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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar 

dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Reformasi 

mengacu pada penciptaan tatanan yang demokratis di semua aspek 

kehidupan. Dalam upaya demokratisasi ini, masalah terwujudnya 

pemerintahan yang bersih (good governance) menjadi agenda yang penting. 

Good governance sebagai konsep tentang tatanan pemerintahan yang baik 

tidak lepas dari peranan pendidikan. Menurut  Maksum (2004:234), good 

governance adalah suatu pemerintahan yang memiliki sifat-sifat : setiap 

kebijakan diputuskan dengan melibatkan atau mengikut sertakan 

masyarakat (partisipation), tanggap terhadap arus bawah (responsiveness), 

bertumpu pada ajaran rule of law, terbuka terhadap keragaman anggotanya 

(inclusive), bertanggung jawab (accountability), efektif, efesien, bersih dan 

transparan. 

Pada dasarnya konsep good governance bertumpu pada konsep 

sistem pemerintahan yang demokratis, dimana diperlukan kultur partisipasi 

dalam masyarakat. Kultur partisipasi adalah orientasi dan sikap bahwa 

keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan untuk 

kepentingan publik dipandang sangat penting. Untuk mewujudkan 

pemerintahan demokratis diperlukan pendidikan demokratis yang bertujuan 
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mempersiapkan program masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak 

demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan 

dan kesadaran akan tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan 

bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga itu sendiri. Kedua, 

demokrasi adalah suatu learning process yang tidak begitu saja meniru dari 

masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada 

keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi : kebebasan, 

persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat 

demokratis. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga 

masyarakat berpikir dan berperilaku demokratis. 

Implementasi dari demokrasi pendidikan adalah perubahan 

manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah, secara 

resmi, perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk "Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah" yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa "Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 

Otonomi. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus 

disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Menurut Slamet (2000:28) 

manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini telah dipraktekkan 

perlu diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis sekolah.  Selain 

alasan normatif, secara empirik manajemen berbasis sekolah memang perlu 
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diterapkan karena di lapangan menunjukkan kenyataan-kenyataan bahwa, 

manajemen berbasis pusat yang selama ini telah dipraktekkan memiliki 

banyak kelemahan, antara lain: keputusan pusat sering kurang sesuai 

dengan kebutuhan sekolah; administrasi berlebihan yang dikarenakan lapis-

lapis birokrasi, telah menyebabkan kelambanan dalam menangani setiap 

permasalahan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah; 

dalam kenyataan, administrasi telah mengendalikan kreasi; proses 

pendidikan dijalankan dengan undermanaged sehingga menghasilkan 

tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah; pendekatan sarwa-negara 

(state-driven) telah menempatkan sekolah pada posisi yang marginal, 

sehingga sekolah tidak berdaya, tidak memiliki keberanian moral (prakarsa) 

untuk berinisiatif; sekolah tidak mandiri; terjadi penyumbatan dan bahkan 

pemasungan demokrasi; sekolah tidak peka dan jeli dalam menangkap dan 

mengungkap permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi pendidikan dari 

masyarakat; dan manajemen berbasis pusat tidak saja menumpulkan daya 

kreativitas sekolah, tetapi juga mengikis habis rasa kepemilikan warga 

sekolah terhadap sekolahnya.  

Sekolah paling memahami permasalahan di sekolahnya, karena itu, 

sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya 

melalui sejumlah keputusan yang dibuat "sedekat" mungkin dengan 

kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki kewenangan 

(otonomi), tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa 
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sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah, sesuai dengan payung kebijakan 

makro pendidikan nasional.  

Perubahan di sekolah akan terjadi jika semua warga sekolah ada 

rasa memiliki, dan rasa memiliki ini berasal dari kesempatan berpartisipasi 

dalam merumuskan perubahan dan keluwesan untuk mengadaptasikannya 

terhadap kebutuhan individu sekolah. Rasa memiliki ini pada gilirannya 

akan meningkatkan pula rasa tanggungjawab. Jadi, makin besar tingkat 

partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan, makin besar rasa 

memiliki terhadap sekolah, dan makin besar pula rasa tanggungjawabnya.   

Perwujudan/aktualisasi masyarakat demokratis, pelaksanaan 

otonomi daerah, desentralisasi pendidikan dan otonomi sekolah di 

Indonesia (Azra, 2002:xii) masih harus menempuh jalan panjang, terjal dan 

berliku-liku, karena itu sekolah harus melakukan reorientasi, rekonstrusksi 

kritis, restrukturisasi dan reposisi serta berusaha untuk menerapkan 

paradigma baru pendidikan nasional.  

