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PRAKATA 

 

ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَى أَْشَرِف األَْنبِيَاِء َوالـُمْرَسلِْيَن ، َسيِِّدنَا ُمحَ ا ِِ لَحْمُد هللِ َربِّ الَعاَلـِمْيَن ، َوالصَّ ْحبِ ََ ِِ َو د  َوَعلَآللِ مَّ

ا بَْعدُ  أَْجـَمِعْينَ   أَمَّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:   

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Contoh: 

كىف    :kaifa  

 haula :هؤل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 مات

 

:māta 

 rāmā : رمي

 qīla :قىل

 yamūtu : ىمؤت

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

SWT.  =  Subhanahu Wa Ta‘ala 

SAW.  = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

AS  = ‘Alaihi Al-Salam  

H = Hijrah  

M  = Masehi 

SM = Sebelum Masehi  

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

W = Wafat Tahun  

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4  

HR = Hadis Riwayat 
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BAB iI i 

PENDAHULUAN 

A. Konteks iPenelitian i 

Salah isatu idampak inegatif iera iglobalisasi iadalah imerosotnya ikarakter 

isiswa sekolah imenengah iatas, ihal iini iterlihat idari iberbagai ipelanggaran 

iyang isering idilakukan ioleh isiswa imisalnya iaksi icorat icoret, imembawa ialat 

imain iatau ibacaan iatau igambar iporno, imerokok iatau iterlibat inarkoba, idan 

iperkelahian iantar isekolah iatau itawuran 

Gejala ikemerosotan imoral idan ikarakter idiatas, iakan idapat 

imembahayakan keberlanjutan ikehidupan ibangsa iterutama ipada 

iperkembangan isiswa isebagai ipenerus bangsa, ioleh ikarena iitu idibutuhkan 

ilangkah ipreventif isalah isatunya imelalui ipendidikan.i 

Pendidikan imerupakan ifaktor ipenting iyang isangat imenentukan 

ikehidupan imanusia iuntuk imeningkatkan ikualitas isumber idaya 

imanusia.iKeberhasilan isebuah ipendidikan itidak ihanya idiukur imelalui imateri 

idan ikecanggihan iteknologi iyang idigunakan, iakan itetapi ijuga iditentukan 

ioleh ikeluhuran ikarakter idan ibudi ipekerti iyang iluhur.iHal iini idikarenakan 

idalam idunia ipendidikan itidak ihanya isemata-mata iditentukan ioleh 

ikecerdasan iintelektual isaja iakan itetapi idiperlukan ijuga ikecerdasan iemosi 

idan isosial 

Pendidikan imenjadi isektor iyang isangat ipenting iuntuk idiperhatikan 

isebagai ibagian idari ikegiatan imencerdaskan ianak-anak ibangsa idan imampu 

imembentuk ikarakter ianak-anak ibangsa iyang ibermoral idan imenerapkan 
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inilai-nilai imoral iyang isesuai idengan ibudaya ibangsa 

iIndonesia.iKarakteriyang idiiperoleh imelalui itahap ieducation iatau 

ipengetahuan ikemudian imenuju ipada itahap iacting iatau iperilaku iyang ipada 

iakhirnya iakan imenuju ipada itahap ikebiasaan(habit).iHal iini iberarti, ikarakter 

itidak ihanya isebatas ipada ipengetahuan ioleh ikarena iitu ipendidikan ikarakter 

iharus iberkelanjutan ipada itahap iperasaan imoral idan iperbuatan imoral 

iagarsiswa imampu imemahami, imerasakan idan imengerjakaninilai-nilai 

ikebaikan iyang iada. 

Saat ipendidikan imengenai ikarakter idiperoleh imelalu ipelajaran idi 

idalam ikelas imakaselanjutnya imenjadi ikewajiban isekolah iuntuk 

imemfasilitasipengembangan ipengetahuan ikarakter imelalui ikegiatan idi iluar 

ikelas. 

Oleh ikarena iitu,.ilembaga ipendidikan iformal isebagai iwadah iresmi 

ipembinaan generasi imuda idiharapkan idapat imeningkatkan iperanannya idalam 

imembentuk kepribadian ipeserta ididik imelalui ipeningkatan iintensitas idan 

ikualitas ipendidikan iyang memuat itentang ikarakter.iSalah isatu icara iyang 

idapat iditerapkan ioleh isekolah idalam rangka imengatasi ipermasalahan 

ikarakter ipeserta ididik iadalah idengan imelaksanakan kegiatan iekstrakurikuler 

iseperti iPramuka, iOSIS, iPaskibra, idan iPalang iMerah iRemaja. Salah isatu 

ikegiatan iekstrakurikuler iyang idilakukan ihampir idi isetiap isekolah idi 

iIndonesia iyaitu iOSIS.i 

Organisasi iSiswa iIntra iSekolahi(OSIS) iberfungsi isebagai iwadah 

ikegiatan isiswa idi isekolah isebagai iupaya ipreventif idalam imenyelesaikan 
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imasalahperilaku imenyimpang idari isiswa idan ijuga isebagai isarana 

iperwujudan idari ipemahaman isiswa itentang isikap idemokrasi idi 

isekolah.iSalah isatu ijalur ipembinaan ikarakter isiswa iialah imelalui iOSIS 

iyang imerupakan isalah isatu iorganisasi isiswa iyang idiakui ikeberadaannya 

idalam imenampung iaspirasi isiswa idan iwadah ipenyaluran ikegiatan isesuai 

idengan ibakat idan iminat isiswa idi iluar ikurikulum iyang isudah idiatur. 

Pembinaan karakter tentu memiliki peran penting dalam sebuah organisasi 

terutama OSIS.Untuk itu perlu ada namanya manajemen pembina.Manajemen 

pembina tentu dilakukan oleh pembina OSIS yang ada pada setiap 

sekolah.Pembina OSIS terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian 

Kesiswaan, dan salah satu guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab terhadap OSIS yaitu pembina. 

Diantara i6 iSekolah iMenengah iAtas iNegeri iyang iada idi iKota 

iPalopo, iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo iadalah isalah isatu isekolah iyang 

imemiliki ilembaga iekstrakulikuler iOSIS.iKarena iitu, ipeneliti itertarik iuntuk 

imengidentifikasi iupaya iOSIS iyang iada idi iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo 

iterhadap ipembentukan ikarakter isiswa iberjiwa ikepemimpinan.iHarapan 

ipeneliti idalam ipenelitian iini yaitu iuntuk imelihatperan pembina iOrganisasi 

iSiswa iIntra iSekolah i(OSIS) iini idalam imenanamkan ikarakter ipemimpin 

ipada idiri isiswa.iOleh ikarena iitu, ipeneliti imengangkat ijudul ipenelitian iyaitu 

i“Manajemen Pembina iOrganisasi iSiswa iIntra iSekolah i(OSIS) idalam 

iMembentuk iKarakter iKepemimpinan iSiswa idi iUPT iSMA iNegeri i6 

iPalopo” 
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B. Fokus iPenelitian 

Berdasarkan ipenjelasan idari ikonteks ipenelitian itersebut, ipeneliti 

imembatasi ifokus ipenelitian iyang iakan iditeliti idalam ipembentukan ikarakter 

ikepemimpinan isiswa idi iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo, iyaitu i: 

1. Bagaimana ikonsep imanajemen iOSIS idi iUPT iSMA iNegeri i6Palopo? 

2. Bagaimana manajemen yang dilakukan pembina OSIS idalammembentuk 

ikarakter ikepemimpinan isiswa idi iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo? 

C. Definisi iOperasional i 

Untuk imenghindari ikesalahpahaman ipengertian iterhadap ijudul 

ipenelitian, imaka ipeneliti iakan isampaikan ibatasan iistilah iyang iterdapat ipada 

ijudul iyaitu: 

1. Manajemen Pembina OSIS yang berdasarkan pada empat fungsi 

manajemen secara umum yaitu; Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan 

danPengawasan.  

2. Karakter Kepemimpinan Siswa berdasarkan empat karakter kepemimpinan 

dalam islam yaitu;Amanah, Shiddiq, Fathonah, dan Tablig.  

D. Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan ifokus ipenelitian itersebut, imaka isecara igaris ibesar itujuan 

iyang iingin idicapai idalam ipenelitian iini isebagai iberikut: 

1. Untuk imengetahui idan imendeskripsikan manajemeniOSIS idiiUPTSMA 

iNegeri i6 iPalopo. 
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2. Untuk imendeskripsikan imanajemen yang di lakukan pembina OSIS 

dalam imembentuk ikarakter ikepemimpinan isiswa idi iUPT iSMA iNegeri i6 

iPalopo. 

E. Manfaat iPenelitian 

Secara iteoritis, ipenelitian iini idiharapkan idapat imemperkaya iinformasi 

iuntuk imemperluas iparadigma ipendidikan ikarakter.iSebagaimana idipaparkan 

idibawah iini: 

1. Kegunaan iilmiah 

Penelitian iini isebagai ikarya iilmiah idiharapkan idapat imenjadi 

ipelengkap ikhasanah iintelektual ikeagamaan idan imemperluas ipemahaman 

ipeserta ididik iutamanya ipenulis imengenai imanajemen ipendidikan ikarakter. 

2. Kegunaan ipraktis 

Sebagai idasar imengembangkan icara imengajar, imendidik, imelatih idan 

imembimbing ipeserta ididik idalam imencapai ikarakter iyang ibaik.iSerta 

isebagai isumbangsi iide, igagasan itentang imanajemen ipendidikan ikarakter 

idalam ipembentukan ikarakter ipeserta ididik idan isebagai iliteratur ibagi 

ipeserta ididik ipada ikhususnya idan imasyarakat ipada iumumnya. 
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BAB iII 

KAJIAN iPUSTAKA 

A. Penelitian iTerdahulu iyang iRelevan 

Selama iproses ipembuatan ipenelitian iini, ipeneliti imendapatkan itema 

ipenelitian idari ibeberapa ireferensi, isalah isatunya idari ipenelitian-penelitian 

isebelumnya iyang irelevan idengan itema ibesar ipeneliti.iAdapun ipenelitian 

iterdahulu iyang idijadikan isebagai ireferensi isebagai iberikut: 

1. Nurul iRahayu, i2019, i“Peran iOrganisasi iSiswa iIntra iSekolah idalam 

iMembentuk iKarakter iKepemimpinan iSiswa idi iSekolah iMenengah iKejuruan 

iSepuluh iNopember iSidoarjo”.Penelitian iini ibertujuan iuntuk imendeskripsikan 

ikegiatan iOSIS idi iSMK iSepuluh iNopember iSidoarjo, imendeskripsikan 

iupaya ipembentukan ikarakter isiswa idan imendeskripsikan iperan iOSIS idalam 

imembentuk ikarakter ikepemimpinan isiswa.iBerdasarkan ihasil idari ipenelitian 

iyang ipeneliti ilakukan, imenunjukkan ibahwa iOSIS imerupakan iwadah 

iberorganisasi ibagi isiswa iuntuk imelatih ijiwa ikepemimpinan, ibekerjasama 

idan imenyalurkan ibakat idan iminat isiswa iagar ilebih ikreatif.iSelain iitu iOSIS 

ijuga imerupakan iorganisasi iyang isangat idibutuhkan, ikarena idemgan iadanya 

iOSIS ikegiatan ikesiswaan idi isekolah imenajadi ilebih iterarah idan imudah idi 

ikoordinir.iKendala iyang isering idi idapatkan idalam iprogram ikerja iOSIS 

iyaitu ikurangnya ikemauan idari ipengurus iOSIS iuntuk iaktif idalam isetiap 

ikegiatan, ikarena iitu ipembina iOSIS imemerhatikan ikinerja ipengurus iOSIS 

iserta imengawasi idan imengontrol isetiap ikegitan iyang idilakukan ioleh 

ipengurus iOSIS.iMenurutihasil idari iwawancara, ikegiatan iOSIS iyang ipaling 
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iberpengaruh idalam imembentuk ikarakter ikepemimpinan isiswa iyaitu iLatihan 

iDasar iKepemimpinan iSiswa, ikarena idalam ikegiatan itersebut isiswa 

idiajarkan imenjadi iseorang ipemimpin iyang ibertanggungjawab.
1
 

2. Indra iAnggriono iToni idan iNani iMediatati, i2019, i“Peranan 

iOrganisasi iSiswaIntra iSekolahi(OSIS) idalam iMembentuk iKarakter iSiswa idi 

iSMK Negeri i2 iSalatiga”.iPenilitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui 

kegiatan/program iyang idisusun idan idilaksanakan ioleh iOSIS, ikarakter isiswa 

iyang idibentuk imelalui ikegiatan-kegiatan iOSIS, idan ikeberhasilan 

ipelaksanaan ikegiatan-kegiatan iOSIS idalam imembentuk ikarakter 

isiswa.iAdapun ihasil idari ipenelitian iini iyaitu imenunjukkan ibahwa iprogram 

ikerja/kegiatan iyang idisusun idan dilaksanakan iOrganisasi iSiswa iIntra 

iSekolah i(OSIS) iSMKN i2 iSalatiga itahun 2017/2018 imeliputi i4 iprogram 

ikegiatan iterstruktur iyaitu iClassmeting, iMusyawarah iPerwakilan, iMasa 

iPerkenalan iLingkungan iSekolah, idan iLatihan iDasar 

iKepemimpinan.iKegiatan iClassmeting idilaksanakan ioleh iOSIS ipada ibulan 

iDesember.iKegiatan iberlangsung iselama i3 ihari imeliputi i2 ikegiatan iinti 

iyaitu iolahraga idan ikesenian.iDalam ipelaksanaan ikegiatan iolahraga iterdapat 

i4 ibidang iyang idilombakan iyaitu ibola ivoli, isepak ibola, ibasket, idan itarik 

itambang.iDan idalam ipelaksanaan ikegiatan ikesenian iterdapat i2 ibidang iyang 

idilombakan iyaitu imelukis idan ibernyanyi isolo.iSetiap ikelas idiwajibkan 

iuntukimenyiapkan iperwakilannya iuntuk imengikuti ilomba.iDengan iadanya 

                                                             
1
Nurul Rahayu, “Peran Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam Membentuk Karakter 

Kepemimpinan Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Sepuluh Nopember Sidoarjo”, 2019, diakses 

dari http://digilib.uinsby.ac.id/32893/3/Nurul%20Rahayu_D93215081.pdf, pada 28 Juni 2021, 

pukul 11.49 

http://digilib.uinsby.ac.id/32893/3/Nurul%20Rahayu_D93215081.pdf
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iperlombaan iantara kelas iyang iterkait idengan i2 ikegiatan iinti itersebut 

imempunyai itujuan iuntuk imenjadikan isiswa ilebih iakrab idan isaling ipeduli 

iantara isatu idan iyang ilainnya. Kegiatan imusyawarah iperwakilani(MP) 

imerupakan ikegiatan iyang idilaksanakan pada ibulan iFebruari idan iberlangsung 

iselama isatu ihari.iKegiatan imusyawarah iperwakilan idilaksanakan ipada ibulan 

iFebruari iguna imengevaluasi ikegiatan-kegiatan iyang iada idi iSMKN i2 

iSalatiga.iKegiatan iini idiikuti ioleh ikepala isekolah, iwakil ikepala isekolah, 

idan ipengurus iOSIS, iserta iseluruh iperwakilan idari isetiap ikelas iyang iada idi 

iSMKN i2 iSalatiga.iMusyawarah iPerwakilan idilaksanakan idalam i5 ikegiatan 

iinti iyaitu imateri iVisi idan iMisi i(wakil ikepala isekolah), iProgram iKerja 

iOSIS i(ketua iOSIS), iPemaparan iPerencanaan iKegiatan idari iPerwakilan 

isiswa idari imasing-masing ikelas, itanya ijawab, idan ipemaparan ihasil 

irapat.iKegiatan iini idilakukan idengan itujuan iuntuk imenampung iseluruh iide, 

isaran serta ikeluh ikesah isiswa-siswi iterhadap iseluruh ikegiatan 

iekstrakurikuler iyang iada idi iSMKN i2 iSalatiga.Kegiatan imusyawarah 

iperwakilan ijuga ibertujuan iuntuk imenumbuhkan irasa ikepedulian, isikap 

idemokrasi idan ikritis, iserta imenghargai ipendapat iorang ilain.
2
 

3. Muhammad iKhairul iBasyar idengan ijudul i“Strategi iMusyrif iDalam 

iMembentuk iKarakter iKepemimpinan idan iKemandirian iSiswa iBoarding 

iSchooli(Studikasusdi iSmainsancendekiamandiri iBoarding iSchool, 

Sidoarjo)”.iTujuan idaripada ipenelitian iini iadalah iuntuk imendeskripsikan 

                                                             
2
Indra Anggriono Toni dan Nani Mediatati, 2019, “Peranan Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) dalam Membentuk Karakter Siswa di SMK Negeri 2 Salatiga” diakses dari 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20329/7/T1_172014008_Judul.pdf, pada 28 Juni 

2021, pukul 11.51. http://ejournal.uin- 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20329/7/T1_172014008_Judul.pdf
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ibagaimana istrategi iMusyrif idalam imembentuk ikarakter ikepemimpinan idan 

ikemandirian isiswa iBoarding iSchool.iPenelitian iini imengambil istudi ikasus 

idi iSMA iInsan iCendekia iMandiri iBoarding iSchool i(ICMBS), 

iSidoarjo.iMetode iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipenelitian 

ikualitatif.iData idiperoleh imelalui iobservasi, idokumentasi idan iin-depth 

iinterview idengan ikey iinformant: iSupervisor iAsrama iSMA iICMBS, 

iMusyrif, isiswa, idan iAlumni.iAdapun iteknik ianalisis idata iyang idigunakan 

iadalah iteknik ianalisis ideskriptif.iBerdasarkan ihasil ipenelitian idapat 

idikonklusikan: i(1) iStrategi iMusyrif idalam imembentuk ikarakter 

ikepemimpinan idan ikemandirian iterbagi idua iyaitu iinternal idan ieksternal.i(2) 

iStrategi iinternal imeliputi ienam itahapan iyaitu: iperencanaan, ipengenalan, 

ipelaksanaan, ipengawasan, ireward iand ipunishment, idan 

ievaluasi.iPerencanaan idiintegrasikan imelalui iorganizing idivisi ikepengurusan 

iasrama.iPengenalan idiintegrasikan imelalui ipembelajaran idiniyah, iTaujihat 

iWal iIrsyadat, ipendidikan ikeorganisasian, idan iketeladanan.iPelaksanaan idi 

iintegrasikan imelalui ikegiatan iOrganisasi iAsrama iSantri, imulti iactivities, 

idan ikedisiplinan.iPengawasan idiimplementasikan ioleh iseluruh ikomponen 

ilembaga ipedidikan.iReward iand ipunishment idiintegrasikan isesuai iprinsip 

idan iketetapan iyang iberlaku.iEvaluasi idiintegrasikan imelalui irapat iMusyrif, 

iMusyrif idengan isiswa, idan iujian idiniyah.i(3) iStrategi ieksternal imeliputi 

ipengenalan, ipengawasan, idanievaluasi iyang idiintegrasikan imelalui 
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ikomunikasi iaktif idengan iorang itua iwali ibaik idalam ibentuk iformal imaupun 

inonformal.
3
 

Adapun iperbedaan idan ipersamaan ipenelitian iterdahulu idengan 

ipenelitian iyang iakan idilaksanakan icalon ipeneliti iyaitu ipersamaannya 

iterletak ipada ivariabel iyang iakan iditeliti iyaitu ipembentukan ikepemimpinan 

isiswa imelalui iOSIS.iPerbedaannya idapat idilihat ipada imetode ipenelitian, 

ipeneliti iterdahulu iada ibeberapa ipenelitian iyang imenggunakan 

B. Tinjauan iTeoritis 

Pendidikan idiakui isebagai isolusi ialternatif idalam imengembangkan 

ipotensi dan iskill ianak ididik iagar imenjadi igenerasi isiap ipakai idan imampu 

imenghadapi isegala tantangan iyang imenyangkut iperubahan isosial idalam 

ikehidupan imasyarakat, ikarena pendidikan ipada iprinsipnya iadalah ibimbingan 

iatau ipimpinan isecara isadar ioleh Ipendidik iterhadap iperkembangan ijasmani 

idan irohani iseorang ipeserta ididik imenuju iterbentuknya ikepribadian iyang 

iutama.
4
 

Sebagai igenerasi ipenerus ibangsa, ipeserta ididik idiharapkan imampu 

mengoptimalkan isegenap ipotensi ifitrahnya iuntuk imelakukan 

irevolusionerbagikemajuan ibangsaike idepan.iOleh ikarena iitu ipendidikan 

ibukan isekedar ibertujuan untuk imengembangkan ipotensi iintelektualitas idan 

                                                             
3
 Muhammad Khairul Basyar dengan judul “Strategi Musyrif Dalam Membentuk Karakter 

Kepemimpinan dan Kemandirian Siswa Boarding School (Studikasusdi Smainsancendekiamandiri 

Boarding School, Sidoarjo)”, diakses dari suska.ac.id/index.php/IJIEM/article/view/9632/5637, 

pada 28 Juni 2021, Pukul 14.00 

4
 Ahmat D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. VIII; Bandung: PT. 

AlMa’arif, 1989),h. 19. 
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iketerampilanipeserta ididik idalam setiap iproses ipembelajaran, imelainkan ijuga 

iharus imampu imenanamkan inilai-nilai karakter iyang ibaik idalam imengarungi 

ikehidupan iyang isemakin ikompleks. 

