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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Berorganisasi merupakan hak pada setiap warga negara yang telah diatur oleh 

UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga semua warga negara 

dapat berserikat dan berpendapat dengan bebas tetapi juga didasari bahwa berserikat 

dan berpendapat yang dilakukan memberikan manfaat pada bangsa Indonesia. Sangat 

tidak benar kalau bebas berpendapat dan berserikat dapat dengan sesuka hati tetapi 

menyakitkan terhadap orang lain, apalagi berserikat untuk merubah yang telah menjadi 

pondasi atau landasan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 

Berorganisasi dapat dilakukan di manapun, tidak terkecuali di lingkungan 

pendidikan seperti sekolah. Di sekolah telah dikenal dengan nama OSIS yang 

merupakan akronim dari Organisasi Siswa Intra Sekolah yang telah ada di Indonesia 

sejak tahun 1972. Tujuan wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan 

yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan.  

Satu hal penting yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi termasuk OSIS, 

untuk mempertahankan keberadaannya adalah komitmen berorganisasi dari anggotanya 

dalam hal ini adalah para pengurus OSIS. Komitmen berorganisasi atau banyak yang 

menyebutnya loyalitas, erat kaitannya dengan kesetiaan. Seorang anggota yang 

memiliki komitmen terhadap organisasinya memiliki kesadaran pribadi untuk 

memanfaatkan semua potensi yang ada dalam dirinya demi kemajuan organisasi. 
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Komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuantujuannya serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins, 2003: 69). 

Dalam kenyataannya, pelaksanaan program kerja sebagai bentuk realisasi visi 

organisasi tidak semua anggota memiliki kesamaan sistem kerja. Hal ini berdampak 

buruk bagi produktivitas organisasi itu sendiri, terutama pada OSIS. Karena pengurus 

OSIS yang mengikuti suatu organisasi tidak berniat secara penuh untuk mendedikasikan 

dirinya untuk produktivitas organisasi.  

Hal ini juga terjadi pada pengurus OSIS di SMA Islam Sudirman Kudus, yang 

menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pembina OSIS SMA Islam 

Sudirman Kudus pada tanggal 4 Oktober 2017, menyebutkan bahwa: beberapa siswa 

atau pengurus OSIS kurang memiliki komitmen organisasi yang baik. Ini ditunjukan 

dengan rendahnya ketaatan terhadap aturan yang harus dijalankan oleh anggota OSIS, 

rendahnya tanggung jawab dari tugas dan atau kewajiban yang dibebankan kepada 

pengurus OSIS. Anggota OSIS juga masih kurang memiliki sikap kerjasama dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan. 

Lebih lanjut pembina OSIS mengatakan bahwa ada beberapa pengurus OSIS yang 

lebih memilih mengikuti kegiatan lain di luar OSIS, yang itu menunjukan bahwa 

loyalitas untuk berorganisasi di OSIS masih rendah. Siswa sering mengeluh saat 

mendapatkan tugas dalam organisasi OSIS, dan hubungan antarpribadi pada masing-

masing anggota OSIS kurang terbina dengan baik. Hal-hal tersebut merupakan sebagai 

identifikasi bahwa komitmen organisasi pada diri pengurus OSIS SMA Islam Sudirman 

rendah.  
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Untuk meningkatkan komitmen organisasi pada pengurus OSIS di SMA Islam 

Sudirman Kudus, peneliti melakukan peneliti tindakan bimbingan konseling melalui 

layanan penguasaan konten teknik modeling. Alasan peneliti menerapkan layanan 

penguasaan konten adalah pada efektivitas penerapannya karena jumlah pengurus OSIS 

di SMA Islam Sudirman Kudus yang mencapai 27 siswa sehingga diperlukan layanan 

yang dapat memberikan peningkatan komitmen organisasi kepada 27 siswa tersebut 

secara bersamaan. 

Prayitno (2004: 2) memberikan penjelasan mengenai pengertian layanan 

penguasaan konten sebagai berikut:  

Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu 
(sendiri-sendiri) maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau 
kompetensi tertentu melalaui layanan kegiatan belajar. Kemampuan atau 
kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya 
terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai, persepsi, 
afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Layanan penguasaan konten 
membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. 
Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi 
kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. 

 
Dalam penerapan layanan penguasaan konten peneliti menggunakan teknik 

modeling, tujuan penerapan teknik modeling adalah untuk memberikan pengubahan 

perilaku komitmen organisasi yang lebih baik melalui proses peniruan terhadap model 

yang diberikan atau ditampilkan oleh peneliti. 

Modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau atau 

mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan 

sekaligus, melibatkan proses kognitif (Willis, 2004: 77). Melalui layanan penguasaan 

konten dengan teknik modeling penelitio berkeyakinan dapat meningkatkan komitmen 

berorganisasi. 
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Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengambil judul penelitian dalam 

penelitian ini “Peningkatan Komitmen Organisasi Pengurus Osis melalui Layanan 

Penguasaan Konten Teknik Modeling di SMA Islam Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 

2017/2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyusun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tindakan peneliti dalam layanan penguasaan konten teknik modeling 

dalam meningkatkan komitmen organisasi pada pengurus OSIS di SMA Islam 

Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Apakah komitmen organisasi dapat ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten 

dengan teknik modeling pada pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus tahun 

pelajaran 2017/2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam layanan penguasaan konten teknik 

modeling dalam meningkatkan komitmen organisasi pada pengurus OSIS di SMA 

Islam Sudirman Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan peningkatan komitmen organisasi setelah diberikan layanan 

penguasaan konten teknik modeling pada pada pengurus OSIS SMA Islam Sudirman 

Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

teori layanan penguasaan konten teknik modeling untuk meningkatkan komitmen 

organisasi pada pengurus OSIS. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai dasar pertimbangan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan organisasi sekolah yang 

produktif dan bermanfaat bagi semua komponen sekolah. 

2. Pengurus Osis 

Pengurus OSIS SMA Islam Sudirman dapat memiliki komitmen organisasi yang 

baik dan mampu menyalurkan bakat dan potensi berorganisasi melalui OSIS. 

3. Pembina OSIS 

Pembina OSIS dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam 

meningkatkan komitmen organisasi pada pengurus OSIS periode 2017/2018 dan pada 

periode-periode berikutnya. 

4. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling SMA Islam Sudirman Kudus dapat menjadikan hasil 

penelitian sebagai landasan pelaksaaan layanan penguasaan konten teknik modeling di 

SMA Islam Sudirman Kudus. 
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5. Peneliti 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dalam bimbingan konseling yang telah 

diterima di perkuliahan untuk diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya pada 

organisasi sekolah yaitu OSIS. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian “Peningkatan Komitmen Organisasi Pengurus Osis 

melalui Layanan Penguasaan Konten Teknik Modeling di SMA Islam Sudirman Kudus 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. Maka ruang lingkup penelitian ini adalah membahas 

usaha peneliti dalam meningkatkan komitmen organisasi melalui layanan penguasaan 

konten teknik modeling. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Komitmen Organisasi  

Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah sikap pengurus OSIS SMA 

Islam Sudirman yang selalu berupaya untuk mensukseskan OSIS. Selalu mencari 

informasi tentang kondisi OSIS, selalu mencoba mencari komplementaris antara sasaran 

organisasi dengan sasaran pribadi, Selalu berupaya untuk memaksimalkan kontribusi 

kerja sebagai bagian dari usaha OSIS keseluruhan. Menaruh perhatian pada hubungan 

kerja antar unit organisasi, berpikir positif pada kritik teman-teman, menempatkan 

prioritas di atas departemen. Tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih baik, 

memiliki keyakinan bahwa organisasi tersebut memiliki harapan untuk berkembang, 

berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Komitmen dalam berorganisasi dapat 

ditingkatkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

 

 



7 
 

 

1.6.2 Layanan Penguasaan Konten Teknik Modeling 

Layanan penguasaan konten teknik modeling merupakan layanan yang diberikan 

oleh peneliti terhadap pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus melalui proses 

klasikal yang dikombinasikan dengan peniruan pengurus OSIS SMA Islam Sudirman 

Kudus terhadap model yang diberikan dan atau ditampilkan oleh peneliti untuk 

memberikan contoh atau permodelan dari sosok yang memiliki komitmen organisasi 

yang baik. Layanan penguasaan konten teknik modeling dilaksanakan dalam dua siklus 

penelitian, dengan setiap siklus penelitian peneliti bertatap muka sebanyak tiga kali 

dengan para pengurus OSIS SMA Islam Sudirman Kudus.  

Pelaksanaan layanan penguasaan konten teknik modeling dilakukan dari tahap 

pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan rencana 

pelaksanaan layanan, materi layanan serta mempersiapkan model sebagai percontohan 

kepada siswa. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini peneliti 

menyampaikan materi layanan penguasaan konten. Setelah pemberian materi layanan, 

peneliti menghadirkan model di hadapan siswa. Model tersebut kemudian membagikan 

pengalaman serta cerita yang dialami saat berorganisasi.  

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi kegiatan, evaluasi kegiatan dilaksanakan 

dengan memberikan kuesioner kepada siswa untuk menilai kesesuaian materi dan model 

yang dihadirkan oleh peneliti. Tahap keempat adalah tahap evaluasi dan penilaian 

layanan penguasaan konten. Tahap keempat peneliti menganalisa dari hasil pengamatan 

kolaborator terhadap pelaksanan layanan penguasaan konten teknik modeling yang telah 

diberikan oleh peneliti.  

Tahap kelima adalah analisa hasil evaluasi, setelah peneliti mendapatkan hasil 

evaluasi dari penilaian kolaborator. Peneliti dan kolaborator melakukan analisa untuk 
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memperbaiki mutu pelaksanaan layanan penguasaan konten teknik modeling pada 

pertemuan berikutnya. Tahap keenam adalah tindak lanjut, tahap ini peneliti 

menerapkan apa yang telah dilakukan pada tahap kelima yaitu melakukan perbaikan 

mutu pelaksanaan layanan penguasaan konten teknik modeling. Tahap ketujuh adalah 

laporan, setelah pelaksanaan layanan konten teknik modeling selesai dilakukan, peneliti 

menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten. 