Jenis studi yang banyak mengkaji keberadaan sekolah pada tingkat 

mikro adalah studi mengenai keefektifan sekolah, yang melihat faktor input, 

proses, dan output  sekolah secara keseluruhan serta bagaimana hubungan 

yang terjadi antara input dan proses dengan output  sekolah. Pengalaman di 

berbagai negara menunjukkan bahwa studi keefektifan sekolah telah banyak 

membantu dalam memecahkan masalah pendidikan dalam kaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan (Koster,  2000:2). 
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Pemahaman terhadap institusi sekolah secara menyeluruh sangat 

penting karena basis utama pendidikan adalah sekolah. Pentingnya 

pemahaman terhadap keefektifan sekolah tidak saja dalam kaitan dengan 

meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga sejalan dengan kebijakan 

nasional yaitu desentralisasi pendidikan dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. Berkenaan dengan desentralisasi pendidikan tersebut, di bidang 

pendidikan dasar, Depdiknas telah menyiapkan konsep otonomi sekolah 

yaitu manajemen berbasis sekolah. Dengan konsep ini, pemerintah tidak 

hanya berharap pada meningkatnya mutu pendidikan melainkan juga 

tercapainya pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan. Dengan adanya otonomi sekolah, diharapkan sekolah dapat 

lebih leluasa mengelola sumber daya pendidikan dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta sekolah dapat 

lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan mampu 

melibatkan masyarakat dalam membantu dan mengontrol pengelolaan 

pendidikan pada tingkat sekolah (Koster, 2000:3). 

Sejalan dengan gagasan desentralisasi pendidikan, maka fungsi-

fungsi pengelolaan sekolah diberdayakan secara maksimal agar dapat 

berjalan secara efektif untuk menghasilkan apa yang diharapkan. 

Implementasi gagasan tersebut perlu didukung oleh seperangkat instrumen 

yang akan mendorong sekolah untuk meningkatkan efektifitas fungsi-fungsi 

pengelolaannya. 
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Fungsi sekolah sebagai tempat belajar memiliki kewajiban untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik, esensi 

inilah yang menjadi  misi atau tugas pokok sekolah yang harus  menjadi 

dasar bagi  analisis kinerja sekolah efektif. Menurut Lavine (dalam Tola, 

2001:3) sekolah efektif dapat diartikan sebagai sekolah yang menunjukkan 

tingkat kinerja yang diharapkan dapat menyelenggarakan proses belajar 

mengajar dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta 

didik sesuai dengan tugas pokoknya. 

Tugas pokok sekolah, sebagai mana ditulis dalam Buku 

Administrasi Sekolah Menengah Umum (Depdikbud,1997:5) sebagai 

berikut : 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan jalur sekolah, 
secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
1. Melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu 

tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah 
tersebut 

2. Melaksanakan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum 
yang berlaku 

3. Melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di 
sekolah 

4. Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
5. Melaksanakan urusan tata usaha 
6. Membina kerjasama dengan  orang tua, masyarakat dan 

instansi terkait 
7. Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi 
melalui Kepala Kantor Inspeksi/Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten, Kotamadya. 

 
Dalam mengembangkan tugas tersebut SMA Negeri 2 Surakarta 

telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : 
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1. Visi Sekolah 
 

Mampu menjadikan SMA Unggulan yang 
berwawasan iptek seni olahraga dan imtaq. Dengan 
indikator : 
a. Unggul dalam kedisiplinan dan ketertiban  
b. Unggul dalam penguasaan perangkat teknologi 
c. Unggul dalam persaingan SPMB 
d. Unggul dalam kesenian dan olah raga    
e. Unggul dalam keimanan dan ketaqwaan 

2. Misi Sekolah 
a. Menumbuhkan semangat disiplin tinggi kepada seluruh 

warga sekolah.  
b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 

efektif dan efesiensi, sehingga mencapai hasil 
maksimal. 

c. Mendorong semua warga sekolah untuk lebih 
berprestasi sesuai bakat dan minatnya (seni, olah raga).  

d. Mendorong meningkatnya penghayatan dan 
pengamalan agama dan budi pekerti luhur dalam 
kehidupan sehari-hari. (Lakip SMA 2, 2005:6) 

 

Sekolah efektif menurut Prince George County Public Schools 

(Tailor, 1990:5) adalah sekolah yang semua sumber diorganisasikan dan 

dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis 

kelamin maupun status ekonomi, dapat mempelajari materi kurikulum yang 

esensial di sekolah itu. Hasil riset Mortimore dalam Macbeath (2005:119) 

efektifitas sekolah telah memberikan perhatian kepada suara murid, orang 

tua dan guru serta mengakui partisipasi aktif mereka sebagai unsur-unsur 

kunci sekolah yang efektif. 