Minimnya iperhatian iterhadap ipendidikan ikarakter ipada ilembaga 

ipendidikan itelah imenyebabkan iberkembangnya iberbagai ipenyakit isosial idi 

itengah imasyarakat.iMenurut iZubaedi, isekolah itidak ihanya iberkewajiban 

imeningkatkan ipencapaian iakademis, itetapi ijuga ibertanggungjawab idalam 

ipembentukan ikarakter iyang ibaik imerupakan idua imisi iintegral iyang iharus 

imendapatkan iperhatian isekolah.iNamun, ituntutan iekonomi idan ipolitik 

ipendidikan imenyebabkan ipenekanan ipada ipencapaian iakademis 

imengalahkan iidentitas iperanan isekolah idalam ipembentukan ikarakter.
5
 

Sekolah imerupakan itempat imelaksanakan ipendidikan isetelah 

ipendidikan idalam ikeluarga.iSekolah imerupakan itempat iuntuk imenimbah 

iilmu idan imengembangkan ipotensi, iselain iitu isekolah ijuga itempat 

imenanamkan inilai ikarakter.iOleh ikarena iitu, iperlu iadanya imanajemen 

ipendidikan ikarakter.iKeberhasilan ipendidikan ikarakter isangat iditentukan 

ioleh ilembaga ipendidikan iyang iberkarakter.iIni itercermin idari ikarakter iyang 

iada ipada iguru, ikepala isekolah, istap ipegawai idan isemua iunsur iyang iada 

idalam ilingkungan ilembaga ipendidikan.iSelain isekolah iyang imelaksanakan 

ipendidikan ikarakter ijuga ipihak ilain iseperti ikeluarga, imasyarakat idan 

ielemen-elemen ilain ibangsa iini iuntuk imensukseskan ipendidikan ikarakter. 

Lembaga ipendidikan iyang iberkarakter imenurut iMalik iFadjar iyang 

                                                             
5
 Zubaiedi, Desain Pendidikan Karakter. Konsepsi dan Aplikakasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kharisma Putera Utama 4. 2011), h. 1. 
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terdiri dari: (1). iMenerjemahkan inilai-nilai, inorma-norma idan imuatan 

ipendidikan iyang idituntut ioleh imasyarakat, ibangsa idan inegara iyang iterus 

ibergerak isecara idinamis: (2). iMengkolaborasikan imakna idan iisi ipendidikan 

isebagai ipraksis ipembangunan ibangsa isesuai idengan ikemajuan iilmu 

ipengetahuan idan iteknologi imaupun iperkembangan idan iperubahan iyang 

itengah iberlangsung; dan (3).iMenggali idan imencari ialternatif-alternatif imodel 

idan ijenis ipendidikan iyang berwawasan ilingkungan, iekonomi, isosial idan 

ibudaya.iDengan idemikian ilembagaipendidikan imerupakan isebuah iporos iinti 

iyang idiemban idemi iterlaksananya ipendidikan ikarakter.
6
 

1. Pendidikan iKarakter 

Pendidikan imerupakan iupaya isadar iuntuk imengembangkan isumber-

sumber ipotensial Sumber iDaya iManusia i(SDM) imelalui ikegiatan imengajar. 

iPendidikan imemiliki iposisi istrategis idalam irangka imeningkatkan ikualitas 

isumber idaya imanusia, idan ijabatan iStrategi iini idapat idicapai ijika 

ipendidikan iyang idilaksanakan iberkualitas. 

Karakter iadalah ikumpulan inilai iyang imengarah ipada isesuatu isistem, 

iyang imendasari ipikiran, isikap, idan iperilaku iyang iditampilkan. iKarakter 

iadalah ibawaan, ihati, ijiwa, ikepribadian, ikarakter, iperilaku, ikepribadian, 

isifat, ikarakter, itemperamen, idan idisposisi. iKarakter itidak idiwariskan, itetapi 

isesuatu iyang idikonstruksi iterus imenerus ihari idemi ihari imelalui ipikiran 

idan iperbuatan, ipikiran idemi ipikiran, iaksi iuntuk iaksi. 

                                                             
6
Malik fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2005, 

diakses dari http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/316/299, pada 28 Juni 

2021 pukul 21.47. 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/316/299
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Pendidikan ikarakter idipahami isebagai iupaya ipenanaman ikecerdasan 

idalam iberpikir, ipenghayatan idalam ibentuk isikap, idan ipengamalan idalam 

ibentuk iperilaku iyang isesuai idengan inilai-nilai iluhur iyang imenjadi ijati 

idirinya, idiwujudkan idalam iinteraksi idengan iTuhannya, idiri isendiri, iantar 

isesama, idan ilingkungannya. 

Pendidikan ikarakter ijuga idiartikan isebagai ithe ideliberate ius iof iall 

idilemensions iof ischool ilife ito ifoster ioptimal icharacter idevelopmenti(usaha i 

ikita isecara isengaja idari iseluruh idimensi ikehidupan isekolah iuntuk 

imembantu ipengembangan ikarakter idengan ioptimal). iHal i iini i iberarti i 

ibahwa i iuntuk i imendukung iperkembangan ikarakter ipeserta ididik iharus 

imelibatkan iseluruh ikomponen idi isekolah ibaik iaspek iisi ikurikulumi(the 

icontent iof ithe icurriculum), iproses ipembelajaran i(the iprocces iof 

iinstruction), ikualitas ihubungan i(the iquality iof irelationships), ipenanganan 

imata ipelajaran i(the ihandling iof idiscipline), ipelaksanaan iaktivitas iko-

kurikuler, iserta ietos iseluruh ilingkungan isekolah.
7
 

Melalui ipendidikan ikarakter isekolah iharus iberpotensi iuntuk 

imembawa ipeserta ididik imemiliki inilai-nilai ikarakter imulia iseperti ihormat 

idan ipeduli i ipada iorang ilain, itanggung ijawab, imemiliki iintegritas, idan 

idisiplin.iSelain iitu, ipendidikan ikarakter ijuga iharus imampu imenjauhkan 

ipeserta ididik idari isikap idan iperilaku iyang itercela.iPendidikan ikarakter 

itidak ihanya iberkaitan idengan ibenar isalah, iakan itetapi 

                                                             
7
Zubaiedi, Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikakasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan, h. 14. 
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ibagaimanaimenanamkan itentang ikebiasaan itentang ihal-hal iyang ibaik idalam 

ikehidupan isehingga ipeserta ididik imemiliki ikesadaran idan ipemahaman iyang 

itinggi iserta ikepedulian idan ikomitmen iuntuk imenetapkn ikebajikan idalam 

ikehidupan isehari- ihari. 

a. Urgensi iPendidikan iKarakter i 

Pendidikan ikarakter imerupakan iaspek iyang ipenting iuntuk ikesuksesan 

imanusia idi imasa idepan.iKarakter iyang ikuat iakan imembentuk imental iyang 

ikuat.iSedangkan imental iyang ikuatakan imelahirkan ispirit iyang ikuat, 

ipantang imenyerah, iberani imengalami iproses ipanjang, iserta imenerjang iarus 

ibadai iperubahan.iKarakter iyang ikuat imerupakan iprasyarat iuntuk imenjadi 

iseorang ipemenang idalam imedan ikompetisi ikuat iseperti isaat iini idan iyang 

iakan idatang, iyang idikenal idengan iera ikompetitif.iBagi iseorang iyang 

iberkarakter ilemah, itidak iakan iada ipeluang iuntuk imenjadi ipemenang, iakan 

itetapi ihanya imenjadi ipecundang, iteralienasi, idan itermarginalkan idi 

ilingkungan imasyarakat. 

Oleh ikarena iitu, ipendidikan ikarakter imenjadi ikeniscayaan ibagi 

ibangsa iini iuntuk imembangun imental ipemenang ibagi igenerasi ibangsa 

idimasa iyang iakan idatang.iMengingat ifakta imengenai ipendidikan isekolah 

iselama iini iyang idikatakan igagal ipada iaspek ipembentukan 

ikarakter.iSekolah iterlalu iterpesona idengan itarget-target iakademis idan 

imelupakan ipendidikan ikarakter.iRealitas iini imembuat ikreatifitas, ikeberanian 

imenghadapi iresiko, ikemandirian, idan iketahanan imelalui iberbagai iujian 

ihidup imenjadi ilemah.iAkibatnya ianak imenjadi ifrustasi, imudah 
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imenyerah,idan ikehilangan isemangat ijuang isampai ititik idarah ipenghabisan 

Melihat ikenyataan iitulah, ipendidikan ikarakter isangat ipenting iuntuk 

idilaksanakan idi isekolah ikhususnya, idan ibangsa ipada iumumnya.iDalam 

ipelaksanaannya idengan imengoptimalkan iperan iselolah isebagai ipionir iyang 

imendapatkan idukungan idari ipihak ilain iseperti ikeluarga, imasyarakt, idan 

ielemen- ielemen ibangsa iuntuk imensukseskan ipendidikan ikarakter. 

b. Dasar iPendidikan iKarakter i 

Nilai-nilai iyang idikembangkan idalam ipendidikan ikarakter idi 

iIndonesia idiidentifikasi iberasal idari idua isumber iyaitu: (1) Agama, 

imasyarakat iIndonesia imerupakan imasyarakat iberagama, ikarenanya, inilai-

nilai ipendidikan ikarakter iharus ididasarkan ipada inilai-nilai idan ikaidah iyang 

iberasal idari iagama; (2) Pancasila, Negara iRepublik iIndonesia iditegakkan 

iatas iprinsip-prinsip ikehidupan ikebangsaan idan ikenegaraan iyang idisebut 

iPancasila. iUntuk iitu, ipendidikan ikarakter ibangsa ibertujuan imempersiapkan 

ipeserta ididik imenjadi iwarga inegara iyang ilebih ibaik iyaitu iwarga inegara 

i yang imemiliki i kemampuan, i kemauan, i dan imenerapkan inilai-nilai 

iPancasila iUndang-Undang iSisdiknas iNomor i20 iTahun i2003 iyang 

imengarah ipada iSistem iPendidikan iNilai iyang imempunyai ifungsi isebagai 

istandar idan idasar ipembentukan ikonflik idan ipembuatan ikeputusan, imotivasi 

idasar ipenyesuaian idiri idan idasar iperwujudan idiri.
8
 

c. Tujuan iPendidikan iKarakter 

Dalam publikasi Pusat Kurikulum Tubuh Riset serta Pengembangan 

                                                             
8
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II , pasal 2. 
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Kemeterian Pembellajaran Nasional bertajuk Pedoman Penerapan Pembelajaran 

Kepribadian, sudah mengenali beberapa nilai pembuat kepribadian yang ialah 

hasil kajian emprik Pusat Kurrikulum yang bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, serta tujuan pembelajaran nasional. Dari hasil kajian- kajian tersebut, 

hingga ada sebagian nilai inti yang bisa dibesarkan di sekolah/ madrash, nilai- 

nilai tersebut merupakan selaku berikut: 

1) Nilai religi. Yaitu kepercyaan seseorang dalam memeluk agamanya 

masing-masing, memiliki sikap tolerant kepada agama lainnya, serta senantiasa 

hidup damai antara sesama pemeluk agama lainnya. 

2) Nilai jujur. Yaitu salah satu sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang 

yaitu (jujur dalam perkataan, aksi serta perbuatan), karena dengan sikap tersebut 

maka orang-orang yang berada disekitarnya akan senantiasa merasa nyaman. 

3) Nilai toleransi. Yaitu sebuah sikap saling menghargai, baik itu sikap 

saling menghargai karena beda agama, suku atau etnis, maupun terhadap 

perbedaan pendapat atau pola fikir. 

4) Nilai disipliin. Yaitu sikap seseorang yang mampu taat akan aturan secara 

umum maupun secara khusus. 

5) Tekun atau pekerja keras. Yaitu sikap tidak mudah menyerah apabila 

dalam mengerjakan sesuatu terdapat suatu hambatan. 

6) Nilai kreatif. Yaitu  sebuah sikap yang senantiasa berfikir untuk 

bagaimana membuat suatu karya baru ataupun menemukan metode-metode baru. 

7) Sikap mandiri. Yaitu sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa tidak 

bergantung pada orang lain, baik itu seperti pada saat mengerjakan tugas maupun 
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dalam kehidupan sehari-hari lainnya. 

8) Nilai demokrasi. Yaitu pola pikir yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu kedudukan hak dan kewajiban terkait diri sendiri maupun orang lain 

9) Sikap rasa ingin tahu. Yaitu sikap seseotrang yang selalu mengedepankan 

rasa ingin belajar agar dari tidak tahu menjadi tahu. 

10) Nilai semangat dalam berbangsa. Yaitu senantiasa mendahulukan 

kepentingan negaranya dibandingkan kepentingan kelompoknya.  

11) Nilai patriotisme. Yaitu sikap yang seantiasa menjunjung tinggi tanah air, 

ekonomi dan politik bangsa. 

12) Menjunjung tinggi nilai prestasi. Yaitu sikap yang senantiasa memotivasi 

diri sendiri untuk senantiasa melakukan sesuatu yang memiliki dampak positif 

terhadap masyarakat, dan menghargai serta menjunjung tinggi rasa untuk saling 

menghargai pencapaian orang lain. 

13) Bersahaja. Yaitu suatu sikap yang senantiasa menampakkan rasa ramah 

dan dapat berteman baik. 

14) Sikap tentram. Yaitu suatu sikap yang menjunjung tinggi rasa damai dan 

tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat memicu perselisihan di dalam masyarakat. 

15) Mampu bersahabat dengan buku, atau dalam artian senantiasa 

meluangkan waktu untuk membaca atapun mengkaji suatu buku. 

16) Peduli lingkungan sekitar, merupakan salah upaya yang dapat dilakukan 

untuk mencega terjadinya suatu bencana yang dapat berdampak pada tatanan 

masyarakat atau lingkungan setempat. 
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17) Peduli antar sesame. Yaitu merupakan suatu sikap yang selalu 

menjunjung nilai kebersamaan dan saling member motivasi kepada siapa saja 

yang membutuhkannya. 

18) Memiliki rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. 

Pendidikan ikarakter imempunyai iperanan iyang isangat ipenting idalam 

ikehidupan imanusia iyang imempunyai ikedudukan isabagai imakhluk iindividu 

idan isekaligus ijuga imenjadi imakhluk isosial itidak ibegitu isaja iterlepas idari 

ilingkungannya.iPendidikan imerupakan iupaya imemperlakukan imanusia iuntuk 

imencapai itujuan ihidup iyang idicita-citakan.iTujuan iadalah isuatu iyang 

idiharapkan itercapai isetelah isuatu iusaha itelah idilakukan.iAdapun itujuan 

ipendidikan iyang idiharapkan iadalah iadanya iperubahan itingkah ilaku, isikap 

idan ikepribadian iyang ibaik. 

Sebagaimana idalam ipasal i3 iUndang-Undang iSistem iPendidikan 

iNasional inomor i20 itahun i2003, ibahwa iPendidikan iNasional iberfungsi 

imengembangkan idan imembentuk iwatak iserta iperadaban ibangsa iyang 

ibermartabat idalam irangka imencerdaskan ikehidupan ibangsa.
9

iAdapun 

itujuannya iadalah iuntuk imengembangkan ipotensi ipeserta ididik iagar 

imenjadi imanusia iyang iberiman idan ibertakwa ikepada iTuhan iyang iMaha 

iEsa, iberakhlak imulia, isehat, iberilmu, icakap, ikreatif, imandiri, idan imenjadi 

iwarga inegara iyang idemokratis iserta ibertanggungjawab. 

Secara ioperasional itujuan ipendidikan ikarakter idalam isettingisekolah  

isebagai yaitu: 

                                                             
9
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab II , pasal 3. 
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a. Menguatkan idan imengembangkan inilai-nilai ikehidupan iyang 

idianggap ipenting idan iperlu isehingga imenjadi ikepribadian ikepemilikan 

ipeserta ididik iyang ikhas isebagaimana inilai-nilai iyang idikembangkan. 

b. Mengoreksi ipeserta ididik iyang itidak isesuai idengan inilai-nilai iyang 

idikembangkan idi isekolah. 

c. Membangun ikoneksi iyang iharmoni idengan ikeluarga idan imasyarakat 

idalam imemerankan itanggung ijawab ikarakter ibersama. 

Berkaitan idengan itujuan ipendidikan ikarakter ibaik iyang ibersifat 

iinternal imaupun ieksternal ibahwa itujuan ipendidikan isecara iumum iadalah 

isama.iArtinya, itujuan ipendidikan iharus idapat imenjadikan imanusia iuntuk 

imenjadi ilebih ibaik iserta idapat imengembangkan isegala ikemampuannya. 

Tujuan-tujuan ipendidikan ikarakter iyang itelah idijabarkan idi iatas 

iakan itercapai idan iterwujud iapabila ikomponen-komponen isekolah idapat 

ibekerjasama iuntuk imencapai itujuan itersebut isecara ikonsisten.iPencapaian 

itujuan ipendidikan ikarakter ipeserta ididik idi isekolah imerupakan ipokok 

idalam ipelaksanaan ipendidikan ikarakter idi isekolah.\ 

Pendidikan ikarakter idalam isistem ipendidikan inasional isering 

idiangkat idalam iwacana ipublik iyang iberisi ikritik iterhadap ipendidikan iyang 

selama iini ilebih imengutamakan ipengembangan ikemampuan iintelektual 

akademis i idibandingkan iaspek iyang isangat ifundamental, iyaitu 

pengembangan ikarakter.iPendidikan ikarakter itentu itidak ilepas idari ipersoalan 

iakhlak.i 
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Kedudukan iakhlak idalam ikehidupan imanusia isangat ipenting, 

ibaikisebagai individu imaupun imasyarakat idalam iberbangsa idan 

ibernegara.iAkhlak imerupakan icakupan imoralitas iatau iperilaku iyang ibaik 

ipada isetiap iindividu idalam imelakukan aktivitasnya iagar ibisa iselamat idi 

idunia idan idi iakhirat.iDengan idemikian itidaklah berlebihan ijika idikatakan 

ibahwa imisi iutama idari ikerasulan iMuhammad isaw.Iadalah untuk 

imenyempurnakan iakhlak iyang imulia, idan isejarah imencatat ibahwa ifaktor 

pendukung ikeberhasilan idakwah inabi iantara ilain ikarena idukungan 

iakhlaknya iyang mulia, isehingga iAllah iswt.isendiri imemuji iakhlak imulia 

iNabi iMuhammad isaw.iSebagaimana iyang idijelaskan ipada iQS.iAl-Ahzab 

i(33):21. 

