
1



2



3

PERAN OSIS DALAM MENGEMBANGKAN
KEPRIBADIAN SISWA DI SMPN 4

NARMADA, KECAMATAN NARMADA,
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Anggar Ningram, Hamidsyukrie ZM, Muh.
Zubair

Email: anggar_ningram@yahoo.com
Program studi pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peran OSIS dalam mengembangkan
kepribadian siswa di SMPN 4 Narmada dan untuk
mengetahui faktor pendorong dan faktor
penghambat serta upaya yang dilakukan OSIS
dalam mengembangkan kepribadian siswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif dan penentuan sample
dalam penelitian ini dilakukan dengan porposive
samping. Tehnik pengumpulan data yaitu tehnik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian
data yang sudah terkumpul dinalisis dengan cara
deskripsi melalui langkah reduksi data, penyajian
data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa peran OSIS dalam
mengembang kankepribadian siswa di SMPN 4
Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat dalam rangka mengembangkan
kepribadian siswa adalah melalui OSIS SMPN 4
Narmada dalam mengembangkan kepribadian
sebagai wadah siswa melalui kegiatan-kegiatan
yang ada di sekolah yaitu kegiatan MOS, class
meeting, kegiatan keagamaan,  persiapan upacara
bendera, upacara paripurna, mengkordinir siswa
untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Di
samping itu juga dalam upaya
mengembangkankepribadian siswa SMPN 4
Narmada memiliki faktor pendukung dan fator
penghambat yang dapat yang dapat dilihat dari segi
internal dan ekternal: faktor pendukung yaitu: 1)
fator internal di antaranya: pemberian nasehat-
nasehat yang bersifat membangun, penghargaan,
dan pelatihan cara mengatasi permasalahan yang
ada di sekolah. 2) faktor eksternal di antaranya:
lingkungan dan pergaulan siswa. Faktor
penghambat yaitu:1) faktor internal diantaranya:
pengetahuan secara umum tentang OSIS dan dana

dalam setiap kegiatan. 2) faktor eksternal yaitu:
lingkungan dan pergaulan siswa.

Kata Kunci: Peran OSIS, Mengembangkan,
Kepribadian

Abstract

This study aims to find out how the role of OSIS in
developing student personality at SMPN 4 Narmada
and to know the driving factors and inhibiting
factors and efforts made OSIS in shaping student
personality. This research uses qualitative approach
with descriptive method and sample determination
in this research is done with side purposive
sampling. Data collection techniques are
observation techniques, interviews and
documentation. Then the data that have been
collected were analyzed through data reduction
step, data presentation and draw conclusion. The
results of this study indicate that the role of OSIS in
shaping student personality in SMPN 4 Narmada,
Narmada District, West Lombok regency in order to
form student personality that is OSIS SMPN 4
Narmada in forming personality as a container of
students through activities in school that is MOS
activities, class meeting, religious activities, flag
ceremony preparation, plenary ceremony,
coordinate students to participate in school
activities. In addition, in an effort to form the
personality of SMPN 4 Narmada students have the
supporting factors and the inhibiting fator which
can be seen from the internal and external side: the
supporting factors are: 1) internal fator among
them: the provision of constructive advice, and
training how to overcome the problems that exist in
school. 2) external factors include: student
environment and interaction. Inhibiting factors are:
1) internal factors include: general knowledge about
OSIS and funds in each activity. 2) external factors
are: environment and student association.

Keywords: The Role of OSIS, Shaping Personality

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran penting untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang lebih baik. Oleh sebab itu pendidikan

dapat dimaknai sebagai proses mengubah
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tingkah laku anak didik agar menjadi manusia

dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai

anggota masyarakat dalam lingkungan sekitar

dimana individu itu berada. Seperti yang

dijelaskan dalam Undang-Undang RI. No. 20

Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan, yang di
perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Dalam hal ini pendidikan tidak hanya mencakup

pengembangan intelektual saja, akan tetapi juga

mengembangkan aspek sikap atau kepribadian

anak didik secara menyeluruh atau sistematis

sehingga anak menjadi lebih dewasa secara

intelektual dan emosional. Dalam rangka

pengembangan sikap atau kepribadian peserta

didik tidak hanya dilakukan oleh guru mata

pelajaran dan kurikulum semata akan tetapi

harus melibatkan semua komponen yang ada

didalam sekolah seperti kegiatan ekstrakulikuler

contohnya : Pramuka, PMR ( Palang Merah

Remaja), Paskibra, dan OSIS (Organisasi Siswa

Intra Sekolah ).

