Februari 2017 peneliti menemukan gejala sebagai berikut yaitu: 

1. Belum dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan 

pendapat dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan 

kemampuan berpikir, wawasan dan pengambilan keputusan. 

2. Kegiatan yang dilaksanakan OSIS belum berjalan maksimal. 

3. Para pengurus OSIS belum mampu mengorganisir para anggotanya. 

4. Kurangnya kemampuan siswa dalam memimpin organisasinya 
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Berangkat dari gejala-gejala dan permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang” Implementasi Manajemen Kesiswaan 

dalam Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Timur”.  

B. Alasan Memilih Judul 

Penelitian terhadap implementasi manajemen kesiswaan dalam 

pembinaan organisasi siwa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kampar Timur dilakukan dengan melihat beberapa alasan, yaitu: 

1. Belum ada yang meneliti manajemen kesiswaan dalam pembinaan 

organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMPN 1 Kampar Timur. 

2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan ilmu 

yang penulis pelajari, yaitu manajemen kesiswaan. 

3. Masalah-masalah yang didapati dilapangan, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

4. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

C. Penegasan Istilah 

1. Implementasi Manajemen Kesiswaan 

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun 

nilai, dan sikap. Dikemukakan juga bahwa implementasi adalah “put 

something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau 
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dampak).
4
 Implementasi bisa juga diartikan sebagai aktualisasi secara 

kongkrit dilapangan.
5
 

Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala 

hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari 

perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di 

sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikan melalui 

penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses 

belajar mengajar yang efektif.
6
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen 

kesiswaan adalah  suatu penerapan atu pelaksanaan proses pengurusan 

siswa dalam segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari 

penerimaan siswa sampai siswa lulus (tamat). 

2. Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

Pembinaan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk menjadi 

lebih dari yang biasanya. Sedangkan organisasi siswa intra sekolah 

(OSIS) adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. OSIS di 

suatu sekolah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS 

di sekolah lain dan tidak menjadi bagian/alat organisasi lain yang ada 

di luar sekolah. OSIS sebagai suatu sistem merupakan tempat siswa 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. OSIS juga sebagai 

                                                           
4
 Susilo, Muhammad Joko, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen 

Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyungsungnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 174. 
5 Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64. 
6
 W. Mantja, Profesionalisasi Tenaga Kependidikan, Manajemen Pendidikan dan 

Supervisi Pengajaran, Malang: Elang Mas, 2007, h. 35. 
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kumpulan siswa yang mengadakan koordinasi dalam upaya 

menciptakan suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
7
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi siswa 

intra sekolah adalah suatu tindakan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa yang lebih dari yang sebelumnya di dalam arena 

kehidupan siswa yaitu OSIS. 

D. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ada, maka dapat 

diidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

a. Implementasi manajemen kesiswaan dalam  pembinaan organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Kampar Timur. 

b. Implementasi manajemen kesiswaan di SMP Negeri 1 Kampar 

Timur. 

c. Pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 

Kampar Timur. 

d. Faktor yang mempengaruhi manajemen kesiswaan di SMP Negeri 

1 Kampar Timur. 

e. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi 

pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 

Kampar Timur. 

 

                                                           
7
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet. ke-2, h. 263. 
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2. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi 

penelitian agar lebih fokus dan sesuai sasaran, maka penelitian 

dititkberatkan pada kajian mengenai “Implementasi Manajemen 

Kesiswaan dalam Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

dan Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap 

pembinaan OSIS di SMP Negeri 1 Kampar Timur”. 

3. Rumusan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis 

merumuskan masalah mengenai: 

a. Bagaimana implementasi manajemen kesiswaan dalam 

pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 

1 Kampar Timur? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan 

organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Kampar 

Timur? 

E. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi manajemen kesiswaan pada 

pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 

Kampar Timur. 
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b. Untuk mengetahui faktor penddukung dan penghambat 

implementasi pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di 

SMP Negeri 1 Kampar Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau. 

b. Bagi mahasiswa dan pihak umum, sebagai referensi untuk 

menambah wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen 

kesiswaan dalam pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). 

c. Bagi pembina organisasi siswa intra sekolah (OSIS) khususnya 

SMPN 1 Kampar Timur dapat dijadikan sebagai masukan dan 

acuan dalam rangka peningkatan pembinaan OSIS. 

d. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Timur, sebagai 

informasi tentang pentingnya pembinaan organisasi yang sesuai 

dengan bakat yang dimiliki siswa dan berusaha mengembangan 

kemampuan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Administrasi Pendidikan sebagai bahan informasi untuk panduan 

skripsi mahasiswa berikutnya. 

f. Bagi fakultas, sebagai bahan informasi serta referensi keilmuan 

untuk memperkaya karya ilmu. 