ِ i َرُسولِ i فِيi لَُكم  i َكانَ i لقَد   َوة  i ٱهللَّ ُجواْ i َكانَ i لَِّمنi َحَسنَة  i أُس  َ i يَر  مَ i ٱهللَّ يَو  ِٓخرَ i َوٱل  َ i َوَذَكرَ i ٱأل   i٢١ َكثِيٗراi ٱهللَّ

i 

Terjemahnya i: i 

“Sesungguhnya itelah iada ipadai(diri) iRasulullah iitu isuri iteladan iyang 

ibaik ibagimu i(yaitu) ibagi iorang iyang imengharap i(rahmat) iAllah idan 

i(kedatangan) ihari ikiamat idan idia ibanyak imenyebut iAllah”.
10

 

 

Berdasarkan ifirman iAllah iswt.ibahwasanya itelah iada isuri iteladan 

iyangbaik idalam idiri iRasulullah ibaik isifat, iperilaku imaupun itutur ikata.iHal 

iini idapat dikaji dalam iketeladanan iyang idicontohkan iRasulullah imenerangi 

ikehidupan iumat imanusia menuju icahaya ikebenaran idan ikemenangan isemasa 

ike ikhalifahanya idi ibumi iini. 

Allah iswt.itelah imeletakkan idalam ipersonalitas iNabi iMuhammad 

isaw.dalam igambaran iyang isempurna iuntuk ikarakter iislami, iagar imenjadi 

                                                             
10

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Cipta 

Media,2011), h.420. 
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iteladan ibagi generasi iummat iselanjutnya idalam ikesempurnaan iakhlak 

idaniuniversalitaskeagungan-Nya.iSebagaimana iyang idijelaskan idalam iQS.iAl-

Qalam i(68):4yang iberbunyi: 

 i ََوإِنَّك i  لََعلَى i  ُخلُق i  َعِظيم i٤ i 

Terjemahnya: 

“Dan isesungguhnya ikamu ibenar-benar iberbudi ipekerti iyang iagung”
11

 

 

Dapat di simpulkan bahwa, Pendidikan Karakter merupakan salah satu 

bentuk upaya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mengarah 

pada suatu sistem yang berlandaskan pikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditunjukkan,  penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pengalaman dalam 

berperilaku sehari-hari, serta memiliki tujuan untuk membentuk watak yang baik 

dan akhlak yang mulia. Agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berguna baik 

dalam kehidupan dan menjadi bekal di akhirat kelak. 

2. Organisasi iSiswa iIntra iSekolah 

Manajemen ikesiswaani(peserta ididik) imenempati iposisi iyang isangat 

istrategis ikarena ilayanan ipendidikan ibaik idalam imaupun iluar iinstitusi 

ipersekolahan itertuju ipada ipeserta ididik.iSeluruh ikegiatan ipendidikan, ibaik 

iyang iberkenaan idengan imanajemen iakademik, ilayanan ipendukung, isumber 

idaya imanusia, ikeuangan, isarana iprasarana, idan isekolah idengan imasyarakat 

isenantiasa idiupayakan iagar ipeserta ididik imendapatkan ilayanan ipendidikan 

iyang ihandal idan imaksimal.
12

 

                                                             
11

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.826. 

12
 Andika Restu. Kepemimpinan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah. Volume 01 

Nomor 01Tahun 2015, 0-16. h.2 
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Manajemen ikesiswaan itidak ihanya iberbentuk ipencatatan idata ipeserta 

didik isecara iadministratif, imelainkan iaspek iyang ilebih iluas imelalui iproses 

ipendidikan iserta ipembinaan idi isekolah.iSalah isatu ibentuk ipembinaan isiswa 

idi isekolah iyang idapat idijadikan iwadah imelatih ikemampuan imemimpin, 

ikreativitas idan iinovasi iadalah imelalui ikegiatan iorganisasi ikesiswaan iyaitu 

iOrganisasi iSiswa iIntra iSekolah i(OSIS) 

a. Pengertian iOSIS 

OSIS iadalah isingkatan idari iOrganisasi iSiswa iIntra iSekolah.iMasing-

masing ikata imempunyai ipengertian iyaitu: iOrganisasi iadalah isekumpulan 

idua iorang iatau ilebih iyang iberinteraksi idan ibekerja isama iuntuk imencapai 

itujuan ibersama idalam isuatu iikatan iketentuan iyang itelah idisepakati 

ibersama.
13

iMenurut Undang-undang iNomor i20 iTahun i2003, isiswa iatau 

ipeserta ididik iadalah anggota imasyarakat iyang iberusaha imengembangkan 

ipotensi idiri imelalui iproses ipembelajaran iyang itersedia ipada ijalur, ijenjang 

idan ijenis ipendidikan itertentu.iIntra iadalah iterletak idibagian 

idalam.iMaksudnya isuatu iorganisasi iyang iterletak ididalam iatau idi 

lingkungan isekolah iyang ibersangkutan.
14

iSekolah iatau isatuan ipendidikan 

iadalah ikelompok ilayanan ipendidikan iyang imenyelenggarakan ipendidikan 

ipada ijalur iformal, inonformal, idan iinformal ipada isetiap ijenjang idan ijenis 

ipendidikan. 

                                                             
13

 Adam Ibrahim. Perilaku Organisasi. (Bandung : Sinar Baru Bandung, 1989). h.4 

14
Badruddin.Manajemen Peserta Didik. (Jakarta : PT Indeks, 2014). h.184 
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Kemudian ipengertian iOSIS isecara iorganis imerupakan isatu-satunya 

wadah iorganisasi isiswa iyang isah idisekolah.iOleh isebab iitu, isetiap isekolah 

iwajib imembentuk iOSIS, iyang itidak imenjadi ibagian i(alat) idari iorganisasi 

ilain iyang iada idiluar isekolah.iApabila idipandang idari isisi ifungsionalis, 

idalam irangka ipelaksanaan ikebijakan ipendidikan, ikhususnya pada bidang 

ipembinaan ikesiswaan iarti iyang iterkandung ilebih ijauh idalam ipengertian 

iOSIS iadalah isebagai isalah isatu idari iempat ijalur ipembinaan ikepeserta 

didikan.iOSIS imerupakan isatu-satunya iwadah iorganisasi ipeserta ididik iyang 

isah idi isekolah.iSehingga isetiap isekolah iwajib imembentuk iOSIS iyang itidak 

imemiliki ihubungan iorganisatoris idengan iOSIS idi isekolah ilain idan itidak 

imenjadi ibagian i(alat) idari iorganisasi ilain iyang iada idiluar isekolah.iOSIS 

imerupakan iwahana iuntuk ibelajar idan imengembangkan ibakat ikepemimpinan 

ibagi ipara isiswa, imelatih ikreativitas idan iiovasi imelalui ikegiatan-kegiatan 

iyang idilaksanakan, iserta ibelajar icara ibersosialisasi idengan ibaik iterhadap 

iorang ilain. 

Berdasarkan isistem isosial iTalcott iParson, iOSIS isebagai isuatu isistem 

merupakan itempat ikehidupan iberkelompok ipeserta ididik iyng ibekerja isama 

iuntuk imencapai itujuan ibersama.
15

iDalam ihal iini iOSIS idipandang isebagai 

isuatu isistem, idimana isekumpulan ipara ipeserta ididik imengadakan 

ikoordinasi idalam iupaya imenciptakan isuatu iorganisasi iyang imampu 

imencapai itujuan.iOSIS isebagai isuatu isistem iditandai idengan ibeberapa iciri 

ipokok iyaitu: 

                                                             
15

Yuke Madu Ratna Sari.Peran Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa dalam 

Menumbuhkan Sikap Kepemimpinan Siswa. Volume 05 Nomor 3 Jilid 2 Tahun 2017.h.518 
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1) Berorientasi ipada itujuan 

2) Memiliki isusunan ikehidupan iberkelompok 

3) Memiliki isejumlah iperanan 

4) Terkoordinasi 

5) Berkelanjutan idalam iwaktu itertentu 

Suatu iorganisasi idapat idikatakan isebagai isistem isosial iapabila 

memenuhi isyarat isebagai iberikut. Pertama, isistem isosial iharus 

iterstruktur.iKedua, iagar idapat iselalu ibertahan isistem isosial iharus ididukung 

ioleh isistem iyang ilain.iKetiga, isistem iharus isignifikan imemenuhi ikebutuhan 

ianggotanya.iKeempat, isistem iharus imenimbulkan ipartisipasi iyang imemadahi 

idari ianggota-anggotanya.iKelima isistem ipaling itidak iharus imemiliki ikontrol 

iminimum iterhadap iperilaku iyang iberpotensi imerusak.iKeenam, iapabila 

ikonflik imenjadi isuatu iyang imenimbulkan ikerusakan iyang 

isignifikan.iBerdasarkan isyarat isistem iyang idikemukakan ioleh iTalcott 

iParson, iOSIS imemenuhi isyarat-syarat itersebut.iPertama, iOSIS imemiliki 

istruktur iorganisasi iyang ijelas.iKedua, iOSIS imemiliki idukungan idari isistem 

iyang ilain, iyaitu isekolah.iKetiga, iOSIS imemenuhi ikebutuhan ianggotanya        

dengan iadanya ikegiatan-kegiatan iyang idibutuhkan ioleh anggotanya.iKeempat, 

idalam isetiap ikegiatan iyang idilakukan iseluruh ianggota iturut iberpartisipasi 

ididalamnya.iKelima, iOSIS imemiliki ipembina iyang iselalu imengontrol 

iseluruh ikegiatannya.iKeenam, isetiap iorganisasi imemilikiianggota iyang 
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imemiliki iperbedaan ikarakter iyang idapat imenimbulkan iberbagai imacam 

ikonflik.
16

 

b. Fungsi iOSIS 

Sebagai isebuah iorganisasi, iOSIS imempunyai inilai iorganisasi iyang 

berfungsi imemberikan iberbagai ipengalaman iberorganisasi ikepada ipeserta 

ididik.iPengalaman itersebut iyaitu ipengalaman imemimpin ibagi ipara 

ipengurus, ipengalaman ibekerja isama ibagi ipara ianggota, ihidup idemokratis 

idan iberjiwa itoleransi iterhadap iberagam ipendapat idan icara ipandang iyang 

iberbeda, iserta ipengalaman imengendalikan iorganisasi idengan iilmu 

imanajemen.
17

iSebagai isalah isatu ijalur ipembinaan ikesiswaan, iOSIS 

imempunyai ifungsi isebagai iberikut i: 

1) Sebagai iwadah.iOSIS imerupakan isatu-satunya iwadah ikegiatan ipeserta 

ididik idi isekolah ibersama idengan ijalur ipembinaan iyang ilain iuntuk 

imendukung itercapainya ipembinaan ikesiswaan. 

2) Sebagai imotivator, iartinya iperangsang iyang imenyebabkan ilahirnya 

ikeinginan iserta isemangat ipara ipeserta ididik iuntuk iberbuat iserta imelakukan 

ikegiatan ibersama idalam imencapai itujuan. 

3) Sebagai iupaya ipreventif.iApabila isecara iinternal iOSIS idapat 

imenggerakkan isumber idaya iyang iada idan isecara ieksternal iOSIS imampu 

iberadaptasi idengan ilingkungan, iseperti imenyelesaikan ipersoalan iperilaku 

imenyimpang isiswa idan isebagainya.iDengan idemikian, isecara ipreventifiOSIS 
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Yuke Maduratna Sari.Kajian Moral dan Kewarganegaraan.Volume 05 Nomor 03 Jilid 02 

Tahun 2017. h. 518 

17
Wildan Zulkarnain. Manajemen Layanan Khusus di Sekolah. (Jakarta : Bumi Aksara, 

2018). h.108 
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iikut imengamankan isekolah idari isegala iancaman idari iluar imaupun idari 

idalam isekolah.iFungsi preventif iOSIS iakan iterwujud iapabila ifungsi iOSIS 

isebagai ipendorong ilebih idahulu iharus idapat idiwujudkan.
18

 

Jadi, ifungsi ipembinaan ipeserta ididik imerupakan ifungsi ipokok idari 

OSIS.iPembinaan ipeserta ididik ibertujuan iagar ipeserta ididik ikelak idapat 

menjadi iwarga inegara iyang ibaik idan iberguna.iSasaran ipembinaan ipeserta 

ididik iini imeliputi ipembentukan isikap, ipembentukan ipengetahuan, idan 

ipembentukan iketrampilan.iOleh ikarena iitu, idiperlukan ibeberapa iprinsip 

idalam ipembinaan iOSIS iyaitu isebagai iberikut: 

a) Mudah idan ibermakna.iProgram ikegiatan iOSIS imudah idilaksanakan, 

sederhana, iteratur, idan idapat idilaksanakan isesuai idengan iwaktu iyang itelah 

iditentukan.iKegiatan iyang idiprogramkan iharus iberdampak ipositif ibagi 

ipeserta ididik isehingga iterjadi iperubahan ipada isikap, iperilaku, idan 

iperbuatan ipeserta ididik iyang isemakin icerdas isecara iintelektual, iemosional, 

ispiritual, idan ikinestetiknya. 

b) Normatif.iKhusus iuntuk imadrasah, imaka iajaran iIslam iharus imenjadi 

iukuran idan iacuan idalam imengembangkan iprogram ikegiatan iOSIS idi 

imadrasah. 

c) Fleksibel idan iberkesinambungan.iProgram ikegiatan iOSIS iharus 

idinamis isehingga idapat imenyesuaikan idengan isituasi, ikondisi, idan ifasilitas 

isekolah. 
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d) Kreatif idan imenyenangkan.iProgram ikegiatan iOSIS imenjadikan 

ipeserta ididik isebagai isubjek idan iobjek ikegiatan.iOleh isebab iitu, 

ipengembangan iprogram ikegiatan isedapat imungkin idapat imenumbuhkan 

ikreativitas, iinovasi, idan ikeceriaan ibagi ipeserta ididik. 

e) Mengembangkan ibakat idan iminat ipeserta ididik.iProgram ikegiatan 

OSIS iyang idikembangkan imemperhatikan ipotensi, iminat idan ibakat ipeserta 

ididik, iagar iprogram ikegiatan idapat isekaligus isebagai ipenelusuran ipotensi, 

iminat, idan ibakat ipeserta ididik. 

f) Akuntabel PengembanganiprogramikegiataniOSISidapat dipertanggungja

wabkan iberdasarkan iaturan idan imoral ikepada iwarga isekolah iserta 

istakeholder.
19

 

c. Tujuan iOSIS 

Setiap iorganisasi iselalu imemiliki itujuan iyang iingin idicapai, ibegitu 

pula idengan iOSIS.iAdapun ibeberapa itujuan iyang iingin iOSIS iadalah 

sebagai iberikut i: 

1) Menghimpun iide, ipemikiran, ibakat, ikreativitas, idan iminat ipeserta 

ididikike idalam isalah isatu iwadah iyang ibebas idari iberbagai imacam 

ipengaruh inegatif idari iluar isekolah. 

2) Mendorong isikap, ijiwa, iserta isemangat ikesatuan idan ipersatuan 

idiantara ipeserta ididik, isehingga itimbul isatu ikebanggaan iuntuk imendukung 

iperan isekolah isebagai itempat iterselenggaranya iproses ibelajar imengajar. 
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3) Sebagai itempat idan isarana ipeserta ididik iuntuk iberkomunikasi iserta 

imenyampaikan ipemikiran idan igagasan idalam iusaha iuntuk imematangkan 

ikemampuan iberpikir, imengembangkan iwawasan, idan ipengambilan 

ikeputusan.
20

 

d. Struktur iOSIS 

Satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk mencapai 

tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalahOSIS. OSIS bersifat 

intrasekolah, artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah 

lain yang ada diluar sekolah. Karena OSIS merupakan wadah organisasi peserta 

didik di sekolah, oleh sebab itu setiap peserta didik secara otomatis menjadi 

anggota OSIS.Keanggotaan tersebut secara otomatis berakhir dengan keluarnya 

peserta didik dari sekolah yang bersangkutan. 

Struktur iOSIS iterdiri idari iPembina iOSIS, iPerwakilan iKelas, idan 

iPengurus iOSIS.I 

1) Pembina iOsis, iterdiri idari i: 

a) Kepala iSekolah iyakni isebagai iketua i: 

(1) Bertanggung ijawab iatas iseluruh ipengelolaan, ipembinaan idan 

ipengembangan iOSIS idisekolahnya; (2) memberikan inasihat ikepada 

iperwakilan ikelas idan ipengurus; (3) mengesahkan ikeanggotaan iperwakilan 

ikelas idengan isurat ikeputusan ikepala isekolah; (4) mengesahkan idan imelantik 

ipengurus iOSIS idengan isurat ikeputusan ikepala isekolah; (5) 
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mengarahkanipenyusunan ianggaran irumah itangga idan iprogram ikerja OSIS; 

dan (6) mengadakan ievaluasi iterhadap ipelaksanaan itugas ipengurus iOSIS. 

b) Wakil iKepala iSekolah ibagian iKesiswaan iyakni isebagai iwakil iketua i: 

(1) Bertanggung ijawab iatas iseluruh ipelaksanaan ipengeloaan, ipembinaan 

idan ipengembangan iOSIS idi isekolahnya; (2) memberikan ibimbingan idan 

ilatihan ikepada iperwakilan ikelas idan ipengurus; (3) menyusun idan 

imemproses irekruitmen ikeanggotaan iperwakilan ikelas iuntuk iditindak ilanjuti 

idengan isurat ikeputusan ikepala isekolah; (4) memfasilitasi ipengesahan idan 

ipelantikan ipengurus iOSIS ioleh ikepala isekolah; (5) memfasilitasi idan 

imembimbing ipenyusunan ianggaran irumah itangga idan iprogram ikerja iOSIS; 

(6) mefasilitasi idan imembina idan ipenyusunan iprogram ikerja iOSIS; (7) 

mengahadiri irapat-rapat iOSIS; (8) Mengadakan ievaluasi iterhadap ipelaksanaan 

itugas ipengurus iOSIS isecara iberkala isetiap itiga ibulan isekali; dan (9) 

memberikan ilaporan iseluruh ikegiatan iOSIS isecara iberkala isetiap ibulan 

ikepada ikepala isekolah i(program iyang idilaksanakan iserta idaftar ihadir 

ikegiatan iserta isasaran iyang idicapai). 

c.) Guru iyakni isebagai ianggota, isedikitnya i5 i(lima) iorang idan idapat 

ibergantian isetiap itahun ipembelajaran: 

(1) Bertanggung ijawab iatas iseluruh ioperasional ipelaksanaan ipengelolaan 

ipembinaan idan ipengembangan iOSIS idi isekolahnya; (2) memberikan 

ibimbingan idan ilatihan ikepada iperwakilan ikelas idan ipengurus; (3) membantu 

iWakesek ikesiswaan imenyusun idan imemproses irekruitmen ikeanggotaan 

iperwakilan ikelas iuntuk iditindak ilanjuti idengan isurat ikeputusan 
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ikepalaisekolah; (4) membantu idan imemfasilitasi ipelaksanaan ipengesahan idan 

ipelantikan ipengurus iOSIS; (5) memfasilitasi idan imembina isecara iteksnis 

ipenyusunan ianggaran irumah itangga idan iprogram ikerja iOSIS; (5) 

memfasilitasi idan imembina isecara iteknis ipelaksanaan iprogram ikerja iOSIS; 

(6) mengadakan ievaluasi iterhadap ipelaksanaan itugas ipengurus iOSIS 

isecaraberkala isetiap itiga ibulan isekali; (7) memberikan ilaporan iseluruh 

ikegiatan iOSIS isecara iberkala isetiap ibulan ikepada iwakil ikepala isekolah 

i(program iyang idilaksanakan iserta idaftar ihadir ikegiatan iserta isasaran iyang 

idicapai). 