Salah satu organisasi kesiswaan yang

memiliki peran penting dalam

mengembangkanan sikap atau kepribadian

seorang peserta didik didalam pendidikan

formal adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra

Sekolah). OSIS merupakan salah satu wadah

kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan

jalur pembinaan yang lain untuk mendukung

tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan.

Selain itu, OSIS juga dapat berperan sebagai

penumbuh sikap positif bagi peserta didik

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang terampil, aktif, berakhlak

mulia, serta untuk mengembangkan jati diri

siswa yang berprestasi yang mampu berperan

dalam rangka mewujudkan siswa yang

memiliki karakter yang lebih dari siswa yang

lainnya (Masnur Muslich, 2011: 86).

OSIS dibentuk dengan tujuan pokok : (1)

Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas,

serta minat para siswa ke dalam salah satu

wadah yang bebas dari berbagai macam

pengaruh negative dari luar sekolah. (2)

Mendorong sikap, jiwa dan semangat kesatuan

dan persatuan di antara para siswa, sehingga

timbul satu kebanggaan untuk mendukung

peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya

proses belajar mengajar. (3) Sebagai tempat dan

sarana untk berkomunikasi, menyampaikan

pemikiran, dan gagasan dalam usaha untuk

mematangkan kemampuan berpikir, wawasan,

dan pengambilan keputusan1.

Berdasarkan Hasil wawancara  peneliti

dengan salah satu  guru bimbingan konsling

(BK) di SMPN 4 Narmada, menyebutan bahwa,

siswa siswi yang mengikuti organisasi siswa

intra sekolah (OSIS) ini memiliki beberapa

keunggulan dari siswa siswi yang lainnya. Salah

satu contohnya adalah siswa siswi yang

mengikuti OSIS tersebut kebanyakan

berprestasi, jika bertemu dengan guruya mereka

pasti menyapa dan bersalaman dengan  gurunya,

1https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Siswa_Intra_Sekola
h



5

tutur bahasanya lebih sopan. Jika mereka ada

keperluan saat proses pembelajaran berlangsung

mereka meminta izin kepada guru yang

bersangkutan, tidak keluar masuk kelas tanpa

ada izin yang jelas,  selalu berpakaian rapi, dan

lain sebagainya2.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang.“Peran OSIS dalam

mengembang kanankepribadian siswa di SMPN

4 Narmada, kec. Narmada, Kabupaten Lombok

Barat”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan tehnik porposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah (1) dokumentasi, (2) observasi,

(3)wawancara. Teknik analisis data yang

digunakan yaitu (1) reduksi data, (2)

penyajiandata, (3) penarikan simpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran OSIS Dalam Mengembangkan
Kepribadian Siswa SMPN 4 Narmada,
Kecamatan Narmada, Kabupaten
Lombok Barat

Hasil analisis di SMPN 4 Narmada

menunjukan bahwa OSIS memiliki peran

dalam mengembangkan kepribadian siswa

melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

sekolah, secara tidak langsung

2Hasil wawancara  tanggal 10, April, 2016.)

akanmengembangkan kepribadian mereka

sendiri. OSIS berperan sebagai wadah untuk

siswa/siswi dalam melakukan kegiatan di

sekolah, misalnya dalam kegiatan MOS

siswa/ siswi pengurus OSIS diberikan

tanggung jawab sebagai panitia dan dalam

kegiatan ini akan mengembangkan mereka

menjadi pribadi yang bertanggungjawab,

aktif, memimpin, bekerjasama dan cerdas

dalam intelektual dan emosional.

OSIS adalah Organisasi Siswa Intra

Sekolah yang merupakan satu-satunya

wadah siswa dalam berorganisasi di sekolah

dan sebagai salah satu jalur kesiswaan untuk

tercapainya pembinaan kesiswaan

(Wahdosuidjo, 2010:244). Dalam hal ini,

kepribadian anggota pengurus OSIS yang

diteliti menunjukan bahwa peran OSIS

sebagi wadah, penggerak atau motivator dan

secara preventif bagi sisw/asiswi sudah

menunjukkan kapasitas yang sesungguhnya,

walaupun belum masih terlalu ideal. OSIS

bisa menjadi organisasi yang dapat

mengayomi semua siswa/siswi di sekolah

dan merasa bahwa keberadaan OSIS itu

sangat diperlukan siswa/siswi yang lain dan

memulai untuk belajar berorganisasi di

sekolah.