Siswa memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pra 

kondisi agar sekolah efektif dapat terwujud demi peningkatan mutu 

sekolah. Penelitian (Macbeath et.al, 2005:120), murid adalah pengamat 

yang berbicara dengan fasih sekaligus tajam dari lingkungan sekolah. 
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Sementara Pickiring (dalam Macbeath et.al, 2005:121) bahwa suara dan 

keterlibatan murid penting sekali untuk perbaikan sekolah karena yang 

didiskusikan adalah pengetahuan mereka. 

Peran siswa sebagai generasi muda sangat penting karena di sekolah 

mereka memiliki wadah yaitu OSIS. OSIS merupakan wadah organisasi 

sekolah, oleh karena itu setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS 

dari sekolah yang bersangkutan dan keanggotaan itu secara otomatis 

berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan. Sesuai 

dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 0323/U/1978, 

bahwa wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah adalah 

OSIS. Dibentuknya OSIS memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreatifitas serta minat siswa. 

2. Mendorong sikap, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan siswa. 

untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggarnya proses 

belajar mengajar. 

3. Sebagai tempat dan sarana berkomunikasi menyampaikan pikiran dan 

gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, 

wawasan dan pengambilan keputusan (Depdikbud, 1996:2).  

Perwakilan siswa (Ketua OSIS) juga menjadi anggota Komite 

Sekolah. Seperti dijelaskan dalam Keputusan Mendiknas No : 044/U/2002 

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah : anggota komite sekolah 

berasal dari komponen-komponen antara lain perwakilan siswa bagi tingkat 

SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis (pengurus OSIS). Sebagai 
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anggota komite sekolah pengurus OSIS/Ketua OSIS memiliki peran dan 

fungsi sebagai berikut :  

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu 

pendidikan.  

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan. 

4. mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan. 

Komite sekolah berfungsi sebagai berikut : 

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ 

dunia usaha/dunia industri) dan pemerintahan berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai : 

a. Kebijakan dan program pendidikan.  
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b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 

c. Kriteria kinerja satuan pendidikan. 

d. Kriteria tenaga kependidikan. 

e. Kriteria fasilitas pendidikan.  

f. Hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

Di negara yang mayoritas penduduknya muslim, pengurus OSIS 

SMA Negeri 2 Surakarta demikian juga keadaannya. Sebagai muslim 

semua tindakan/aktivitasnya harus ada intervensi Allah, melalui ayat-

ayatNya. Sebagaimana makna surat Ali Imran ayat 104 “Hendaklah 

diantara kamu (ada) satu golongan yang mengajak kebaikan menyuruh 

berbuat yang ma’ruf dan melarang perbuatan yang mungkar” (Hamka, 

2004:37). Senada dengan ayat itu surat Ali Imran ayat 110 menjelaskan 

“Kamu adalah sebaik-baik umat antara manusia karena kamu menyuruh 

berbuat yang ma’kruf dan melarang perbuatan yang mungkar.” (Depag, 

1971:94). Disini terdapat dua kata penting, yaitu menyuruh berbuat ma’ruf 

dan mencegah perbuatan yang mungkar.  Hal ini disebabkan karena potensi 

manusia mempunyai dua kecenderungan yaitu baik dan jahat. Keduanya 
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punya daya tarik gravitasi. Sebagai pengurus OSIS yang mayoritas muslim 

juga harus bisa berperan dalam amar ma’ruf dan nahi mungkar, dengan 

istilah lain sebagai motivator dan fungsi preventif . 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengurus OSIS memahami tugas pokok dan fungsinya ? 

2. Bagaimana peran pengurus OSIS sebagai motivator dalam 

meningkatkan efektifitas sekolah ? 

3. Bagaimana peran pengurus OSIS sebagai fungsi preventif dalam 

meningkatkan efektifitas sekolah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengurus OSIS memahami tugas pokok 

dan fungsinya. 

2. Untuk mengetahui  peran pengurus OSIS sebagai motivator dalam 

meningkatkan efektifitas sekolah SMA Negeri 2 Surakarta.  

3. Untuk mengetahui peran pengurus OSIS sebagai  fungsi preventif dalam 

meningkankan efektifitas sekolah SMA Negeri 2 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Peran pengurus OSIS sebagai motivator dan fungsi preventif di 

harapkan mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan efektifitas 

sekolah SMA Negeri 2 Surakarta, oleh karena itu perlu adanya penelitian 

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun manfaat penelitian ini 

diharapkan : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam melaksanakan tugas dan 

peran pengurus OSIS.  

2. Memberikan informasi tentang peran pengurus OSIS sebagai motivator 

dalam penerapan strategi peningkatan efektifitas sekolah. 

3. Memberikan informasi tentang peran pengurus OSIS sebagai fungsi 

preventif dalam meningkatkan efektifitas sekolah. 
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