2) Perwakilan iKelasTerdiri iatas i2 i(dua) iorang idari isetiap ikelas yaitu: 

(1) Perwakilan ikelas ibertugas imemilih ipengurus iOSIS, imengajukan iusul-

usul iuntuk idijadikan iprogram ikerja iOSIS idan imenilai ilaporan 

ipertanggungjawaban ipengurus iOSIS ipada iakhir imasa ijabatannya; (2) 

perwakilan ikelas ibertanggung ijawab ilangsung ikepada ipembina iOSIS; dan (3) 

masa ikerja iperwakilan ikelas iselama isatu itahun ipelajaran.Adapun iRincian 

itugas iantara ilain i: 

a. Mewakili ikelasnya idalam irapat iperwakilan ikelas; i 

b. Mengajukan iusul ikegiatan iuntuk idijadikan iprogram ikerja iOSIS; i 

c. Mengajukan icalon ipengurus iOSIS iberdasarkan ihasil irapat ikelas; 

d. Memilih ipengurus iOSIS idari idaftar icalon iyang itelah idisiapkan; 

e. Menilai ilaporan ipertanggungjawaban ipengurus iOSIS ipada iakhir 

ijabatannya; 
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f. Mempertanggungjawabkan isegala itugas ikepada ikepala isekolah iselaku 

iketua ipembina; 

g. Bersama-sama ipengurus imenyusun ianggaran irumah itangga. 

3) Pengurus iOSIS 

a) Syarat iPengurus iOSIS. Adapun beberapa syarat yang harus di penuhi 

oleh pengurus OSIS yaitu; (1) Taqwa itehadap ituhan iyang iMaha iEsa; (2) 

memiliki ibudi ipekerti iluhur iatau iakhlak imulia idan isopan isantun; (3) 

memiliki ibakat isebagai ipemimpin; (4) tidak iterlibat ipenyalahgunaan inarkoba; 

(4) memiliki ikemauan, ikemampuan ipengetahuan iyang imemadai; (5) dapat 

imengatur iwaktudengan isebaik-sebaiknya, isehigga ipelajarannya itidak 

iterganggu ikarena imenjadi ipengurus iOSIS; (6) pengurus idicalonkan ioleh 

iperwakilan ikelas; (7) tidak iduduk idikelas iterakhir; dan (8) syarat ilain 

idisesuaikan idengan iketentuan isekolah. 

b) Kewajiban iPengurus iOSIS 

Tidak hanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengurus OSIS, 

adapun kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjadi pengurus OSIS 

diantaranya; (1) Menyusun idan imelaksanakan iprogram ikerja isesuai idengan 

ianggaran idasar idan ianggaran irumah itangga iOSIS; (2) Selalu imenjunjung 

itinggi inam ibaik, ikehormatan idan imartabat isekolahnya; (3) Kepemimpinan 

ipengurus iOSIS ibersifat ikolektif; (4) Menyampaikan ilaporan 

ipertanggungjawaban ikepada iPembina iOSIS idanTembusannya ikepada 

iperwakilan ikelas ipada iakhir imasa ijabatannya; dan (5) Selalu iberkonsultasi 

idan iberkoordinasi idengan iPembina iOSIS. 
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e. Manajemen Pembina OSIS 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup: 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan 

pengawasan. 

Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif, bekerja yang benar 

(berorientasi pada input-output), dan efisien, bekerja dengan benar (berorientasi 

pada cara untuk mencapai tujuan). Manajemen memiliki empat fungsi yaitu  

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanan merupakan kegiatan yang akan dilasanakan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Menurut Anderson dan 

Bowman dalam Prim menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses 

mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan di masa datang.
21

Menurut 

Andang fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan 

pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau 

kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.Dalam menentukan rencana 

harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai 

dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu 

pada visi dan misi organisasi.
22
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Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), h. 40. 
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Andang,Manajemen dan Kepemimpian Kepala Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), h. 25 
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2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan kegiatan pengaturan sumber daya yang 

dimiliki guna diarahkan ke rencana yang sudah ditetapkan oleh tujuan 

organisasi.Sebagaimana menurut Marno dan Trio Supriyanto penempatan fungsi 

pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena 

tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan 

pelaksanaannya.
23

Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan 

berdasarkan perhitunganperhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya 

mendekatkan organisasi pada tujuan yang hendak dicapainya.Ia 

memerlukanpengaturan-pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah dimana 

kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati 

oleh setiap orang dalamorganisasi. Selanjutnya menurut Robbins19, bahwa 

kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup (1) Menetapkan 

tugas yang harus dilakukan; (2) Siapa yang mengerjakan; (3) Bagaimana tugas itu 

dikelompokkan; (4) Siapa yang melapor; (5) Dimana keputusan itu harus 

diambil.
24

 

3) Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau actuating merupakan usaha yang dilakukan 

untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya agar tida melenceng atau keluar dari yang sudah ditetapkan 

organisasi.Jadiactuating artinya melaksanakan atau menggerakkan orang-orang 
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Marno & Trio Supriyanto,Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam,(Bandung: 
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agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersamasama 

untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Sebagaimana menurut 

Mashuri20 pelaksanaan (actuating) adalah keseluruhan proses dalam memberikan 

dorongan untuk bekerja pada bawahan sehingga mereka mau bekerja secara tulus 

dalam rangka menapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana. Selanjutnya 

menurutGeorge R. Terry yang dikutip Prim Masrokan mengemukakan bahwa 

actuating merupakan usaha menggerakkan anggotaanggota kelompok sedemikian 

rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi 

dan sasarananggota-anggota organisasi tersebut, karena para anggota itu juga 

ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
25

 

4) Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan atau controlling adalah merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengawasi, mengukur dan membandingkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh organisasi dan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

bersama.Sebagaimana menurut Ernest Dale. Evaluasi adalah suatu proses yang 

teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur 

atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian dibuat suatu kesimpulan dan 

penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Dalam evaluasi 

terdapat sebuah pengawasan (control) yang dapat diartikan perintah 

atau pengarahan dan sebenarnya, namun karena diterapkan dalam pengertian 

manajemen, control berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan apakah sesuai tidak 
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dengan rencana.
26

 Jika prestasinya memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih 

sasaran, yang bersangkutan mesti mengoreksinya. Menurut Manulang22 agar 

kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui tiga tahapan 

kegiatan yaitu: a) Tahapan penetapan alat pengukur (standard); b) Tahapan 

mengadakan penilaian (evaluate); dan c) Megadakan tindakan perbaikan. 

Sementara itu Manajemen Pembina adalah cara yang dilakukan oleh 

seseorang yang di percaya sebagai penanggungjawab dalam melakukan sesuatu 

yang diatur dalam empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Seorang pembina bertugas untuk memberikan 

suatu pembinaan kepada siswa dalam hal ini adalah pengurus OSIS dalam 

membentuk karakter kepemimpinan siswa.Adapun  bentuk pembinaan yang dapat 

dilakukan oleh pembina OSIS. Menurut Mulyasa (2007:43) menjelaskan 

pembinaan kesiswaan kesiswaan adalah segala kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengawasan, penilaian,dan pemberian bantuan kepada siswa sebagai 

insan peribadi, insan pendidikan, insan pembangunan agar siswa tumbuh dan 

berkembang sebagai manusia seutuhnya dengan tujuan pendidikan nasional 

berdasarkan pancasila. Dasar hukum kegiatan pembinaan ini adalah Peratuaran 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Kesiswaan. Tujuan pembinaan kesiswaaan adalah (a) Mengembangkan potensi 

siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi minat, bakat dan kreativitas (b) 

Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan 
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bertentangan dengan tujuan pendidikan. (c) Mengaktualisasikan potensi siswa 

dalam pencapaian prestasi sesuai bakat dan minat. (d) Menyiapkan siswa agar 

menjadi warga masyarakat yang berahklak mulia,demokratis, menghormati hak-

hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (Civil Society). 

3. Kepemimpinan i 

Kata-kata ipemimpin iatau i iLeadership imerupakan imuatan i inilai.iKita 

ibiasanya imemikirkan i ikata itersebut idengan ipositif, iyaitu i iseseorang iyang 

imempunyai ikapasitas ikhusus.iSebagaian ibesar idari ikita iakan imenjadi 

iseorang ipemimpin idari ipada iseorang imanajer, iatau iseorang ipemimpin idari 

ipada iseorang ipolitikus.iSering ikata iLeadership imengacu ipada iperan 

idaripada iperilaku.
27

 

Ada ibanyak idefinisi itentang ikepemimpinan.iTetapi ibagi ikita, isecara 

imendasar iLeadership iberarti imempengaruhi iorang.iIni i imerupakan idefinisi 

iyang iluas idan itermasuk idi idalamnya ibermacam-macam iperilaku iyang 

diperlukaniuntuk imemengaruhi iorang ilain. 

Sebagian ibesar perspektifiLeadership imemandang ipemimpin isebagai 

isumber ipengaruh.iPemimpin memimpin ipada idasarnya i imemengaruhi idan 

ipara ipengikut imengikuti isebagai ipihak iyang i idipengaruhi.iKepemimpinan 

iberasal idari ikata ipemimpin, iyang iartinya iadalah iorang iyang iberada idi 

idepan idan imemiliki ipengikut, ibaik iorang itersebut imenyesatkan iatau 

itidak.iKetika iberbicara ikepemimpinan imaka iia iakan iberbicara imengenai 

iperihal ipemimpin idan ilain isebagainya. 
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a. Pandangan iIslam itentang iKepemimpinan i 

Kepemimpinan ibukan isuatu iyang iistemewa, itetapi itanggung 

jawab, ibukan ifasilitas itetapi ipengorbanan, ijuga ibukan iuntuk iberleha-leha 

itetapi ikerja ikeras.iJuga ibukan ikesewenang-wenangan ibertindak itetapi 

ikewenangan imelayani.i 

Kepemimpinan iadalah iberbuat idan ikepeloporan ibertindak.iImam idan 

ikhalifah iadalah idua iistilah iyang idigunakan iAlquran iuntuk imenunjuk 

pemimpinan.iKata iimam iterambil idari ikata iamma iyaummu, iyang iberarti 

imenuju, imenumpu idan imeneladani.iKata ikhalifah iberakar ikata ikhalafa, 

iyang ipada imulanya iberarti i“dibelakang” iseringkali ijuga idiartikan 

i“pengganti”, ikarena iyang imenggantikan iselalu iberada idi ibelakang, iatau 

idatang isesudah iyang idigantikannya. 

Jika idiperhatikan iteori-teori itentang ifungsi idan iperan iseorang 

pemimpin iyang idigagas idan idilontarkan ioleh ipemikir-pemikir idari 

dunia ibarat, imaka ikita iakan ihanya imenemukan ibahwa iaspek ikepemimpinan 

iitu isebagai isebuah ikonsep iinteraksi, irelasi, iproses iotoritas imaupun ikegiatan 

imempengaruhi, imengarahkan idan imengkoordinasi isecara ihorizontal isemata. 

Konsep iIslam bahwa ikepemimpinan isebagai isebuah ikonsep iinteraksi, 

irelasi, iproses iotoritas, ikegiatan imempengaruhi, imengarahkan 

idanimengkoordinasi ibaik isecara ihorizontal imaupun ivertical.iKemudian, 

idalam iteori-teori imanajemen, ifungsi ipemimpin isebagai iperencana idan 

ipengambil keputusan i(planning iand idecision imaker), ipengorganisasian 
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(organization).iKepemimpinan idan imotivasi i(leading iand imotivation), 

pengawasan i(controlling) idan ilain ilain.
28

 

At-Abrasi idalam itafsirnya imengemukakan ibahwa ikata iimam 

imempunyai imakna iyang isama idengan ikhalifah.iHanya isaja ikata iimam 

idigunakan iuntuk iketeladanan.iKarena iia imemperoleh idari ikata iyang 

imengandung iarti idepan, iberbeda idengan ikhalifah iyang iterambil idari ikata 

ibelakang.iKita idapat iberkata ibahwa iAlquran imenggunakan ikedua iistilah 

iini, iuntuk imenggambarkan iciri iseorang ipemimpin, isekali idi idepan imenjadi 

ipanutan.iIng ingarso isun itulodo.Dan idalam iarti ilain idi ibelakang iuntuk 

imendorong isekaligus imengikuti ikehendak idan iarah iyang idituju ioleh iyang 

idipimpinnya, iatau itut iwuri ihandayani.
29

 

Dalam QS.Al-Baqarah (2):124, idiuraikan itentang ipengangkatan iNabi 

iIbrahim isebagai iimam/Pemimpin: 

تَلَى ٓ i ۞َوإِذِ  هِ i ٱب  َر  ُۥi مَ  ۧإِب  ت  i َربُِّ يَّتِي  i َوِمنi قَالَ i إَِماٗما  i لِلنَّاسِ i َجاِعلُكَ i إِنِّيi قَالَ i فَأَتَمَّهُنَّ  i بَِكلَِم   َل i قَالَ i ُذرِّ

i ُيَنَال iِدي لِِمينَ i َعه 
 i i١٢٤ ٱلظَّ 

Terjemahnya: i 

“Dani(ingatlah), iketika iIbrahim idiuji iTuhannya idengan ibeberapa 

ikalimat i(perintah idan ilarangan), ilalu iIbrahim imenunaikannya.iAllah 

iberfirman: i"Sesungguhnya iAku iakan imenjadikanmu iimam ibagi 

iseluruh imanusia".iIbrahim iberkata: i"(Dan isaya imohon ijuga) idari 

iketurunanku".iAllah iberfirman: i"Janji-Ku i(ini) itidak imengenai iorang 

iyang izalim”
30
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Ada idua ihal iyang iwajar iyang iperlu idiperhatikan imenyangkut isurah 

iAl Baqarah iayat i124 idi iatas.iPertama, ikepemimpinan idalampandangan iAl 

iquranbukan isekedar ikontrak isosial iantara isang ipemimpin idengan 

imasyarakatnya,tetapi ijuga imerupakan iikatanperjanjian iantara idia idengan 

iAllah iswt.Iataudengan ikata ilain, iamanat idari iAllah.iKarena iitu ipula, iketika 

isahabat inabi,AbuDzarr, imeminta isuatu ijabatan, iNabi iMuhammad 

isaw.ibersabda: ikamulemah,dan iini iadalah iamanah isekaligus idapat imenjadi 

isebabkenistaan idanpenyesalandi ihari ikemudian i(bila idisia-siakan).iKedua, 

ikepemimpinan imenuntut ikeadilan,karena ikeadilan iadalahlawan ipenganiayaan 

iyang idijadikan isyarat ioleh iayatdiatas, idan ikeadilan itersebut iharus idirasakan 

ioleh isemua ipihak. 

Dalam iayat ilain iyang imembicarakan itentang ikepemimpinan iyang 

ibaik, iditemukan ilima isifat ipokok iyang ihendaknya idimiliki ioleh 

ipemimpinan/imam.iKelima isifat itersebut itertuang idalam idua iayat, iyaitu 

idalam iQS.iAl-Ahzab (33):2,iyang iberbunyi: 

كَ i يُوَحى ٓ i َماi َوٱتَّبِع   بَِّك  i ِمنi إِلَي  َ i إِنَّ i رَّ َملُونَ i بَِماi َكانَ i ٱهللَّ  i i٢ َخبِيٗراi تَع 

Terjemahnya i: i 

“Dan iikutilah iapa iyang idiwahyukan iTuhan ikepadamu.iSesungguhnya 

iAllah iadalah iMaha iMengetahui iapa iyang ikamu ikerjakan”
31

 

 

DaniQS.iAl-Anbiya (21):73-74.iSifat-sifat idimaksud iadalah: 

هُم   نَ  َل  َوَجَعل  ِهم  فِع  نَآ إِلَي  َحي  ِرنَا َوأَو  ُدوَن بِأَم  ٗة يَه  تِ ٱأَئِمَّ َر  َخي  ةِ ٱَوإِقَاَم  ل  لَو  ِة  ٱَوإِيتَآَء  لصَّ َكو  بِِديَن  لزَّ   ٧٣َوَكانُواْ لَنَا َع 
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Terjemahnya : 

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah” 

 

ُِ i وطًاَولُ  نَ  ٗماi َءاتَي  ٗماi ُحك  ُِ i َوِعل  نَ  ي  يَةِ i ِمنَ i َونَجَّ قَر  َملُ i َكانَتi ٱلَّتِيi ٱل  ئَِث  i تَّع 
ٓ َخبَ  مَ i َكانُواْ i إِنَّهُم  i ٱل  ء  i قَو   َسو 

i َِسقِين  i i٧٤ فَ 

Terjemahnya i: 

“Dan ikepada iLuth, iKami itelah iberikan ihikmah idan iilmu, 

idantelahKamiselamatkan idia idarii(azab iyang itelah imenimpa 

ipenduduk) ikotayangmengerjakan iperbuatan ikeji.Sesungguhnya imereka 

iadalahkaumiyangjahat ilagi ifasik”.
32

 

 

Dari idua iayat idi iatas idapat idiambil ibeberapa ipoin idi iantaranya: 

1) Kesabaran idan iketabahan, ikami ijadikan imereka ipemimpinpemimpin 

iketika imereka itabah/sabar 

2) Yahduna ibi iamrina, imengantar imasyarakatnya iketujuan iyang isesuai 

idengan ipetunjuk ikami i(Allah) 

3) Wa iauhaina iilaihin ifi’lal ikhairat i(telah imembudaya ipada idiri 

imereka ikebajikan) 

4) Abidin i(beribadah, itermasuk imelaksanakan ishalat idan imenunaikan 

izakat) 

5) Yuqinun i(penuh ikeyakinan) 
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b. Sifat-sifat iPemimpin idalam iIslam i 

Tidak idiragukan ilagi ibahwa iNabi iMuhammad isaw.iadalah isosok 

imanusia iyang ipaling iideal, isempurna idalam isegala ihal. iBeliau ibukan 

ihanya iseorang iNabi idan iRasul ipilihan, itapi ijuga isebagai ikepala irumah 

itangga iyang iharmonis ibagi ikeluarga-keluarganya, isahabat iyang ibaik ibagi 

isesamanya, ihuru iyang iberhasil ibagi imurid-muridnya, iteladan ibagi iumatnya, 

ipanglima iyang iberwibawa ibagi iprajuritnya idan ipemimpin iyang ibesar 

ibagiikaumnya.iSegala iakhlak imulia iada ipadanya, isehingga iAllah isebagai 

ipencipta ipun imemujinya. Sebagaimana dalam QS. Al-Qalam (68):4 

  ٤إِنََّك لََعلَى  ُخلُق  َعِظيم  وَ  

Terjemahnya: 

“Dan isesungguhnya ikamu ibenar-benar iberbudi ipekerti iyang iagung. 