Sistem adalah seperangkat

komponen yang terdiri dari dua atau lebih,

yang saling berhubungan dan saling

ketergantungan satu sama lain, untuk

mencapai tujuan bersama

(Atmosudirdjo,1979:231). Dalam hal ini

sekolah membutuhkan OSIS, karena OSIS

merupakan  sistem sekolah seperti yang di
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jelaskan dalam teori fungsional struktural

bahwa organisasi merupakan sebuah sistem

yang membutuhkan sub sistem untuk

bekerja sama satu sama lain untuk menjaga

dan mempertahankan keutuhan sistem

tersebut (Haryanto, 2012:20). Ditinjau dari

teori yang dijelaskan di atas, menunjukan

bahwa OSIS sebagi bagian dari sistem yang

ada di sekolah harus berperan, dengan kata

lain bahwa OSIS merupakan sub sistem

yang ada didalamnya terdapat siswa yang

ada di sekolah juga ikut bertanggungjawab

untuk memajukan sekolah sesuai dengan

penjelasan teori fungsional struktural

tersebut.

Dari teori tersebut yang telah

dijelaskan kenyataan yang terjadi dilapangan

sesuai dengan hasil penelitian menunjukan

bahwa keberadaan OSIS di SMPN 4

Narmada cukup berperan. Hal ini dibuktikan

dengan kinerja OSIS itu sendiri, yang dalam

hal ini OSIS berperan dalam bidang non

akademik, yaitu kegiatan yang bersifat

membantu sekolah secara umumnya, karena

pada tingkatan ini siswa mulai belajar untuk

berorganisasi di sekolah dan belajar untuk

bertanggungjawab atas tugas yang telah

diberikan oleh sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa OSIS merupakan bagian dari sistem

atau merupakan sub sistem dari sekolah

yang sangat berperan walaupun hanya

sebatas membantu  kegiatan sekolah yang

akan mengembangkan siswa menjadi pribadi

yang aktif, bertanggungjawab, cerdas

intelektual dan emosional baik dalam

berprilaku dan bersikap. Sehingga ditinjau

dari teori struktural fingsional OSIS cukup

berperan sebagai  sub sistem yang ada di

sekolah. Dengan keterlibatan siswa dalam

kegiatan OSIS ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yang besar yaitu

mencetak siswa yang memiliki kepribadian

yang 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.

OSIS juga memiliki tujuan yang

jelas dalam Pasal 1 Permendiknas RI Nomor

39 Tahun 2008 tentang 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 negatif dan

bertentangan dengan tujuan pendidikan; (c)

Mengaktualisasikan potensi siswa dalam

pencapaian presentasi unggulan sesuai bakat

dan minat; Menyiapkan siswa agar menjadi

warga masyarakat yang berakhlak mulia,
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demokratis, menghormati hak-hak asasi

manusia dalam rangka mewujudkan

masyaraka madani (civilsociety). Menurut

pendapat Soekanto (2002: 246) membagi

peran kedalam tiga hal yaitu: (a.) Peran yang

meliputi norma-norma yang dihubungakan

dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang

membimbing seseorang dalam kehidupan

kemasyarakatan. (b.) Peran adalah suatu

konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai

organisasi. (c.) Peran juga dapat dikatakan

sebagai prilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan tentang peran di

atas dapat diambil kesimpulan bahwa

peran adalah suatu rangkaian kegiatan

yang melibatkan seseorang atau lembaga

dalam membimbing, membina dan

mengatasi permasalahan yang

terjadi.OSIS sebagai salah satu upaya

pembinaan kesiswaan memiliki peran

sebagai berikut:

a. Sebagai Wadah

OSIS merupakan satu-

satunya wadah untuk kegiatan siswa

di sekolah.Oleh sebab itu,OSIS

dalam mewujudkan fungsinya

sebagai wadah harus melakukan

upaya-upayabersama-sama dengan

jalur yang lain, misalnya latihan

kepemimpinansiswa yang bersifat

ekstrakurikuler. Tanpa saling bekerja

sama dengan upaya-upayalain, peran

OSIS sebagai wadah dalam kegiatan

kegiatan siswa tidak

akanberlangsung.sebagai wadah bagi

siswa untuk belajar berorganisasi.

Melalui OSIS, siswa pengurus OSIS

belajar bekerja sama dan membantu

sekolah untuk menjalankan dan

menggerakkan berbagai macam

kegiatan, misalnya kegiatan MOS,

kegiatan classmeeting 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. (Supriatna, 2010: 18).