Sesungguhnya itelah iada ipada irahmat iAllah idani(kedatangan) ihari 

kiamat idan ibanyak imenyebut iAllah”(Q.S Al-Qalam [68]:4).
33

 

 

 Keberhasilan ibeliau isebagai ipemimpin, idilandasi isifat iatau ikriteria 

ipemimpin iyang iideal dalam islam : 

1) Shiddiq 

Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai 

oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi 

pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy 

menamakannyashiddiq dan amin Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua 

orang termasukpara pemimpin Mekkah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan 

bicara, yangdemikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi 
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kepadanya pastiakan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran 

pesannya.
34

 

Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur.Beliau tidak 

hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. 

Kata-kata beliau selalu konsisten.Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. 

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah 

dikaruniai empat sifat utama, yaitu: Shiddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah. 

Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat 

dipercaya dalam menjaga tanggung jawab.Sedangkan tablig berarti 

menyampaikansegala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti 

cerdas dalammengelola masyarakat.
35

 Antara lain sebagaimana di jelaskan dalam 

arti hadist dibawah ini: 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah telah 

mengabarkan kepadaku Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari 

Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada 

tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, pada hari dimana 

tidak ada naungan selain naungan-Nya. Yaitu; Seorang imam yang adil, 

pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang 

hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena 

Allah yang mereka berkumpul karena-Nya dan juga berpisah karena-Nya, 

seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita bangsawan lagi cantik untuk 

berbuat mesum lalu ia menolak seraya berkata, 'Aku takut kepada Allah.' Dan 

seorang yang bersedekah dengan diam-diam, sehingga tangan kanannya tidak 

mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Dan yang terakhir 

adalah seorang yang menetes air matanya saat berdzikir, mengingat dan 

menyebut nama Allah dalam kesunyian" (HR. Muslim).
36
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Meski hadits ini menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang 

dijamin keselamatannya oleh Allah swt.nanti pada hari kiamat, namun yang 

sangatditekankan oleh hadits ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu 

pemimpinyang adil. 

2) Amanah 

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana 

karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. 

Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar al-Amin (yang dapat 

dipercaya).Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas 

pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu.Pemimpin yang amanah yakni 

pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan 

kepercayaan yang diberikan Allah swt. Yang dimaksud amanah dalam hal ini 

adalahapapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw. meliputi segala aspek 

kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.
37

 

Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. memberi bukti 

bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara 

kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan 

sebaliknyaselalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. 

Sesuatu yangharus disampaikan bukan saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak 

akan diubah,ditambah atau dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap 

firman selaludisampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau.Sebagai 

pemimpin Nabi Muhammad saw. berusaha untuk memberi yangterbaik bagi 
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umatnya, sehingga dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad saw.selalu 

mengutamakan umatnya, berkorban untuk umatnya, bahkan sampai akhirumurnya 

Rasulullah masih memikirkan umatnya. Bukti sejarah ini menunjukkanbahwa 

Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin sekaligus manajer sejati yangsangat 

mencintai umatnya. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akansenantiasa 

menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di 

ataspundaknya.Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam 

urusankepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan 

bersama. 

3) Tabliqh 

Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad saw. pemberian Allah yaitu 

mundhir (pemberi peringatan) diutusnya Nabi Muhammad saw., sebagai orang 

yang memberi peringatan yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan 

mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. 

Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. 

Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya.Sifat 

Iniadalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyi-kan informasi yang benar 

apalagi untuk kepentingan umat dan agama.Beliau tidak pernah sekalipun 

menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering 

memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan 
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diraih oleh pengikutnya di kemudian hari diutus dan diangkat menjadi pemimpin 

umat manusia oleh Allah swt.
38

 

Melebihi pemimpin-pemimpin yang telah ada seperti halnya Nabi-Nabi 

yangterdahulu. Tugas menyampaikan wahyu adalah karakteristik beliau sebagai 

manajeryang memiliki sifat tabligh (menyampaikan), dan dari uraian diatas kita 

juga dapatmelihat bahwa Rasulullah adalah seorang manajer yang sangat 

menguasai akaninformasi. Inilah yang menyebabkan keberhasilan manajerial Nabi 

Muhammadsaw. 

Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah 

keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat.Beliau 

sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan 

memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam istilah 

Arab dikenal ungkapan, “kul al-haq walau kaana murran”,katakanlah atau 

sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. 

4) Fathanah 

Fathanah Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan 

memiliki kecakapan luar biasa dan kepemimpinan yang agung.Beliau adalah 

seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang.Kesuksesan Nabi 

Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan 

oleh Allah swt. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan 

menjelaskan wahyu Allah swt., kecerdasan dibekalkan juga karena beliau 

mendapatkepercayaan Allah swt. untuk memimpin umat, karena agama Islam 
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diturunkanuntuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam.25 Oleh 

karena itudiperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, 

nasihat,bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami 

firman-firman Allah swt. 

Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau 

melakukan dakwahnya. Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang 

serumah dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, 

berdakwah kepada orang- orang yang dekat dengannya, setelah itu barulah secara 

terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas, yaitu masyarakat 

Quraisy dan masyarakat Mekkah pada umumnya. 

Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang 

sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa.Selain itu, seorang 

pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam 

dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. 

Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana. Sifat pemimpin adalah 

cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta 

tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

padaumat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian 

dalamsistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan 

bagianbagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah 

digariskan 
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c. Pembentukan iKarakter iKepemimpinan iSiswa i 

Pembentukan ikarakter ikepemimpinan isiswa imerupakan ihal iyang 

isangat ipenting.iHal iini idisebabkan ikarena ipada iawal imilenium iini 

ipermasalahan iyang idihadapi iorganisasi isemakin ikompleks iyang idisebabkan 

ioleh iglobalisasi.iDalam ikonteks iseperti iini idiperlukan ikepemimpinan iyang 

ikuat. 

Karakter iseorang isiswa iberkembang idari iwaktu ikewaktu.iMenurut 

Sudarwan iDanim, ikarakter itidak iakan iberubah idengan icepat.
39

Perubahan 

karakter imerupakan iproses ievolusi. Sebuah iperilaku iseseorang iyang idapat 

diamati merupakan indikasi dari ikarakternya.Organisasi membutuhkanipemimpin 

iyang iberkarakteristik ikuat idan ibaik iyang imampu membimbing ipengikut 

iuntuk imasa idepan idan imenunjukkan imereka idapat idipercaya. 

Karakter imengacu ipada iserangkaian isikap, iperilaku, imotivasi, idan 

ketrampilan.iKarakter ikepemimpinan isiswa iterbentuk ikarena ikebiasaan iyang 

idilakukan, isikap iyang idiambil idalam imenanggapi ikeadaan, idan ikata-kata 

iyang idiucapkan ikepada iorang ilain.iKarakter iini ipada iakhirnya imenjadi 

isesuatu iyang imenempel ipada iseseorang idan isering iorang iyang 

ibersangkutan itidak imenyadari ikarakternya.iSeseorang ibiasanya ilebih imudah 

iuntuk imenilai ikarakter iorang ilain idaripada ikarakternya isendiri. 

d. Faktor iyang iMemengaruhi iPembentukan iKarakter iKepemimpinan iSiswa 

Selama iproses ipembentukan ikarakter ikepemimpinan isiswa 

iberlangsung, iada ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya.iMenurut iAli iMas’ud 
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ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ikarakter iada idua iyaitu ifaktor iinternal idan 

ifaktor ieksternal.
40

iAdapun ipenjelasannya isebagai iberikut: 

1) Faktor iInternal 

Faktor iInternal iyaitu ifaktor iyang iterdapat idalam ipribadi imanusia iitu 

isendiri.iFaktor iini iberupa iselectivity iatau idaya ipilih iseseorang iuntuk 

imenerima idan imengolah ipengaruh-pengaruh iyang idatang idari iluar. 

2) Faktor iEksternal 

Faktor ieksternal iyaitu ifaktor iyang iterdapat idiluar ipribadi 

imanusia.iFaktor iini iberupa iinteraksi isosial idiluar ikelompok.
41

 

4. Peran iOSIS idalam iMembentuk iKarakter iKepemimpinan iSiswa i 

Salah isatu ikegiatan iintrakurikuler iadalah iOSIS iyang idijadikan 

isebagai iwadah iuntuk ibelajar idan imengembangkan ikarakter ikepemimpinan 

ibagi isiswa, imelatih ikreativitas, idan iinovasi imelalui ikegiatan-kegiatan iyang 

idilaksanakan, idan ibelajar icara ibersosialisasi idengan ibaik iterhadap iorang 

ilain. iSelain iitu, iOSIS ijuga isebagai iwahana iuntuk imembentuk ikarakter idan 

ikepribadian iyang ibaik, iseperti imeningkatkan ikeimanan idan iketaqwaan, 

idisiplin, isopan isantun, iakhlaq imulia, itanggung ijawab, imandiri, ikomunikatif, 

isuka imembantu, itanggap, idan iyang itidak ikalah ipenting iadalah imembentuk 

ikarakter ikepemimpinan.
42
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Karakter iakan iterbentuk isebagai ihasil ipemahaman itiga ihubungan 

iyang ipasti idialami ioleh isetiap imanusia, iyaitu ihubungan idengan idiri 

isendiri, idengan ilingkungan, idan ihubungan idengan ipencipta.iSetiap ihasil 

ihubungan itersebut iakan imemberikan ipemahaman iyang ipada iakhirnya 

imenjadi inilai idan ikeyakinan isiswa.iProses iperhubungan iitu imenjadi ifaktor-

faktor iyang imempengaruhi ipembentukan ikarakter ikepemimpinan isiswa.i 

Salah isatu ifungsi iOSIS iialah isebagai iupaya ipreventif, iyaitu isecara 

iinternal iOSIS idapat imenggerakkan isumber idaya iyang iada idan isecara 

ieksternal iOSIS imampu iberadaptasi idengan ilingkungan, iseperti 

imenyelesaikan ipersoalan iperilaku imenyimpang isiswa idan 

isebagainya.
43

iSelain iitu ifungsi ipembinaan isiswa, itujuannya iagar isiswa 

inantinya idapat imenjadi iwarga inegara iyang ibaik idan iberguna.iDengan 

idemikian ipembinaan isiswa imeliputi ipembentukan ikepribadian idan isikap, 

ipembentukan ipengetahuan, idan ipembentukan iketerampilan.
44

 

Sementara iitu inilai iyang iterdapat idalam iOSIS iadalah inilai iorganisasi 

imeliputi; ikepemimpinan, ipengalaman idalam ihal ibekerja isama, idemokratis, 

imempunyai irasa itoleransi iyang itinggi, iserta ipengalaman idalam 

imengendalikan iorganisasi. 
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C. Kerangka iKonseptual 

Tesis iini iberpijak ipada ikerangka ikonseptual ibahwa iManajemen 

Pembina iOrganisasi iSiswa iIntra iSekolahi(OSIS) iTerhadap iPembentukan 

iKarakter iKepemimpinan iSiswa idi iSMA iNegeri i6 iPalopo iyang iberfokus 

ipada ikonsep pembinaan OSIS dan iupaya pembina iOSISdalam imembentuk 

ikarakter ikepemimpinan isiswa iyang iberlandaskan ipada ikarakter 

ikepemimpinan idalam iislam idan iPeraturan iMenteri iPendidikan iNasional 

iRepublik iIndonesia iNomor i39 iTahun i2008.iKepemimpinan iadalah iseni 

imempengaruhi iorang ilain idan itidak imemaksa iuntuk imemotivasi iorang-

orang iagar imencapai itujuan iyang itelah idisepakati ibersama.iMenurut 

iUndang-undang iNomor i20 iTahun i2003, isiswa iatau ipeserta ididik iadalah 

ianggota imasyarakat iyang iberusaha imengembangkan ipotensi idiri imelalui 

iproses ipembelajaran iyang itersedia ipada ijalur, ijenjang idan ijenis ipendidikan 

itertentu.iMaksud isiswa idalam ipenelitian iini iadalah ipengurus iOSIS. 

Jadi, iyang idimaksud idengan imembentuk ikarakter ikepemimpinan 

isiswayaitu imenjadikan inilai-nilai iyang ikhas isetiap ipengurus iOSIS idalam 

imempengaruhi iatau imemotivasi iorang ilain idalam iupaya imencapai itujuan 

iyang idiinginkan iberbeda idari iyang ilain. 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB iIII 

METODE iPENELITIAN 

A. Jenis iPenelitian idan iPendekatan iyang idigunakan 

1. Jenis iPenelitiani 

Penelitian iini iadalah ipenelitian ilapangani(field iresearch) iyaitu ipenulis 

imelakukan ipenelitian ilangsung ike ilokasi iuntuk imendapatkan idan 

imengumpulkan idata.iPenelitian iyang idilaksanakan idi ilapangan iadalah 

imeneliti imasalah iyang isifatnya ikualitatif, iyakni iprosedur idata ipenelitian 

iyang imenghasilkan idata ideskriptif iberupa ikata-kata iyang itertulis iatau ilisan 

idari iorang-orang idan iperilaku iyang idiamati.iSehingga ibisa idisimpulkan 

ibahwa ipenelitian iini ibersifat ipenelitian ikualitatif.iArtinya ipenelitian iini 

iberlandas ipada ikondisi idan iobjek iyang ialami. 

Secara iteoritis bahwa, ipenelitian ikualitatif iadalah ipenelitian iyang 

iterbatas ipada i iusaha imengungkapakan isuatu imasalah idan ikeadaan 

isebagaimana iadanya isehingga ihanya imerupakan ipenyingkapan ifakta idengan 

imenganalisis idata 

2. Pendekatan iPenelitian 

Pendekatan idapat idimaknai isebagai iusaha idalam iaktifitas ipenelitian 

iuntuk imengadakan ihubungan idengan iorang iyang iditeliti.iAda ibeberapa 

ipendekatan iyang ipenulis igunakan idalam imenelaah itesis iini, iyaitu: 

a. Pendekatan iTeologis-Normatif 

Hampir isetiap ikehidupan, iagama iselalu ihadir isebagai 

ibarometer.iPendekatan iteologis-normatif imemandang ibahwa iajaran iIslam 
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iyangibersumber idari ikitab isuci ial- iQur’an idan iSunnah iNabi imenjadi 

isumber iinspirasi idan imotivasi ipendidikan iIslam.iPendekatan iini idilakukan 

iuntuk imemberikan ipemahaman ikepada ipeserta ididik iagar ibisa imenjujung 

itinggi idan imengamalkan inorma-norma ikeagamaan. 

b. Pendekatan iPedagogis 

Pendekatan iini idigunakan iguna imengkaji ipendapat iatau ipemikiran 

ipraktisi ipendidikan iyang iberhubungan idengan iupaya ipembinaan ipeserta 

ididik imelalui ipembelajaran.iDalam ipertumbuhan idan iperkembangannya, 

ijasmani idan irohani ipeserta ididik iperlu imendapatkan ipembinaan iyang 

imemadai imelalui ipendidikan. 

c. Pendekatan iFenomenologi 

Pendekatan ifenomenologi iberhubungan idengan ipemahaman itentang 

ibagaimana ikeseharian, idunia iintersubyektifi(dunia ikehidupan).iFenomenologi 

ibertujuan iuntuk imenginterpretasikan itindakan isosial iorang ilain isebagai 

isebuah iyang ibermakna i(dimaknai) iserta idapat imerekonstruksi ikembali 

iturunan imakna idari itindakan iyang ibermakna ipada ikomunikasi iintersubjektif 

iindividu idalam idunia ikehidupan isosial.iPenelitian ifenomenologi imencoba 

imenjelaskan iatau imengungkap imakna ikonsep iatau ifenomena ipengalaman 

iyang ididasari ioleh ikesadaran iyang iterjadi ipada ibeberapa 

iindividu.iFenomenologi idilakukan idalam isituasi iyang ialami, isehingga itidak 

iada ibatasan idalam imemaknai iatau imemahami ifenomena iyang idikaji. 
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B. Lokasi idan iWaktu iPenelitian 

1. Lokasi iPenelitian 

Adapun ilokasi iyang itelah iditentukan ioleh ipeneliti iuntuk idijadikan 

iobjek ipenelitian iyaitu idi iUPT iSMA iNegeri i6 i iPalopo, ihal iini idikarenakan 

isekolah iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo iadalah isalah isatu isekolah iyang 

iberhasil idalam ihal mengembangkan iOrganisasi.i 

2. Waktu iPenelitian 

Waktu ipenelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 

C. Subjek idan iObjek iPenelitian 

Subjek ipenelitian iadalah ibenda, ihal, iatau iorang, itempat idata iuntuk 

ivariabel ipenelitian iyang idipermasalahkan imelekat.iSubjek imerupakan 

isumber idata iprimer idi idalam isebuah ipenelitian iyang imemberikan 

iinformasi isecara iberbeda iantara iindividu idengan iindividu iyang ilain, 

imeskipun idiberikan ipernyataan iyang isama ioleh ipeneliti.iSelain iitu isubjek 

ijuga imerupakan ibagian idari isampel idi idalam isebuah ipopulasi iyang 

imemiliki iciri-ciri ikecenderungan ikhusus iyang ibersifat iunik, isehingga i 

imemungkinkan ipeneliti iuntuk imelakukan iobservasi isecara 

imendalam.iDalam ihal iini ipeneliti imenentukan isubjek ipenelitian iyaitu 

ipendekatan ipedagogi, iteologi-normatif idan ifenomenologi idiantaranya: 

1. Kepala iSekolah 

2. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan  

3. Pembina OSIS 
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Adapun iobjek ipenelitian idalam ipenelitian iini iadalah isegala ibentuk 

ikegiatan idalam ihal iManajemen Pembina iOrganisasi iSiswa iIntra 

iSekolahi(OSIS) idalam iMembentuk iKarakter iKepemimpinan iSiswa idi iUPT 

iSMA iNegeri i6 iPalopo 

D. Teknik Pengumpulan Data idan Instrumen Penelitian 

1. Teknik iPengumpulan iData 

Teknik ipengumpulan idata imerupakan ilangka iyang ipaling iutama 

idalam ipenelitian, ikarena itujuan iutama idari ipenelitian iadalah imendapatkan 

idata.iTanpa imengetahui iteknik ipengumpulan idata, imaka itidak iakan 

imendapatkan idata iyang imemenuhi istandar idata iyang 

iditetapkan.iPengumpulan idata idapat idilakukan idalam iberbagai isumber idan 

iberbagai icara.iDalam ipenelitian ikualitatif, ipengumpulan idata idilakukan ipada 

inatural isetting i(kondisi iyang ialamiah), isumber idata iprimer, iteknik 

ipengumpulan idata ilebih ibanyak ipada iobservasi iberperan iserta i(Partcipant 

iabservation) iwawancara imendalam i(in idepth iinterview) idan idokumentasi. 

Adapun iteknik ipengumpulan idata: 

a. Studi ipustakai(Library iResearch) imerupakan ipengumpulan idata 

iberupa iteori idari ibuku-buku, imaupun ipenemuan idari ipenelitian. 

b. Penelitian iLapangani(Field iresearch) idilakukan iuntuk imelihat idan 

imemperoleh idata iatau iinformasi iyang iada idi ilapangan, ihubungannya 

idengan iobjek iyang i akan iditeliti. iSecara iumum iada iempat imacam iteknik 

ipengumpulan idata, iyaitu iobservasi, iwawancara, iangket, idan idekomntasi. 
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1) Observasi iadalah isuatu istudi iyang idisengaja idan isistematis itentang 

ikeadaan iatau ifenomena isosial idan igejala ifisik idengan ijalan imengamati idan 

imencatat.iNana iSyaodih imengatakan iobservasi idapat idilakukan isecara 

ipartisipatif. Jadi, observasi iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

iobservasi ipartisipatif. 

2) Interviewi(wawancara) iadalah imerupakan isuatu ibentuk ikomunikasi 

iverbal, isemacam ipercakapan iyang ibertujuan iuntuk imemperoleh iinformasi 

idan ikomunikasi iyang idilakukan isecara itatap imuka.iSudarman iDamin 

imendefinisikan iwawancara imerupakan isebuah ipercakapan iantara idua iorang 

iatau ilebih iyang ipertanyaannya idiajukan ipeneliti ike isubjek iatau isekelompok 

isubjek ipeneliti iuntuk idijawab.iJadi imetode iini idilakukan isecara imendalam 

iuntuk imendapatkan iinformasi iyang ilangsung ipada isumber iyang ipertama 

i(primer), iadapun iwawancara idengan isumber ilain iadalah isekedar ipelengkap 

idan ibahan ipertimbangan iagar idata iyang ididapat ilebih iterjamin itingkat 

ivaliditasnya. Interview yang di lakukan oleh peneliti yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang di berikan kepada narasumber yang di wawancarai. Pertanyaan 

tersebut telah terlampir di pedoman wawancara.  

3) Dokumenter imerupakan isuatu iteknik ipengumpulan idata idengan 

imenghimpun idan imenganalisis idokumen-dokumen, ibaik idokumen itertulis, 

igambar, ielektronik.iDalam ipenulisan itesis iini ipenulis imelakukan ipencatatan 

iterhadap idokumen iyang idibutuhkan idalam ipencarian idata berupa lembar 

hasil wawancara dari narasumber, SK OSIS PLT, dan Matriks Program Kerja 

OSISidi iUPT iSMA iNegeri i6 iPalopo iuntuk imengetahui isejauh imana iupaya 
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iyang idi ilakukan pembina OSIS idalam imembentuk ikarakter ikepemimpinan 

isiswa. I 

2. Instrumen iPenelitian 

Adapun insrtumen penelitian yang dilakukan yaitu: 

a. Instrumen Utama 

Instrumen dalam penelitian ini adalah dari diri peneliti itu sendiri.Peneliti 

berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, dan 

sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. 

b. Instrumen Pendukung 

Instrumen pendukung yaitu hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi. 

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan 

memiliki hasil yang lebih baik yaitu: 

1) Pedoman Observasi 

Observasi merupakan proses yang kompleks, tersusun dari aspek 

psikologis dan biologis. Pengumpulan data melalui observasi (pengamatan 

langsung) dibantu dengan alat instrument. Peneliti secara langsung melihat 

dengan mata kepala sendir apa yang terjadi, mendengarkan dengan telinga sendiri. 

Lihat dan dengar, catat apa yang dilihat, didengar termasuk apa yang dikatakan, 

pikirkan dan rasakan. 

1)  Pedoman wawancara 

Wawancara mendalam perlu dilakukan sebagai studi permulaaan atau 

penjelajahan umum di lokasi penelitian guna menentukan fokus penelitian. 

Pengumpulan data dengan metode wawancara perlu dilengkapi dengan beberapa 
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alat bantu seperti: 

a) Pedoman wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan 

teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b) Alat perekam, berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar 

peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti 

untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan. 

E. Teknik iAnalisis iData 

Analisis idan iinterpretasi isecara ikonseptual imerupakan iproses iyang 

iterpisah idalam ihal imengorganisasi idata ipenelitian.iAnalisis imenekankan 

ipertimbangan ikata- ikata, ikonteks, inon-verbal, ikonsistensi iinternal, iperluasan 

iintensitas, dan yangipalingipenting iadalah imelakukan ireduksi idata.iSedangkan 

iproses iinterpretasi imelibatkan ipengikatan imakna idan isignifikansi ianalisis, 

ipenjelasan ipola ideskriptif idengan imelihat ihubungan iyang isaling iterkait, 

ikemudian imenarik isebuah ikesimpulan isebagai ihasil iakhirdari ilaporan 

ipenelitian. 

Data iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara, icatatan ilapangan, imaupun 

ibahan- ibahan ilainnya iakan imempunyai iarti isetelah idianalisis idan 

idiinterpretasi idengan imenggunakan imetode ianalisis idan iinterpretasi idata 

iyang irelevan idengan ikebutuhan ipenelitian.iKaitannya idengan ipenelitian iini, 

imetode ianalisis idan iinterpretasi idata iyang idigunakan ioleh ipeneliti iadalah 

ianalisis imodel iMiles idan iHuberman iada i3 imacam ikegiatan idalam 

imenganalisis idata ikualitatif iyaitu: 
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1. Reduksi idata: ireduksi idata imerujuk ipada iproses ipemilihan, 

ipemokusan, ipenyederhanaan, iabtraksi idan ipentransformasian i“data imentah” 

iyang imenjadi icatatan-catatan ilapangan itertulis.iSebagaimana idiketahui, 

ireduksi idataterjadi isecara ikontinu imelalui ikehidupan isuatu iproyek iyang 

idiorientasikan isecara ikualitatif. 

2. Model idatai(DataiDisplay): ilangkah iutama ikedua idari ikegiatan 

imenulis idara iadalah imodel idat.iKiat imendefinisikan i“model” isebagai isuatu 

ikumpulan ipengambilan itindakan. 

3. Penarikan/verifikasi ikesimpulan:imerupakan isebagian idari isatu 

ikegiatan ikomfigurasi iyang iutuh.iKesimpulan-kesimpulan idiverifikasi iselama 

ipenelitian iberlangsung.iBerkaitan idengan ipenarikan ikesimpulan itersebut, 

ipenerapan imetode ipada ipenelitian iini iadalah imengungkapkan ikebenaran 

idan imemahaminya.Penarikan ikesimpulan ihanya isebagian idari isuatu 

ikonfigurasi iGemini.iKesimpulan idiverifikasi isebagaimana ipeneliti 

imemproses. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum UPT SMA Negeri 6 Palopo 

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah    : UPT SMA Negeri 6 Palopo 

2) NPSN     : 40307800 

3) Jenjang Pendidikan   : SMA 

4) Status Sekolah    : Negeri 

5) Alamat Sekolah 

a) Jalan    : Pataang II No. 61 Palopo 

b) RT/RW    : 004/003 

c) Kode Pos    : 91923 

d) Kelurahan    : Tomarundung 

e) Kecamatan    : Wara Barat 

f) Kabupaten/Kota   : Kota Palopo 

g) Provinsi    : Sulawesi Selatan 

h) Negara    : Indonesia 

6) Posisi Geografis   : -2,997045 

  120, 1865483 

b. Data Pelengkap 

1) SK Pendirian Sekolah   : 896/VIII/2009 

2) Tanggal SK Pendirian   : 2009-08-03 

60 
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3) Status Kepemilikan   : Pemerintah Daerah 

4) SK Izin Operasional   : 896/VIII/2009 

5) Tanggal SK Izin Operasional  : 2009-08-03 

2. Visi dan Misi UPT SMA Negeri 6 Palopo 

a. Visi Sekolah 

Menjadi Sekolah yang unggul dalam mutu yang berdasarkan dengan iman 

dan taqwa serta berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap 

berpijak pada budayabangsa. 

b. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan pelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap 

siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal berdasarkan 

etika, logika, estetika dankinestik. 

2) Mendorong dan membantu guru untuk berkreasi/mengembangkan secara 

kreatif materi-materi pokok bahan ajar sesuai karakteristik setiap mata pelajaran 

dan memanfaatkan berbagai media termasuk mediaTIK. 

3) Menetapkan sistem manajeman berbasis sekolah dan partisipasi seluru 

stake holdersekolah. 

4) Menetapkan sistem belajar tuntas (masteri learning) sehingga siswa 

mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yangditetapkan. 

5) Mengakomendasi kecakapan hidup (life skill) secara terpadu dan proposal 

dalam prosespembelajaran. 

6) Mengembangkan kompetensi dasar siswa secara seimbang antara rana, 

kognitif, efektif, danpsikomotor. 
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7) Memksimalkan pengelolahan dan pengunaan laboratoriumkomputer. 

8) Meningkatkan kemampuan fasilitas layanann internet kepada seluruh 

siswa, guru, stafTU. 

3. Tujuan UPT SMA Negeri 6 Palopo 

a. Meraih rerata nilai ujian nasional yang terus meningkat mencapai 3,00 

(8,00) pada tahun2016. 

b. Proporsi yang diterima di perguruan tinggi negeri mencapai 80% dari 

jumlah alumni setiaptahun. 

c. Membekali alumni yang mencakup domain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentangSKL. 

d. Menghasilkan manusia terdidik yang beriman, berbudi pekerti luhur, 

berpengetahuan, berketerampilan, berkepribadian dan bertanggung jawab yang 

selalu memuliakan guru dan orang tuanya serta menghormati oranglain. 

4. Sarana dan Prasarana Sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo 

No. Nama Ruangan Jumlah 

1. Ruang Kelas 25 

2. Ruang Kepala Sekolah 1 

3. Ruang Kepala Sekolah 1 

4. Ruang Guru 1 

5. Ruang Perpustakaan 1 

6. Ruang Komputer 1 

7. Laboratorium Biologi 1 

8. Ruang Tata Usaha 1 
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9. Lapangan Volly 1 

10. Lapangan Basket 1 

11. Kamar Mandi/WC Siswa 4 

12. Kamar Mandi/WC Guru 2 

13. Ruang UKS 1 

14. Ruang Osis 1 

15. Kantin 5 

16. Pos Jaga 1 

17. Ruang BK  1 

18. Ruang Satgas Covid-19 1 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Sekolah  

UPT SMA Negeri 6 Palopo 

B. Hasil Penelitan 

1. Konsep Manajemen OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo 

Konsep Manajemen OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.Manajemen 

pembina OSIS melalui OSIS telah terimplementasi dalam pengelolaan kinerja 

OSIS SMA Negeri 6 Palopo.Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya fungsi 

manajemen terdiri atas 4 hal sebagai berikut. 

a. Perencanaan  

Perencanaan yang hubungannya dengan bagaimana pengurus OSIS 

merencanakan tindakan, merumuskan apa, bagaimana, siapa dan bilamana 

sesuatu kegiatan akan dilakukan agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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Kemudian dalam dalam perencanaan ini, semua manajemen pembina OSIS telah 

di implementasikan oleh pengurus OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo tanpa 

terkecuali.OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo lebih menitik beratkan kepada 

perencanaan yaitu rapat perdana dalam rapat perencanaan OSIS UPT SMA 

Negeri 6 Palopo selalu banyak perbedaan pendapat dalam tubuh 

organisasinya.Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Perencanaan yang dilakukan oleh pengurus OSIS ada beberapa 

diantaranya di jelaskan oleh : 

1. Bapak Drs. Basman, S.H., M.M  selaku Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 6 

Palopo menjelaskan bahwa: 

“Perencanaan yang dilakukan oleh pengurus OSIS berdasarkan hasil dari 

rapat yang dilaksanakan yaitu program-program kegiatan seperti 

menjalankan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di sekolah. Kegaiatan 

ekstrakulikuler juga merupakan program besar yang harus terlaksanakan 

dengan baik” 
45

 

 

2. Bapak Sumarlin, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian 

Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo menerangkan bahwa: 

“Perencanaan program kegiatan yang telah di tetapkan pada rapat perdana 

pengurus OSIS salah satunya pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ). Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah satu bentuk kegkatan 

yang akan di lakukan oleh pengurus OSIS di akhir masa periode jabatan 

pengurus OSIS. Laporan Pertanggung Jawabaan (LPJ) berisi tentang semua 

hasil kegiatan yang telah terlaksana maupun tidak terlaksana semuanya di 

rangkup dalam kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)”
46

 

 

3. Ilyas Yusuf, S.Pd., M.Pd selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo 

juga menerangkan bahwa: 

                                                             
45

Basman, selaku Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”.Pada 

tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 WITA. 
46

Sumarlin, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo 

“Wawancara”. Pada tanggal 23 September 2021 pukul 10,45 WITA 
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“Tidak hanya ada dua program saja yang harus terlaksana dan di bahas di 

rapat perencanaan.Ada tiga puluh dua program kerja OSIS yang harus 

terselesaikan sebelum masa jabatan periode pengurus habis.Pengurus OSIS 

mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam melaksanakan semua 

program yang telah di rencanakan.”
47

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dan beberapa narasumber, 

program perencanaan kegiatan OSIS tidak terlepas dari tanggungjawab seorang 

pembina OSIS untuk memberikan arahan kepada OSIS baik dari ketua OSIS 

maupun seluruh pengurus OSIS agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan 

rencana yang telah di rapatkan sebelumnya.  

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian yang hubungannya dengan bagaimana pengurus OSIS 

merancang berbagai sumber daya mereka, pembagian tugas sesuai kompetensi 

pengurus, koordinasi atau hubungan dalam organisasi dan pendelegasian 

pengurus dalam suatu program kerja.Kemudian dalam pengorganisasian ini, 

semua manajemen pembina OSIS telah diimplementasikan oleh pengurus OSIS 

UPT SMA Negeri 6 Palopo tanpa terkecuali. 

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dan narasumber. 

Pengorganisasian pengurus OSIS teridiri beberapa yaitu: 

1. Menurut Bapak Drs. Basman, S.H., M.M selaku Kepala Sekolah UPT SMA 

Negeri 6 Palopo. 

“Pengorganisasian tidak lepas dari persoalan kepemimpinan.Dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepada pengurus OSIS yang diarahkan 

langsung oleh pembina OSIS merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, 

dimana setiap pengurus diberikan tugas untuk mengerjakan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing.Jika setiap pengurus telah melaksanakan 

                                                             
47

 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 23 September 2021 pukul 11.15 WITA  
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kewajiban/tugas yang di berikan kepada mereka maka itu sudah bisa 

dikatakan sosok calon-calon pemimpin karena di ketahui bahwa salah satu 

sikap dari seorang pemimpin yaitu dapat bertanggungjawab dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan”
48

 

 

2. Menurut Bapak Sumarlin, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian 

Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo. 

“Jenis pengorganisasian yang dilakukan oleh pengurus OSIS menyangkut 

tentang konsep manjemen kinerja OSIS dimana konsep ini berfokus pada 

program-program kegiatan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh 

pengurus OSIS. Program kegiatan ini tentunya telah dibahas dalam rapat 

koordinasi antara pengurus dan pembina OSIS”
49

 

 

3. Menurut Bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd selaku Pembina OSIS UPT SMA 

Negeri 6 Palopo 

“Pengorganisasian OSIS menyangkut beberapa hal yaitu pemilihan ketua 

OSIS, pembagian bidang kerja, penentuan ketua setiap bidang kerja, 

pembuatan program kerja yang akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Hal 

ini juga tidak lepas dari pengawasan dari pembina OSIS baik kepala sekolah, 

wakasek kesiswaan maupun pembina OSIS, semua bentuk pengorganisasian 

tersebut tentu berasal dari hasil perencanaan dan keputusan yang di tetapkan 

pembina OSIS yang kemudian di serahkan oleh pengurus OSIS untuk di 

laksanakan”.
50

 

 

c. Pelaksanaan  

Pelaksanaan yang hubungannya dengan bagaimana keseluruhan usaha, 

cara, teknik dan metode yang dilakukan pembina OSIS untuk mendorong 

pengurus  OSIS agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin agar 

tercapainya tujuan organisasi. Manajemen pembina OSIS yang terlaksana dalam 

pergerakan yang dilakukan oleh OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo adalah 

                                                             
48

Basman, selaku Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”.Pada 

tanggal 23 September 2021 pukul 10.00 WITA. 
49

Sumarlin, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo 

“Wawancara”. Pada tanggal 23 September 2021 pukul 10,45 WITA 
50 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 23 September 2021 pukul 11.15 WITA  
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persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, larangan pemaksaan terhadap orang 

lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah, itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan 

bersama, diatas kepentingan pribadi atau golongan dalam musyawarah. Dan 

kepercayaan kepada wakil-wakil yang diberikan kepercayaan untuk 

melaksanakan hasil dari permusyawaratan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara narasumber dan penelti terdapat 

beberapa pelaksaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS sesuai 

dengan metode dan arahan yang di berikan oleh pembina OSIS yaitu: 

Menurut Bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd selaku pembina OSIS di UPT SMA 

Negeri 6 Palopo. 

“Pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 

6 Palopo, yang paling pertama itu pembagian bidang kerja oleh seluruh 

pengurus OSIS yang di arahkan langsung oleh pembina OSIS. Adanya 

bidang-bidang kerja yang akan di bentuk oleh pembina OSIS bertujuan agar 

nantinya seluruh kegiatan program kerja OSIS SMA Negeri 6 Palopo dapat 

terarah sesuai dengan yang di rencakan pada rapat kerja antara pembina dan 

pengurus OSIS. Tidak hanya itu, pembentukan bidang kerja juga bertujuan 

bagi pengurus OSIS dalam menjalankan tugas, kewajiban serta 

tanggungjawab yang di berikan kepada seluruh pengurus OSIS tanpa 

terkecuali”
51

 

 

d. Pengawasan  

Pengawasan dalam pelaksanaannya masih kurang, OSIS lebih banyak 

fokus pada rapat perencanaan namun sangat jarang melakukan evaluasi dengan 

pembina maupun dalam internal OSIS. Pengawasan yang hubungannya dengan 

                                                             
51 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 23 September 2021 pukul 11.15 WITA  
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bagaimana proses pengamatan yang di lakukan pengurus OSIS terhadap seluruh 

kegiatan mereka agar lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang 

maupun yang akan dilakukan sesuai denganrencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kemudian dalam pengorganisasian ini, semua manajemen pembina 

OSIS telah di implementasikan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 6 Palopo tanpa 

terkecuali. 

Dari penjelasan hasil penelitian tentang konsep manajmen OSIS di UPT 

SMA Negeri 6 Palopo.Adapun tabel yang menjelaskan tentang peranan manajmen 

pembina OSIS sesuai dengan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. 

Posisi Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan 

Kepala  

Sekolah 

1. Perencanaan 

Pengrekrutan Pengurus 

OSIS 

2. MerencanakanProgram 

kerja OSIS 

3. Pembagian tugas 

pengurus OSIS sesuai 

dengan bidang kerja 

1. Sebagai 

penyalur 

informasi baik 

melalui 

pembina ke 

pengurus OSIS 

2. Bertanggungjaw

ab terhadap 

seluruh rencana 

dan 

pengembangan 

1. Mengesahkan 

dan melantik 

pengurus OSIS 

2. Mengahdiri 

rapat kerja 

OSIS 

1. Memantau 

Kegiatan 

OSIS 

2. Memantau 

kinerja 

pembina  
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OSIS 

Wakasek  

Kesiswaan 

1. Menyusun 

Program 

pembinaan 

Kesiswaan 

 

1. Membina dan 

mengkoordinasi

kan keamanan 

dan ketertiban 

pengurus OSIS 

1. Melaksanakan 

program 

pembinaan 

2. Melaksanakan 

bimbingan, 

pengarahan dan 

pendendalian 

pengurus OSIS 

3. Membina 

Pengurus 

OSISn dalam 

beroganisasi 

1. Mengawasi 

program 

pembinaan 

kesiswaan  

Pembina  1. Menyusun Program 

kerja OSIS 

2. Mengesahkan 

keanggotaan 

perwakikan kelas 

berdasarkan keputusan 

kepala sekolah 

3. Menyusun dan 

mngevaluasi 

pelaksanaan program 

1. Mengarahkan 

dan 

membimbing 

pengrus OSIS 

2. Mengarahkan 

Penyusunan 

ART OSIS dan 

program kerja 

OSIS 

1. Menghadiri 

kegiatan rapat 

pengurus  

2. Mengevaluasi 

Pelaksanaan 

Program 

kegiatan OSIS 

3. Memberikan 

laporan kepada 

sekolah secara 

1. Mengawasi 

seluruh 

kegiatan 

Program 

OSIS 

2. Memantau 

kinerja 

pengurus 

OSIS 

3. Memberika
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OSIS  periodik tentang 

pelaksanaan 

kegitan OSIS 

n Nasihan 

dan arahan 

kepada 

pengurus 

OSIS 

 

Tabel. 4.2 Tugas dan Peran Pembina OSIS 

 

2. Manajemen Pembina OSIS dalam Membentuk Karakter 

Kepemimpinan Siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo  

Keberadaan OSIS merupakan hal yang wajib ada di sekolah menengah, 

baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas karena telah 

diatur secara tegas dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

pembinaan kesiswaan. Walaupun tidak semua siswa di sekolah bisa menjadi 

pengurus OSIS, namun setidaknya diharapkan pengurus OSIS ini bisa mewakili 

aspirasi seluruh siswa. Penyelenggaraan kegiatan OSIS sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan bisa membentuk karakter kepemimpinan siswa, 

seperti apa yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya kegiatan OSIS melalui 

berbagai kegiatan yang menarik, menantang, dan bermanfaat.  