Sebagai wadah

kegiatan siswa di sekolah OSIS

memberikan kegiatan-kegiatan

dalam hal membantu sekolah seperti

kegiatan keagamaan (kepaten),

setiap apel upacara pariuprna para

anggota OSIS menjadi petugas

upacara, ikut terlibat dalam kegiatan

MOS di sekolah, persiapan untu

kegiatan class meeting, berpartispasi

dan mengkordiir teman-temannya

dalam setiap perlombaan sekolah,

dan dengan pengarahan pembina

OSIS dan para guru yang bersifat

memotivasi siswa. Oleh sebab itu,

OSIS dalam mewujudkan fungsinya
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sebagai wadah harus melakukan

upaya-upaya bersama-sama dengan

jalur yang lain, misalnya latihan

kepemimpinan siswa yang bersifat

ekstrakurikuler. Tanpa saling bekerja

sama dengan upaya-upaya lain,

peran OSIS sebagai wadah kegiatan

kegiatan siswa tidak akan

berlangsung.

b. Sebagai Penggerak atau Motivator

Motivator adalah perangsang

yang menyebabkan lahirnya

keinginan, semangat partisipasi

untuk berbuat, dan pendorong

kegiatan bersama dalam

mencapaitujuan (Supriatna, 2010:

18).Hal ini sesuai dengan pendapat

Mulyasa (2003:112) motivasi adalah

tenaga pendorong atau penarik yang

menyebabkan adanya tingkah laku

ke arah suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Menurut

Djamarah (2002 : 123) ada tiga

fungsi motivasi yaitu: (a). Motivasi

sebagai pendorong perbuatan.

Motivasi berfungsi sebagai

pendorong untuk mempengaruhi

sikap apa yang seharusnya anak

didik ambil dalam rangka belajar.

(b). Motivasi sebagai penggerak

perbuatan. Dorongan psikologis

melahirkan sikap terhadap anak

didik itu merupakan suatu kekuatan

yang tak terbendung,yang kemudian

terjelma dalam bentuk gerakan

psikofisik. (c). Motivasi sebagai

pengarah perbuatan. Anak didik

yang mempunyai motivasi dapat

menyeleksi mana perbuatan yang

harus dilakukan dan mana perbuatan

yang diabaikan.

OSIS akan tampil sebagai

penggerak apabila para pembina dan

pengurus mampu membawa OSIS

selalu memenuhi kebutuhan yang

diharapkan, yaitumenghadapi

perubahan, memiliki daya terhadap

ancaman, memanfaatkanpeluang dan

perbuahan, dan yang terpenting

adalah memberikan kepuasan kepada

anggota. Dengan kata lain

manajemen OSIS mampu

memainkan fungsiinteleknya, yaitu

kemampuan para pembina dan

pengurus dalammempertahankan dan

meningkatkan keberadaan OSIS baik

secara internalmaupun eksternal.

Apabila OSIS dapat berfungsi

demikian, maka sekaligusOSIS

berhasil menampilkan peran sebagai

motivator.

Dengan berperilaku dan

bersikap yang baik seperti

mengucapkan salam ketika bertemu

dengan guru, menggunakan tutur

bahasa yang baik ketika bergaul

dengan teman dan guru, tidak

membuat keributan atau kegaduhan

di kelas, berpakaian rapi dan masuk

kelas tepat waktu, dan sebagai

kepala sekolah, Wakasek bagian

kesiswaan dan pembina OSIS
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memberikan nasehat-nasehat yang

dapat memotivasi siswa. Dengan

demikian OSIS akan tampil sebagai

penggerak apabila para pembina dan

pengurus mampu membawa OSIS

selalu memenuhi kebutuhan yang

diharapkan, yaitu menghadapi

perubahan, memiliki daya terhadap

ancaman, memanfaatkan peluang

dan perbuahan.

c. Peran yang bersifat preventif

Peran yang bersifat intelek

dalam arti secara internal OSIS dapat

menggerakkan sumber daya yang ada

dan secara eksternal mampu

beradaptasi dengan lingkungan seperti

menyelesaikan persoalan perilaku

menyimpang siswa dan sebagainya

seperti melaoporkan siswa/siswi yang

tidak mengikuti pelajaran (bolas),

membawa barang yang tidak

diperdolehkan untuk di bawa ke

sekolah seperti HP, kosmetik, dan

senjata tajam. Dengan demikian seacar

preventif OSIS berhasil mengamankan

sekolah dari segala ancaman yang

datang dari dalam maupun dari luar.

Apabila peran yang bersifat

intelek dalam arti secara internal OSIS

dapat menggerakkan sumber daya

yang ada dan secara eksternal mampu

beradaptasidengan lingkungan seperti

menyelesaikan persoalan perilaku

menyimpang siswadan sebagainya.