Terlaksananya kegiatan OSIS dan terbentuknya karakter kepemimpinan 

dalam diri siswa sangat diharapkan.Untuk memenuhi semua itu tentu ada yang 

berpartispasi dalam mendukung serta memberikan arahan yang tentunya 

bertujuan untuk membangun semangat para siswa khususnya pengurus OSIS 

dalam melaksanakan tanggungjawab yang di berikan kepada mereka. 
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Pembina OSIS yang mencakup Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah 

bagian Kesiswaan serta Pembina OSIS yang di beri tanggungjawab penuh oleh 

Kepala Sekolah untuk membina OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo.Pembina 

OSIS berperan penting dalam pembentukan karakter kepemimpinan siswa di UPT 

SMA Negeri 6 Palopo. Pembina OSIS tentu memiliki manajemen untuk mengatur 

agar pengurus OSIS dapat menlaksanakan dan menjalankan tugas yang di berikan 

kepada mereka agar semua perencanaan yang telah di rencakan sebelumnya 

mengenai agenda/kegitan yang akan di lakukan pengurus OSIS selama masa 

jabatan mereka sebagai pengurus telah selesai.   

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OSIS baik dalam 

maupun luar sekolah sudah dapat dikatakan bahwa dia telah berhasil dalam hal 

pembentukan karakter kepemimpinan.Mereka berhasil menjadikan dirinya 

sebagai calon-calon pemimpin karena telah berhasil mengerjakan semua 

tanggungjawab serta tugas yang di amanahkan kepada mereka. 

Manajemen Kepemimpinan yang dilakukan oleh pembina OSIS SMA 

Negeri 6 Palopo menacakup 4 hal kriteria kepemimpinan dalam Islam yaitu: 

a. Amanah 

Amanah artinya bisa di percaya atau terpercaya. Seorang pemimpin harus 

bisa di percaya dan juga bisa memegang kepercayaan dari orang lain. Amanah 

salah satu kriteria yang sangat penting dari empat kriteria kepemimpinan dalam 

Islam. Karena tanpa adanya kepercayaan seseorang tidak bisa membuktikan 

bahwa dirinya bisa bertanggungjawab atas apa yang di berikan. 

Manajemen Pembinaan yang dilakukan oleh pembina OSIS yang berkaitan 
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tentang Amanah (Kepercayaan) di jelaskan oleh : 

1. Menurut Bapak Dr. Basman, S.H., M.M selaku Kepala Sekolah UPT SMA 

Negeri 6 Palopo: 

“Pembentukan karakter siswa yang memiliki sifat Amanah  (di percaya) 

dengan memberikan tugas kepada Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan 

dan Pembina OSIS untuk mengarahkan anggota/pengurus OSIS  dalam 

melakukan tugas dan kewajiban yang diberikan”
52

 

 

2. Menurut Bapak Sumarlin, S.Pd., M.Pd, selaku Wakil Kepala Sekolah bidang 

Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo: 

“Sifat Amanah tentu sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter 

kepemimpinan siswa, berdasarkan dari amanah yang diberikan oleh kepala 

sekolah, bentuk amanah tidak hanya berpacu pada tugas dan tanggungjawab 

yang di berikan tetapi juga bagaimana dia bisa memgang amanah untuk diri 

mereka sendiri, tanggungjawab untuk diri mereka sendiri. Apabila mereka 

sudah dapat bertanggungjawab dengan diri mereka sendiri, bisa di pastikan 

bahwa amanah sebagai pengurus organisasi pun sudah pasti bisa 

terlaksana”
53

 

 

3. Menurut Bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd selaku Pembina OSIS UPT SMA 

Negeri 6 Palopo: 

“Dari amanah yang di berikan sepenuhnya kepada saya melalui Kepala 

Sekolah. Tidak jauh dari yang di bahas oleh kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan yang mana, hanya saja tidak hanya keseluruhan 

dari tanggungjawab yang diserahkan akan diarahkan kembali ke pengurus 

OSIS” 

 

b. Shiddiq 

Shiddiq artinya Jujur.Seorang pemimpin juga harus punya sifat yang jujur 

baik dalam sikap maupun tindakan.Manajemen kepemimpinan yang berpacu pada 

manajemen kepemimpinan dalam islam salah satunya yaitu Shiddiq (Kejujuran). 

                                                             
52

Basman, selaku Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”.Pada 

tanggal 25 September 2021 pukul 09.10 WITA. 
53

Sumarlin, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan UPT SMA Negeri 6 Palopo 

“Wawancara”. Pada tanggal 25 September 2021 pukul 09,35 WITA 
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Ini juga yang di gunakan pada manajemen yang diterapkan oleh pembina OSIS 

dalam membentuk karakter kepemimpinan siswa khususnya pada perngurus OSIS 

itu sendiri. 

Menurut Bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd selaku pembina OSIS di UPT SMA 

Negeri 6 Palopo: 

“Sifat jujur yang diarahkan oleh pembina OSIS baik itu dari Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan saya selaku 

pembina OSIS mengenai tentang tindakan yang di lakukan setiap pengurus 

dalam setiap tugasnya. Terutama pada siswa yang bertugas mengatur dana 

organisasi dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Semuanya 

harus sesuai dengan berapa jumlah dana yang telah di pakai pada satu 

periode masa jabatan pengurus”
54

 

c. Fathonah 

Fathonah memiliki arti cerdas, seorang calon pemimpin harus mempunyai 

sifat cerdas dalam dirinya.Sifat cerdas sangat membantu seseorang dalam meraih 

segala sesuatunya, karena sifat cerdas ada karena adanya usaha dan keinginan 

dalam belajar, bisa juga karena faktor genetika.Dalam manajemen kepemimpinan 

terdapat sifat Fathonah yang harus ada pada diri seorang pemimpin.Dalam hal ini 

manajemen kepemimpinan inilah yang juga diterapkan oleh pembina OSIS dalam 

membentuk karakter kepemimpinan siswa khususnya pengurus OSIS di UPT 

SMA Negeri 6 Palopo. 

Menurut Bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd selaku Pembina OSIS di UPT SMA 

Negeri 6 Palopo bahwa: 

“Karakteristik seorang pemimpin tidak lepas dari sifat cerdas yang di 

milikinya.Kecerdasan yang dimilki membuatnya bisa menjadi seseorang 

yang terpilih untuk di jadikan contoh ataupun panutan bagi 

                                                             
54 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 25 September 2021 pukul 10.20 WITA  
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anggotanya.Sama halnya dengan Pengurus OSIS, karena OSIS merupakan 

wadah bagi para siswa untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang di 

milikinya baik dari segi akademik maupun non-akademik.Manajemen yang 

dilakukan pembina OSIS dalam menyangkit tentang kecerdasan tidak hanya 

itu saja. Pembina OSIS juga mengarahkan pengurus OSIS untuk ikut serta 

dalam lomba-lomba yang di adakan oleh sekolah lain dan juga mengikuti 

berbagai seminar kependidikan guna untuk menambah wawasan intelektual 

seorang siswa, serta tak lupa pula untuk selalu mengikuti kegiatan 

kerohanian yang telah diagendakan dalam program kerja OSIS gun auntuk 

menambah wawasan spiritual seorang siswa sebagai calon pemimpin”.
55

 

 

d. Tabliqh 

Tabliqh memiliki arti menyampaikan atau memberitahukan yang berkaita 

tentang hal-hal kebaikan.Seorang calon pemimpin tidak hanya dapat dipercaya, 

jujur, dan cerdas tetapi juga harus bisa menjandikan penyalur informasi yang baik 

bagi anggotanya, menjadi pendengar yang baik dan mengajak anggotanya untuk 

selalu berbuat kebaikan.Sifat ini tentu sangat di haruskan ada pada setiap diri 

seorang pemimpin.Karena Pemimpin adalah contoh bagi setiap anggotanya. 

Manajemen Pembina OSIS dalam membentuk karakter kepemimpinan seeorang 

siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo menurut bapak Ilyas Yusuf B, S.Pd., M.Pd 

yang memiliki wewenang sebagai pembina OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo 

memberikan penjelasan tentang sifat tabliqh yang harus di miliki oleh setiap calon 

pemimpin khususnya pengurus OSIS. 

“Menyampaikan dan memberitahu hal-hal baik adalah hal yang wajib di 

lakukan oleh seorang pemimpin, mengarahkan dan memberi nasihat tentang 

kebaikan, serta mengajak dalam berbuat baik.Ini semua menyangkut tentang 

bagaimana kepemimpinan pengurus OSIS yang ada di UPT SMA Negeri 6 

Palopo khususnya pembina dan ketua OSIS. Pembina OSIS menyampaikan 

arahan serta contoh kepada ketua OSIS untuk di sampaikan kepada 

pengurus OSIS lain. Arahan bisa seperti program kerja, informasi lomba, 

serta informasi dari berbagai sumber lainnya yang bersangkutan tentang 

                                                             
55 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 25 September 2021 pukul 10.20 WITA  
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pengurus dan program kerja.Pembina OSIS hanya bertugas mengarahkan, 

memberi contoh dan mengawas.Selebihnya tugas seorang ketua OSIS untuk 

mengatur pengurus OSIS lainnya dan memantau kinerja masing-masing dari 

setiap bidang-bidang kerja”.
56

 

 

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dan narasumber tentang 

manajmen kepemimpinan siswa yang menyangkut empat sifat kepemimpinan 

dalam islam yaitu Amanah, Shiddiq, Fathanah, dan Tabliqh tidak lepas dari setiap 

masalah ataupun kendala yang di temui oleh pembina OSIS dalam melaksanakan 

upaya yang di lakukan pembina OSIS dalam membentuk karakter kepemimpinan 

siswa yang sesuai dengan empat kriteria kepemimpinan dalam islam. 

Dari tiga narasumber yang peneliti temui rata-rata mengalami kendala atau 

kesulitan yang hampir sama dalam hal mengarahkan pengurus OSIS untuk 

menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan memberikan 

kepercayaan  kepada pengurus.  

Adapun mengenai manajemen pembina OSIS dalam  pembentukan 

karakter kepemimpinan siswa di jelaskan pada tabel di bawah ini: 

Posisi Pembentukan Karakter Kepemimpinan Siswa  

Kepala Sekolah 1. Sebagai penentu kebijakan yang mampu mengakomoir 

kebutuhan siswa 

2. Menyampaikan amanah atau kepercayaan lewat Wakasek 

Kesiswaan dan Pembina kepada pengurus OSIS dalam 

melaksanakan tugasnya secra baik sesuai bidang masing-

                                                             
56 Ilyas Yusuf B, selaku Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo “Wawancara”. Pada 

tanggal 25 September 2021 pukul 10.20 WITA  
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masing  

3. Menanamkan sifat Jujur dalam segala hal baik hal yang kecil 

maupun hal besar seperti menggunakan dana anggaran 

organisasi sebagaimana mestinya. 

4.  Kepala Sekolah juga memberikan arahan kepada pengurus 

OSIS dalam hal kecerdaan, contohnya kecerdasan dalam 

berpikir dan bertindak.  

Wakasek 

Kesiswaan 

1. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengurus 

OSIS seperti melaksanakan program kerja yang telah di 

sepakati pada saat rapat perencanaan program kegiatan OSIS. 

2. Wakasek tidak hanya sebagai tempat pembinaan kesiswaan 

tetapi juga mempunyai tugas membuat SK pendanaan untuk 

setiap-setiap kegiatan program yang dilaksanakan pengurus  

OSIS. Untuk itu, dana yang kiranya tercantum harus sesuai 

dengan yang di butuhkan atau tidak di butuhkan oleh 

pengurus OSIS.  

3. Wakasek juga menajadi penyalur informasi yang baik kepada 

pengurus OSIS dalam menjelaskan program apa saja yang 

akan di laksanakan oleh pengurus OSIS. 

4. Menyusun program pembinaaan yang berkaitan dengan 

karakter kepemimpinan siswa 

Pembina 1. Sebagai motivator dan pensihat ketiga bagi siswa khususnya 

pengurus OSIS  
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2. Sebagai pemberi contoh bagi pengurus OSIS, sperti halnya 

pembina OSIS harus memiliki sifat amanah atau dapat 

dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina yang 

sudah di serahkan secara keseluruhan oleh kepala sekolah, 

memiliki sifat jujur seperti dalam pembuatan SK Dana 

Pengurus OSIS, juga harus memliki sifat yang cerdas yang 

memiiki pengetahuan dalam bidang organisasi, serta 

memberikan informasi kepada Pengurus OSIS tentang 

informasi yang menyangkut program kerja maupun kegiatan-

kegiatan OSIS di luar sekolah  

3. Sebagai penanggungjawab utama terhadap OSIS dan 

pengurus OSIS dalam membantu pembentukan karakter pada 

siswa. Pembina memegang tanggungjawab yang penuh 

terhadap pengurus OSIS baik kepads pengurus maupun 

kegiatan-kegiatan yang di lakukan pengurus OSIS selama 

masa jabatannya habis. 

Tabel. 4.3 Tugas Pembina OSIS dalam  

Pembentukan Karakter Siswa 

C. Pembahasan 

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam usaha kegiatan 

pengembangan pendidikan karakter ialah melalui kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah adalah dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 

tentang pembinaan kesiswaan yang menyatakan bahwa organisasi kesiswaan di 
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sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan merupakan 

organisasi resmi di sekolah.  

OSIS merupakan sebuah organisasi yang bisa menjadi tempat bagi siswa 

untuk belajar kepemimpinan dan demokrasi. Tujuan pembinaan kesiswaan ini 

tercantum dalam Pasal 1 Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tujuan 

pembinaan kesiswaan yaitu:  

a)  Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat dan kreatifitas; 

b) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatifdan 

bertentangan dengan tujuan pendidikan;  

c)  Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian presentasi unggulan 

sesuai bakat dan minat;  

d)  Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, 

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan 

masyarakat madani (civil society).  

Dari uraian di atas maka sekolah perlu dan wajib menyelenggarakan 

pembinaan kesiswaan dengan memberi bekal dan kemampuan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi siswa melalui organisasi ekstrakurikuler di sekolah 

selain melalui pembelajaran di dalam kelas, yaitu melalui OSIS yang diharapkan 

melalui organisasi tersebut dapat membawa perubahan pada diri siswa sebagai 

upaya untuk pengembangan karakter siswa. Di dalam suatu organisasi siswa akan 

belajar berdemokrasi secara langsung walaupun dalam lingkup yang masih 
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terbatas namun untuk ukuran siswa sekolah menengah atas yang masih berusia 

remaja sudah cukup baik.  

Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo telah ditunjuk oleh sekolah 

untuk mendampingi pengurus OSIS dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah 

dan kepala sekolah bagian kesiswaan bertugas sebagai penanggung jawab utama 

dalam kegiatan OSIS. Dalam hal yang berkaitan dengan pendanaan, semua 

kegiatan OSIS dana diambilkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (APBS). Terkadang di lapangan kegiatan OSIS di UPT SMA Negeri 6 

Palopo seringkali mengalami hambatan, misalnya munculnya pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengurus OSIS yang tidak tertib saat mengikuti pembinaan rutin. 

Sesuai hasil penelitian di UPT SMA Negeri 6 Palopo, Pembina Osis 

menerangkan  pada saat siswa yang ikut OSIS hanya sekedar ikut-ikutan atau 

hanya ingin sekedar “numpang tenar” agar lebih dikenal oleh junior-juniornya 

maupun oleh siswa-siswa lainnya. Selain itu juga terkadang ada sebagian 

siswayang mengikuti OSIS terpaksa karena ditunjuk oleh guru atau teman-

temannya.Terkadang juga pada saat diadakan rapat kegiatan OSIS masih ditemui 

beberapa anggota OSIS yang tidak menghadiri rapat. Akan tetapi di sisi lain juga 

terdapat siswa yang secara sadar mengikuti kegiatan OSIS tanpa harus dipaksa 

oleh guru maupun teman. Siswa tersebut mengikuti kegiatan OSIS dikarenakan 

tertarik untuk mengikuti organisasi untuk mengambangkan bakat yang dimiliki 

dan berharap bisa menambah pengalaman dan teman lebih banyak lagi. 

Seharusnya siswa-siswa yang mengikuti OSIS tidak boleh hanya sekedar 

ikut-ikutan karena dalam kegiatan OSIS ini diperlukan keseriusan dan keaktifan 
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dari siswa agar siswa benar-benar belajar berdemokrasi dalam organisasi. Dengan 

keterlibatan siswa dalam kegiatan OSIS ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang besar yaitu mencetak siswa yang memiliki karakter terpuji, misalnya berani 

menjadi pemimpin, berani mengungkapkan pendapat, mau menerima saran dan 

kritik dari orang lain, menghargai pendapat orang lain, memelihara dan 

menghargai kebersamaan, melatih tanggung jawab, bersikap amanah, bersikap 

adil, bersikap jujur, dan lain sebagainya. Selain itu dengan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan OSIS ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya 

penyimpangan maupun tindakan negatif yang banyak dilakukan oleh pelajar, 

seperti minum minuman keras, merokok, narkoba bahkan sampai pergaulan 

bebas. 

Pada bagian ini akan disampaikan deskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian sebagai berikut:  

a. Peranan OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo yaitu sebagai wadah bagi 

siswa untuk belajar berorganisasi melalui OSIS, siswa pengurus OSISbelajar 

bekerja sama dan membantu sekolah untuk menjalankan dan menggerakkan 

berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan MOS, kegiatan ramadhan, kegiatan 

class meeting dan lainnya. Selain itu OSIS juga berperan sebagai tempat untuk 

belajar bekerja sama baik antar pengurus OSIS, antara pengurus OSIS dengan 

pembina OSIS sebagai pembimbing yang telah ditunjuk oleh sekolah. Antara 

pengurus OSIS dan pembina harus mampu saling berkeja sama untuk membawa 

OSIS mencapai tujuannya. Jika peranan OSIS sebagai penggerak telah berjalan 
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maka selanjutnya peranan OSIS sebagai peranan yang bersifat preventif akan 

terlaksana yaitu mencegah siswa untuk berbuat menyimpang.  

b. Persiapan dan peranan pembina OSIS dalam menyelenggaran kegiatan 

OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo yaitu dalam menyelenggarakan kegiatan 

OSIS, pembina OSIS juga melakukan berbagai macam persiapan. Persiapan yang 

dilakukan oleh pembina OSIS antara lain dengan membuat pedoman kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Pembina OSIS merasa harus membuat 

pedoman kegiatan karena pengurus OSIS untuk sekolah menengah pertama masih 

harus memerlukan pendampingan mengingat usia mereka masih sangat remaja 

walaupun pedoman kegiatan tersebut tidak didokumentasikan secara formal. 

pembina OSIS memang memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai 

pembimbing, motivator, penggerak kegiatan, kontroling dan evaluasi kegiatan.  