Dengan demikian seacar preventif

OSIS berhasil mengamankan sekolah

dari segala ancaman yang datang dari

dalam maupun dari luar.Peran

preventif OSIS akan terwujud apabila

peran OSIS sebagai pendorong

lebihdahulu harus dapat diwujudkan

(Supriatna, 2010: 18).

Dari pemaparan di atas dapat

diambil kesimpulan bahwa peran

OSIS sebagai sebuahorganisasi yang

berada di lingkungan sekolah

menengah yaitu sebagai wadah bagi

siswauntuk bekerja sama dalam

organisasi. Selanjutnya sebagai

penggerak atau motivator,OSIS akan

berperan sebagai penggerak apabila

pembina dan pengurus OSIS mampu

membawa OSIS untuk memenuhi

kebutuhan sesuai yang diharapkan

oleh warga sekolah.Peran OSIS yang

terakhir adalah peran yang bersifat

preventif yaitu apabila OSIS mampu

meminimalisir terjadinya pelanggaran

dan terjadinya ancaman baik yang

datangdari dalam sekolah maupun dari

luar sekolah.

Dengan demikian untuk mencapai

tujuan OSIS tersebut maka SMPN 4

Narmada memiliki peran dalam

mengembangkan kepribadian siswa

yaitu sebagai berikut:

a. OSIS SMPN 4 Narmada dalam

mengembangkan kepribadian sebagai

wadah siswa melalui kegiatan-

kegiatan yang ada di sekolah
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Diantara bentuk kegiatan-

kegiatan yang dilakukan siswa

anggota OSIS dalam

mengembangkan kepribadian siswa

yaitu: Kegiatan MOS, Class

Meeting,Kegiatan keagaman,

Persiapan upacara bendera, Upacara

paripurna dan Mengkordinis siswa.

Inilah beberapa kegiatan yang

dilakukan anggota pengurus OSIS

SMPN 4 Narmada dalam

mengembangkan kepribadian siswa

dimana kegiatan ini semua

merupakan salah satu cara agar siswa

dapat belajar untuk bertanggung

jawab, belajar untuk memimpin, dan

belajar saling menghargai satu sama

lainnya.

1) Ikut berpartisipasi dalam

kegiatan MOS

Saat pergantian tahun

ajaran baru biasanya pihak

sekolah mengadakan kegiatan

Masa Orientasi Sekolah (MOS)

selama beberapa hari kegiatan ini

bertujuan agar siswa/siswi baru

mengenal lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan MOS ini

biasanya para anggota pengurus

OSIS ikut terlibat langsung

membantu guru-guru untuk

memperkenalkan ingkungan

sekolah dan mengkordinir

langsung siswa/siswi baru agar

kegiatan MOS tersebut berjalan

dengan lancar dan tertib.

Kegiatan ini melatih bagi anggota

pengurus OSIS untuk

bertanggung jawab, untuk

memimpin, untuk bergaul, dan

lain-lain.

2) Class Meeting

Kelas Meeting biasanya

dilakukan dalam rangka kegiatan

sekolah pada saat selesai kegiatan

sementeran dilakukan, dalam

kegiatan ini anggota pengurus OSIS

ikut terlibat baik dalam hal

pendaftaran calon peserta lomba

sampai mengkordinir langsung acara

perlombaan tersebut kegiatan ini

dapat mengembangkan kepribadian

siswa secara tidak langsung agar

bertanggung jawab dilapangan,

memimpin, bersabar, dan bekerja

keras.

3) Kegiatan keagamaann

Kegiatan keagamaan yang di

maksud disini adalah kegiata dalam

hal membantu sekolah pada saat ada

warga sekolah atau orang tua wali

murid mendapatkan musibah maka

anggota pengurus OSIS ikut terlibat

turuntangan langsung untuk meminta

sumbangan secara suka rela atau

seikhlasnya. Dalam kegiatan ini

secara tidak langsung

mengembangkan kepribadian siswa

untuk peduli, dan berbagi satu sama

lain, untuk ikhlas memberi.

4) Persiapan upacara bendera
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Biasanya sebelum upacara

bendera dilakukan para anggota

pengurus OSIS ikut mempersiapkan

jalannya upacara baik dilapangan

yang menjadi peserta upacara dan

yang menjadi petugas upacara dan

perlengkapan upacara lainnya.

Secara tidak langsung kegiatan ini

mengembangkan siswa menjadi

pribadi yang suka menolong,

bertanggung jawab, dan lainnya.

5) Upacara paripurna

Sebelum upacara paripurna

dilakukan, terlebih dahulu para

anggota pengurus OSIS

mengkordinir anggota-anggotanya

yang akan menjadi petugas upacara

paripurna dan berlatih biasanya pada

hari sabtu atau sehari sebelum

upacara dilakukan ini bertujuan agar

upacara paripurna berjalan dengan

lancar tanpa ada kesalahan dan

hambatan dan dalam kegiatan ini

anggota pengurus OSIS diajarkan

menjadi pribadi yang disiplin dan

bertanggung jawab.

6) Mengkordinir siswa/siswi yang lain

Jika ada kegiatan di sekolah

seperti perlombaan di sekolah baik

perlombaan antar sekolah dan antar

kelas biasanya para anggota

pengurus OSIS ikut terlibat dalam

mengkordinir teman-temannya yang

ikut lomba dan  para anggota OSIS

ikut berpartisipasi dalam lomba

tersebut dan anggota pengurus OSIS

menjadi pribadi yang mampu

memimpin siswa/siswi yang lain,

mampu bergaul dengan semua

siswa/siswi, dan bertanggung jawab.

b. OSIS sebagai penggerak atau motivator

siswa melalui penguatan dan nasehat.

Motivator adalah perangsang yang

menyebabkan lahirnya keinginan,

semangat para siswa untuk berbuat dan

melakukan kegiatan bersama dalam

mencapai tujuan (Supriatna, 2010: 18).

Wadah ini cukup sebagai motivasi bagi

siwa/siswi yang lain untuk berbuat

menjadi lebih baik karena anggota

pengurus OSIS akan panutan bagi

teman-temannya yang lain. OSIS akan

menjadi panutan bagi siswa/siswi yang

lain untuk bergerak melakukan apa

yang menjadi tanggung jawab bersama.

Apalagi yang menjadi anggota pengurus

OSIS adalah siswa/siswi yang

mempunyai kepribadian yang baik,

dengan demikian secara tidak langsung

akan menjadi nilai tambah untuk bisa

mempengaruhi teman-temanya yang

lain untuk berbuat seperti apa yang di

harapkan sekolah. Hal ini sesuai dengan

pendapat Djamarah (2002 : 123) ada

tiga fungsi motivasi yaitu: (a). Motivasi

sebagai pendorong perbuatan. Motivasi

berfungsi sebagai pendorong untuk

mempengaruhi sikap apa yang

seharusnya anak didik ambil dalam

rangka belajar berogranisasi. (b).

Motivasi sebagai penggerak perbuatan.

Dorongan psikologis melahirkan sikap
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terhadap anak didik itu merupakan

suatu kekuatan yang tak

terbendung,yang kemudian terjelma

dalam bentuk gerakan psikofisik. (c).

Motivasi sebagai pengarah perbuatan.

Anak didik yang mempunyai motivasi

dapat menyeleksi mana perbuatan yang

harus dilakukan dan mana perbuatan

yang diabaikan.

Realita dilapangan menunjukn

bahwa anggota pengurus OSIS yang ada

di SMPN 4 Narmada cukup berperan

sebagi motivator bagi sebagian besar

siswa/siswi yang ada di sekolah

tersebut, dikarenakan menurut mereka

anggota pengurus OSIS dipandang

sebagi sesuatu yang luar biasa untuk

dicontoh dan diteladani demi kemajuan

mereka sendiri secara pribadi dan

sekolah.

OSIS akan tampak sebagai

penggerak apabila para pembina,

penguru mampu membawa OSIS selalu

dapat meyelesaikan dan memenuhi

kebutuhan yang diharapkan dengan

manajemen OSIS mampu

memanfaatkan fungsi intelektual, yaitu

mampu meningkatkan keberadaaan

OSIS baik secara internal maupun

eksternal. Apabila OSIS dapat berfungsi

demikan sekaligus maka OSIS berhasil

menampilkan peranya sebagai

motivator dan penggerak.

c. OSIS yang bersifat preventif bagi siswa

dalam mengembangkan kepribadian

melalui aturan dan sanksi

Peran yang bersifat intelek dalam

arti secara internal OSIS dapat

menggerakkan sumber daya yang ada,

secara eksternal OSIS mampu beraptasi

dengan lingkungannya seperti mampu

menyelesaikan persoalan perilaku

menyimpang siswa dan

sebagainya.Dalam hal ini OSIS SMPN 4

Narmada cukup berperan. Ini terbukti

dari pengakuan Pembina OSIS SMPN 4

Narmada bahwa OSIS sebagai organisasi

kesiswaan mempunyai bidang tersendiri

dalam mengatasi masalahdengan perilaku

siswa/siswi lain. Para anggota pengurus

OSIS yang mendapatkan informasi

tentang siswa/siswi yang berprilaku tidak

terpuji atau menyimpang disekolah

seperti membolos, membawa barang

yang tidak di perboleh dibawa ke

sekolah, keluar masuk pada saat jam

pelajaran dan melaporkan ke pihak guru

untuk ditindaklanjuti dan diberikan

sanksi dan saran agar tidak mengulangi

perbuatannya kembali. Dengan demikian

seacar preventif OSIS berhasil

mengamankan sekolah dari segala

ancaman yang datang dari dalam maupun

dari luar. Peran preventif OSIS akan

terwujud apabila peran OSIS sebagai

pendorong lebihdahulu harus dapat

diwujudkan (Supriatna, 2010: 18).