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus OSIS tetap berada di bawah 

kendali pembina OSIS agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun 

demikian pembina OSIS juga tidak mengekang ruang kreativitas siswa, mereka 

tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan aspirasi meskipun terkadang 

aspirasi mereka tidak diterima tapi disinilah pengurus OSIS belajar untuk mau 

menerima saran dan kritik dari orang lain agar karakter mereka lebih terasah. 

Penanaman nilai-nilai karakter dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan OSIS di SMA Negeri 6 Palopo yaitu pelaksanaan 

kegiatan OSIS yang dilakukan oleh pembina OSIS adalah dengan membimbing 

pengurus OSIS melakukan penanaman nilai-nilai terpuji melalui berbagai macam 
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kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Melalui penanaman nilai-nilai tersebut 

diharapkan pengurus OSIS bisa mengembangkan karakter mereka melebihi siswa 

biasanya pada umumnya karena mereka merupakan siswa terpilih diantara siswa 

seluruh sekolah. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut secara terus menerus 

siswa akan menjadi terbiasa melakukan nilai-nilai terpuji tersebut dalam 

kehidupan keseharian baik di sekolah maupun di rumah.  

Kegiatan OSIS tersebut telah dilaksanakan dengan 

memberikankesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh 

siswa, walaupun kegiatan OSIS ini belum sepenuhnya mampu menarik minat 

seluruh siswa. 

d. Karakter yang terbentuk melalui kegiatan OSIS di SMA Negeri 6 

Palopo adalah kepemimpinan, bertanggung jawab, berani mengeluarkan pendapat, 

disiplin, percaya diri, demokratis, aktif, kreatif, bekerja sama dan belajar 

bermusyawarah.  

Hambatan yang ditemui pembina OSISdi SMA Negeri 6 Palopo dalam 

membentuk karakter kepemimpinan siswa adalah sebagai berikut:  

1.Hambatan yang ditemui OSIS dalam membentuk karakter siswa adalah 

munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus OSIS sendiri dan sebagian 

pengurus OSIS mengeluh karena sering tertinggal pelajaran di kelas.  

2. Upaya dalam mengatasi hambatan adalah memberikan sanksi secara tegas 

kepada pengurus OSIS yang melanggar peraturan dan pengurus OSIS harus 
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pandai membagi waktu dan memanajemen waktu antara kegiatan di kelas dengan 

kegiatan organisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, dapat disimpulkan hasil dari 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Konsep manajemen OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo mengikut pada 

konsep manajemen secara umum yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. (a) Perencanaan yang hubungannya dengan 

bagaimana pengurus OSIS merencanakan tindakan, merumuskan apa, bagaimana, 

siapa dan bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan agar sesuai dengan hasil 

yang diharapkan, kemudian dalam perencanaan ini, semua manajemen pembina 

OSIS telah di implementasikan oleh pengurus OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo 

tanpa terkecuali, (b) Pengorganisasian yang hubungannya dengan bagaimana 

pengurus OSIS merancang berbagai sumber daya mereka, pembagian tugas 

sesuai kompetensi pengurus, koordinasi atau hubungan dalam organisasi dan 

pendelegasian pengurus dalam suatu program kerja. Kemudian dalam 

pengorganisasian ini, semua manajemen pembina OSIS telah diimplementasikan 

oleh pengurus OSIS SMA Negeri 6 Palopo tanpa terkecuali, (c) Pelaksanaan yang 

hubungannya dengan bagaimana keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode 

yang dilakukan pembina OSIS untuk mendorong pengurus  OSIS agar mau dan 

ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan organisasi. 

Manajemen pembina OSIS yang terlaksana dalam pergerakan yang dilakukan 

oleh OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo adalah persamaan kedudukan, hak dan 

84 
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kewajiban, larangan pemaksaan terhadap orang lain, menghormati dan 

menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, 

itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan 

musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, diatas kepentingan pribadi 

atau golongan dalam musyawarah, (d) Pengawasan dalam pelaksanaannya masih 

kurang, OSIS lebih banyak fokus pada rapat perencanaan namun sangat jarang 

melakukan evaluasi dengan pembina maupun dalam internal OSIS. Pengawasan 

yang hubungannya dengan bagaimana proses pengamatan yang di lakukan 

pengurus OSIS terhadap seluruh kegiatan mereka  agar lebih menjamin bahwa 

semua kegiatan yang sedang maupun yang akan dilakukan sesuai denganrencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Manajemen Pembina OSIS dalam membentuk karakter kepemimpinan 

siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo, berpacu pada sistem manajemen 

kepemimpinan dalam islam yang mempunyai empat kriteria sifat kepemimpinan 

yang hsarus di penuhi oleh setiap pemimpin yaitu: (a) Amanah yang berarti 

pemimpin yang dapat di percaya,(b) Shiddiq yang berarti pemimpin yang jujur, 

(c) Fathanah yang berarti seorang pemimpin yang cerdas baik secara intelektual, 

emosional, linguistik, dan religius, (4) Tabligh yang berarti seorang pemimpin 

yang mamou menyampaikan informasi atau hal-hal yang positif dan mengajak 

dalam kebaikan.  

Dari paparan simpulan tersebut, manajemen pembina OSIS dalam 

membentuk karakter kepemimpinan siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo hampir 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep dan manajemen pembinaan yang 



86 

 

 
 

berdasarkan pada empat kriteria kepemimpinan dalam islam. Namun hal itu tidak 

lepas dari kendala-kendala yang di temui pembina baik Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, dan Pembina OSIS itu sendiri dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pembina OSIS untuk 

mengarahkan pengurus OSIS agar terbentuknya karakter kepemimpinan dalam 

diri mereka.  

B. Saran 

Akhir dari penulisan tesis ini adalah peneliti memberikan 

beberapa saran tentang manajemen pembina OSIS  dalam membentuk karakter 

kepemimpinan siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo dengan harapan 

adanya perbaikan untuk ke depannya yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 6 Palopo  dapat menggunakan hasil 

penelitian ini untuk terus mengembangkan karakter kepemimpinan 

siswa melalui OSIS. 

2. Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan Pembina OSISUPT SMA 

Negeri 6 Palopo hendaknya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan 

kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS. 

3. Pengurus OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo  lebihbersemangat dan 

mandiri dalam menjalankan setiap kegiatan OSIS. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pembina OSIS UPT SMA Negeri 6 

Palopo  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana konsep manajemen OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo? 

2. Apakah konsep manajemen OSIS yang ada di UPT SMA Negeri 6 Palopo 

sudah sesuai dari keempat fungsi manajamen yang diantaranya perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan? 

3. Apa saja manajemen yang dilakukan pembina OSIS dalam membentuk 

karakter kepemimpinan siswa di UPT SMA Negeri 6 Palopo? 

4. Apakah manajmen yang dilakukan pembina OSIS sesuai dengan empat 

kriteria pemimpin dalam islam? 

5. Adakah kendala dalam melaksanakan manajemen tersebut kepada siswa 

khusunya pengurus OSIS di UPT SMA Negeri 6 Palopo? 
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Lampiran 2.Format Lembar Hasil Wawancara Pembina OSIS UPT SMA 

Negeri 6 Palopo. 
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Lampiran 3.  SK OSIS PLT UPT SMA Negeri 6 Palopo Tahun 2021 

DINAS PENDIDIKAN 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

UPT SMA NEGERI 6 PALOPO 

Alamat : Jl. Patang II No. 61  0471-325561 

E-mail:  smanem.palopo@gmail.com  Website.  www.sman6palopo.sch.id 
 

SURAT KEPUTUSAN 

Nomor: 23/OSIS/SMAN 6/VI/2021 
 

TENTANG 

PELAKSANA TUGAS PENGURUS OSIS SMAN 6 PALOPO 

TAHUN 2021 

Menimbang  : 
 

1. Bahwa merupakan salah satu organisasi sekolah adalah OSIS 

2. Bahwa penanggung jawab Pembina OSIS di sekolah adalah Kepala 

Sekolah dan dibantu oleh Pembina OSIS                                    

3. Bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan dan melantik  

pengurus OSIS untuk masa jabatan 2021 
 

Mengingat : 
 

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun1989 tentang     

sistem pendidikan nasional   

2. Keputusan Menteri Pendidikan  Dan Kebudayaan RI nomor0461/U/1984 

Tentang pembinaan kesiswaan 
 

Menetapkan : 
 

Pertama  : Susunan kepenggurusan Pelaksana TugasOSIS SMAN 6 Palopo tahun 

2021 

kedua : Pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing 

dengan baik. 

Ketiga  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

pertimbangan 

                                                               

Ditetapkan:UPT SMA Negeri 6 Palopo 

Tanggal : 10April 2021 

Mengetahui,  

Kepala UPT. SMAN 6 Palopo 

 

 

 

 

Drs. BASMAN, S.H., M.M 

NIP . 19680823 199203 1 010 

mailto:smanem.palopo@gmail.com
javascript:void(0);
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SUSUNAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS OSIS 

 SMA NEGERI 6 PALOPO 

TAHUN 2021 

                                

1. PENGURUS INTI 

a.  Ketua  : Glory Hosana Suci 

b. Wakil Ketua  : Devi Cornelia Putri 

c. Sekertaris  : Nandita Pricilya 

d. Bendaha  : Angelika Indriani    

 

2. BIDANG-BIDANG 

a. Tik 

Ketua       :  Muh. Wildan Al Fath 

Anggota  :  Kristian Banne B 

          Hendriyatno 

                   Indrawansyah 

b. Bidang Pendidikan 

Ketua       : Husnul Khotimah B 

Anggota   : Fadhilla 

          Futri Sakinah 

          Reynaldi 

       Seprianto B 

          Basmar 

      Nurul Maulisya 

c. Bidang Olahraga 

Ketua        :  Rama 

Anggota    :  Jusriadi 

 Acham Chaerul Imam 

 Hazael 

Muh. Rizal 

 Andi Bachtiar 

 Nur Dina 

 



102 

 

 
 

d. Bidang Kedisiplinan 

Ketua : Muh. Adryan M 

Anggota : Muh. Irvan 

  Andinda S Gaffar 

Muh. Fadil Al-Farabi 

  Asri 

  Juwita Sari 

  Nur Afifa 

e. Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

Ketua: Nur Aminah 

Anggota : Putri Amalia 

 Masita Arwin 

Ismayanti 

Khaedar 

Albert 

Gilbert Joshea 

f. Bidang Kerohanian 

Ketua       : Fitriani 

Anggota   : Glorya Putri 

  Nanda Mutiara 

  Irnawati 

  Armelia Baranti 

  Elvira 

Muh. Saputra 

g. Team Mading 

Ketua :  Alifkaningrum 

Anggota  :  Nurwasilatu Soleha 

                         Nurul Khafifa 

                         Dwi Yolanda 

 Yuni 

                         Sakia 
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                         Magfirah 

 

 

       Ditetapkan : 

Palopo ,10 April 2021 

 

 

 

 

Kepala UPT. SMAN 6 Palopo Pembina OSIS     

 

 

 

 

 

Drs. BASMAN, S.H., M.M    ILYASYUSUF B, S,PdNIP. 

19680823 199203 1 010               NIP. 19851105 201101 1 

009 
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Lampiran 4. Matriks Program Kerja OSIS UPT SMA Negeri 6 Palopo 

 

MATRIK PROGRAM KERJA OSIS 2021/2022 

No 
BULA

N 
TGL KEGIATAN 

DANA 
MAKSUD DAN 

TUJUAN KEGIATAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SASARAN 

REALISASI 

SWADANA SWADAYA 
TERLAKSANA 

Tidak 
Terlaksana 

1 

Sebula
n sekali 
di hari 
jumat 

- 
Tadarus  
Al-quran 

- 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

SEK. BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

2 

Rutin 
senin 
s/d 

sabtu 
(kecuali 

jamt 

- 
Shalat 
dzuhur 

berjamaah 
- - 

Meningkatkan iman 
dan taqwa 

SEK. BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

3 

Rutin 
setiap 
hari 

jumat 
(setiap 
bulan) 

- 
Infaq 

jumat) 
- - 

Menumbuhkan 
kesadaran untuk 

beramal 

SEK. BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Siswa SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

4 

Pada 
Bulan 

Ramad
an  

- 
Pondok 

Ramadhan 
- - 

Meningkatkan 
kaimanan Ketakwaan 
terhadap allah Swt. 

SEK BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Siswa SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

5 Pada -  Buka - - Meningkatkan Rasa SEK.BIDANG I Siswa SMA   
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Bulan 
Ramad

an  

bersama 
(bukber) 

Kekeluargaan (Ketaqwaan 
Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Neg. 6 Palopo 

6 Juni - 

Peringatan 
Hari Raya 

Paskah 
- - 

Memperingati Hari 
Kelahiran Yesus 

Krestus 

SEK.BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 
(Umat kristen) 

  

7 - - Idul Adha  - - 

Menumbuhkan 
Kejiwa relaan  

berkorban 

SEK.BIDANG I 
(Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan -
Yang Maha Esa) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

8 
Sesuaik

an 
- 

Razia 
Dadakan 

- - 
 
- 
 

SEK. BIDANG II 
(Kehidupan 

Berbangsa dan 
Bernegera) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

9 
Pada 
Hari 

senin 
- 

Upacara 
Bendera 

Setiap Hari 
Senin 

Bergiliran 
Setiap 
Kelas 

- - 
 
- 
 

SEK. BIDANG II 
(Kehidupan 

Berbangsa dan 
Bernegera) 

Siswa/i SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

11 Juni - 

Mengidenti
fikasi Siswa 
Siswi Yang 
Memiliki 
Atribut 
Tidak 

Lengkap 

- - 

 
- 
 

SEK.BIDANG II 
(kehidupan 

berbangsa dan 
bernegara) 

Seluruh warga 
SMA Neg. 6 

Palopo 

  

12 Novem - Hut PGRI - _ Meningkatkan SEK.BIDANG III Masyarakat   
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ber Silahturahmi di kalangan 
Guru 

(Prestasi 
akademik, 

organisasi dan 
budi pekerti) 

sekitar SMA. 
Neg. 6 Palopo 

13 
Disesua

ikan 
- 

Pemilihan 
Ketua Osis 
Dan Wakil 
Ketua Osis 

- - 

Membentuk 
Kepengurusan Osis 

Yang Baru 

SEK. BIDANG III 
(Prestasi 

akademik, 
organisasi dan 
budi pekerti) 

Masyarakat 
sekitar SMA 

Neg.6 Palopo 

  

14 
Disesua

ikan 
- 

Study 
Banding 

- - 

Mengembangkan 
Pengetahuan 

Tentang sma Di 
daerah lain 

SEK.BIDANG III 
(Prestasi 

akademik, 
organisasi dan 
budi pekerti) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

15 
Disesua

ikan 
- 

Pengenalan 
Lingkungan 

Siswa 

- - 

Untuk Mengenal 
Lingkungan siswa 

siswi sman 6 palopo 

SEK. BIDANG III 
(Prestasi 

akademik, 
organisasi dan 
budi pekerti) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

16 
Disesua

ikan 
- 

Lomba 
Kebersihan 

Kelas 

- - 

Untuk Membiasakan 
Siswa Dalam 

Menjaga Kebersihan 
Kelas 

SEK.BIDANG III 
(Prestasi 

akademik, 
organisasi dan 
budi pekerti) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

17 Mei - 

Hari 
Pendidikan 

nasional 
- - 

Untuk Merayakan 
Hardiknas 

SEK.BIDANG III 
(Prestasi 

akademik, 
organisasi dan 
budi pekerti) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

18 Disesu - Rapat - - Untuk Mengevaluasi SEK.BIDANG III Osis Sman 6   
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aikan Umum dan 
rapat Kerja 

proker Perhari 
Perminggu dan 
Persetiap Bulan 

(Prestasi 
akademik, 

organisasi dan 
budi pekerti) 

Palopo 

19 
Disesu
aikan 

- 
 

Bakti Sosial - 

 
- 

Menjadikan Sman 6 
Palopo Sekolah Yang 

Bersih dan Indah 

SEK.BIDANG VI 
(Peningkatan dan 

budi pekerti 
luhur) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

20 
Disesua

ikan 
- 

Penyuluhan 
narkoba 
dan seks 

bebas 

- - 

Untuk menyadarkan 
siswa siswi bahaya nya 

narkoba dan seks 
bebas 

SEK.BIDANG VI 
(Peningkatan dan 

budi pekerti 
luhur) 

Semua Warga 
SMA Neg. 6 

Palopo 

  

21 
disesu
aikan 

- 
donor 
darah 

- - 

Untuk menciptakan 
rasa saling 

membantu antar 
sesama 

SEK.BIDANG VI 
(Peningkatan dan 

budi pekerti 
luhur) 

Warga  SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

22 
Disesua

iakan  
- 

Penyaluran 
dana 

bantuan 

- - 

Untuk membantu 
siswa siswi yang 

tidak mampu  

SEK. BIDANG VI 
(Peningkatan dan 

budi pekerti 
luhur) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

23 
disesu
aikan 

- Go green - - 

Meningkatkan 
keindahan 

lingkungan sekolah 

SEK. BIDANG VI 
(Peningkatan dan 

budi pekerti 
luhur) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

24 
disesui
akan 

- 

Pekan 
olahraga 
dan seni 

- - 

Meningkatkan 
silahturahmi antar 

siswa kelas 

SEK. BIDANG V 
(Pengembangan 

Persepsi,Apresiasi 
dan Kreasi Seni) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 
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25 
momn
tum 

- 

Pelakasana
an 

Perlombaa
n Futsal 

Antar 
Sekolah 

- - 

Menyalurkan minat 
dan bakat siswa di 
bidang sepak bola 

SEKBID V 
(Peningkatan 

Kesegaran 
jasmani dan 

rohani) 
 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

26 
Mome
ntum 

- 

Pelaksana 
SS Bola 
Basket  

- - 

Menyalurkan minat 
dan bakat siswa di 
bidang bola basket 

SEKBID V 
(Peningkatan 

Kesegaran 
jasmani dan 

rohani) 

Warga SMA 
Neg.6 Palopo 

  

27 
Mome
ntum 

- 

Pelaksana 
SS Bola 

Volly 

- - 

Menyalurkanminat 
dan bakat siswa di 
bidang bola volly 

SEKBID V 
(Peningkatan 

Kesegaran 
jasmani dan 

rohani) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

28 
Mome
ntum 

- 

Pelaksanaa
n  Sepak 

Bola 

- - 

Menyalurkan minat 
dan bakat sis wa di 
bidang sepak bola 

SEKBID V 
(Peningkatan 

Kesegaran 
jasmani dan 

rohani) 

 
Warga SMA 

Neg. 6 Palopo 

  

29 

Rutin 
setiap 
hari 

jumat 
(setiap 
bulan) 

- 

Senam 
Setiap Hari 

jumat 

- - 

Meningkatkan 
silahturahmi antara 

siswa dan guru 

SEKBID V 
(Peningkatan 

Kesegaran 
jasmani dan 

rohani) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 
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30 

Mome
ntum 

- 

Penjadwala
n Mading 
Perbulan 

- - 

Mengenbangkan 
wawasan kreatifitas 

dan keteampilan 
bidang seni tari 

SEKBID VI 
(Perkembangan 
persepsi,apresia

si dan kreasi 
seni) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

31 
Mome
ntum 

- 
Tari 

tradisional 
- - 

Mengembangkan 
kreativias siswa 

dalam bidang seni 
tari 

 
SEKBID VI 

(Perkembangan 
persepsi,apresia

si dan kreasi 
seni) 

Warga SMA 
Neg. 6 Palopo 

  

32 
Disesu
aikan 

- 

Mengganti
n judul dan 

animasi 
- - 

Mengembangkan 
kreativitas dan 
menarik minat 

pembaca 

SEKBIDVI 
(Perkembangan 
persepsi,apresia

si dan kreasi 
seni) 

Pengurus 
OSIS 
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