Dengan demikian secara preventif

OSIS akan terhasil ikut mengamankan

sekolah dari segala ancaman yang datang

dari dalam maupun dari luar. Peran

preventif OSIS akan terwujud apabila
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peran OSIS sebagi pendorong lebih

dahulu harus dapat diwujudkan. Dalam

hal ini semua anggota pengurus OSIS

yang ada di SMPN 4 Narmada akan

mengawasi diri dan tidak akan

melakukan perbuatan yang tercela dan

tidak terpuji dan perbuatan yang akan

meruasak nama organisasinya menjadi

buruk.

2. Faktor Pendukung OSIS Dalam

Mengembangkan Kepribadian Siswa Di

SMPN 4 Narmada, Kecamatan Narmada,

Kabupaten Lombok Barat

Hasil analisis data yang ada di SMPN

4 Narmada menunjukan bahwa faktor

pendukung di SMPN 4 Narmada dalam

mengembangkan kepribadian siswa, faktor

pendukung adalah suatu keadaan yang

menjadi pendukung agar terlaksananya atau

tercapainya sebuah tujuan. Hal ini sejalan

dengan pendapat Hanifah (2016:12)

pendukung mempunyai arti sebagai sesuatu

yang dapat mendukung, membantu,

menyokong dan menunjang. Adapun faktor

pendukung yang berasal dari internal siswa

biasanya pemberian nasehat-nasihat oleh

pembina OSIS atau guru yang bersifat

membangun keinginan siswa untuk

melakukan sesuatu misalnya pembina OSIS

memberikan pengarahan bagaimana cara

agar siswa/siswi tidak bosan ketika selesai

semester maka anggota pengurus OSIS

mengadakan perlombaan antar kelas atau

class meeting, dan memberikan pelatihan di

lapangan untuk mengatasi permasalahan

yang ada di sekolah agar siswa/siswi

pengurus OSIS terbiasa menyelesaikan

permasalahan yang ada misalnya anggota

pengurus OSIS diberikan tanggung jawab

untuk menjadi panitia MOS di sekolah dan

hasus bertanggung jawab apaila ada

permasalahan ketika kegiatan berlangsung

misalnya ada yang pingsan atau sakit.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari

faktor sosial yang baik misalnya lingkungan

dan pergaulan yang baik, ini akan

mempengaruhi perilaku dan sikap para

anggota pengurus OSIS di sekolah. Hal ini

sejalan dengan pendapat Purwanto

(2013:160) faktor yang mempengaruhi

kepribadian seseorang salah satunya berasal

dari faktor sosial, faktor sosial ini dapat

mempengaruhi sikap dan prilaku seseorang.

3. Faktor Penghambat OSIS Dalam

Mengembangkan Kepribadian Siswa Di

SMPN 4 Narmada, Kecamatan Narmada,

Kabupaten Lombok Barat

Hasil analisis data yang ada di SMPN

4 Narmada menunjukan bahwa faktor

penghambat OSIS dalam mengembangkan

kepribadian siswa di SMPN 4 Narmada,

kendala atau penghambat merupakan

halangan atau keadaan yang menjadi

penghalang dalam mencapai tujuan, seperti

halnya dijelaskan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2002:385) menjelaskan

bahwa hambatan adalah halangan atau

rintangan. Hambatan memiliki arti yang

sangat penting dalam setiap melakukan

suatu tugas atau pekerjaan tidak akan
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terlaksana apabila ada suatu hambatan yang

mengganggu pekerjaan tersebut.

Dalam hal ini faktor penghambat yang

berasal dari internal OSIS biasanya

pengetahuan secara umum para anggota

pengurus OSIS tentang bagimana cara kerja

OSIS itu sendiri disekolah dan dana dalam

melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan para anggota OSIS tersebut, jika

dana yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan

OSIS kurang maka secara otomatis kegiatan

OSIS akan terhambat. Dan faktor ekternal

berupa lingkungan dan pergaulan yang kurang

baik. Pergaulan dan lingkungan yang kurang

baik ini secara otomatis akan mempengaruhi

perilaku di sekolah para anggota pengurus

OSIS. Menurut pendapat Purwanto

(2013:160) faktor yang mempengaruhi

kepribadian seseorang salah satunya berasal

dari faktor sosial, faktor sosial ini dapat

mempengaruhi sikap dan prilaku seseorang.

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi

Hambatan Dalam Mengembangkan

Kepribadian Siswa SMPN 4 Narmada,

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok

Barat

Hasil analisis data yang ada di SMPN

4 Narmada Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat menunjukan bahwa upaya

yang dilakukan sekolah khususnya pembina

OSIS untuk mengatasi hambatan-hambatan

yang ada dalam mengembangkan kepribadian

siswa adalah dengan cara mengumpulkan para

anggota pengurus OSIS untuk diberikan

nasehat dan pengarahan. Cara ini  disebut

dengan musyawarah anggota pengurus OSIS.

Dalam hal ini pembina OSIS memberikan

pengarahan tentang bagaimana cara untuk

mengatasi permasalahan yang ada dan cara

menyelesaikan permasalahan tersebut, ini

bertujuan agar para anggota pengurus OSIS

terbiasa menyelesaikan permasalahan yang

ada di sekolah dan memberikan semangat atau

motivasi agar para anggota OSIS tetap

semangat melakukan kegiatan-kegiatan yang

ada agar tetap menjadi contoh yang baik bagi

siswa/siswi yang lain di sekolah.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pengurus OSIS tetap berada dibawah 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.

Di dalam suatuorganisasi siswa akan belajar

berdemokrasi secara langsung walaupun

dalam lingkup yangmasih terbatas namun

untuk ukuran siswa sekolah menengah

pertama yang masih berusia remaja sudah

cukup baik.Pembina OSIS biasanya telah

ditunjuk oleh sekolah untuk mendampingi

pengurus OSISdalam menjalankan tugasnya

dan kepala sekolah bertugas sebagai

penanggung jawab utamadalam kegiatan

OSIS (Supriatna, 2010: 18).

D. Penutup

1. Kesimpuan
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Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan maka peneliti dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. OSIS SMPN 4 Narmada berperan

dalam mengembangkan kepribadian

siswa yaitu (1) dalam mengembangkan

kepribadian sebagai wadah siswa

melalui kegiatan-kegiatan yang ada di

sekolah. yaitu: kegiatan MOS, sclass

meeting, kegiatan keagamaan,

persiapan upacara bendera, upacara

paripurna, mengkordinir siswa untuk

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

(2) OSIS sebagai penggerak atau

motivator siswa dalam

mengembangkan kepribadian melalui

penguatan dan nasehat. (3) OSIS yang

bersifat prventif bagi siswa dalam

mengembangkan kepribadian siswa

melalui aturan dan sangsi.

b. Faktor pendukung OSIS dalam

mengembangkan kepribadian siswa

SMPN 4 Narmada, adalah faktor

internal meliputi : Memberikan

nasehat-nasehat yang bersifat

membangun, penghargaan, dan

pelatihan cara mengatasi permasalahan

yang ada di sekolah, dan faktor

eksternal meliputi : lingkungan dan

pergaulan siswa yang baik.

c. Faktor penghambat OSIS dalam

mengembangkan kepribadian siswa

SMPN 4 Narmada, adalah faktor

internal yaitu pengetahuan secara

umum para anggota OSIS tentang OSIS

itu sendiri, dan dana dalam kegiatan

yang dilakukan, dan faktor eksternalnya

yaitu lingkungan dan pergaulan yang

kurang baik.

d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi

hambatan dalam mengembangkanan

kepribadian siswa SMPN 4 Narmada

yaitu mengumpulkan anggota pengurus

OSIS untuk diberikan nasehat dalam

upaya mengatasi permasalahan yang

ada dan memberikan semangat atau

motivasi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

di SMPN 4 Narmada terhadap peran OSIS

dalam mengembangkan kepribadian siswa,

maka peneliti menyarankan.

a. Sekolah lebih memperhatikan kegiatan-

kegiatan yang berifat membangun atau

mengembangkan kepribadian  para

anggota pengurus OSIS  agar anggota

pengurus OSIS sebagai siswa terpilih

diharapkan mampu menjadi contoh bagi

seluruh siswa lainnya.

b. Pengurus OSIS sebagai wakil dari

seluruh siswa diharapkan mampu menjadi

penyalur aspirasi siswa kepada sekolah.

c. Pengurus OSIS diharapkan mampu

menjadi jembatan antara siswa dengan

pihak sekolah.
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