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 Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena lapangan yang terjadi salah 

satunya adalah pada siswa  yang mengikuti atau aktif dalam organisasi siswa intra 

sekolah (OSIS) memiliki hasil belajar yang tinggi  dilihat dari legger nilai siswa yang 

mengikuti organisasi tersebut. Siswa yang aktif dalam beroganisasi cenderung memiliki 

rasa percaya diri, mudah bersosialisasi, dan lebih bertanggungjawab, serta aktif bertindak 

dalam hal pelajaran yang membuat siswa berani mengemukakan pendapat sehingga 

memiliki prestasi belajar yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh 

keaktifan siswa mengikuti organisasi siswa intra sekolah (OSIS) terhadap prestasi belajar 

siswa di SMP Negeri 22 Kota Jambi. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan populasi siswa yang 

aktif mengikuti OSIS di SMP Negeri 22 Kota Jambi yang berjumlah 60 orang. Dari 

jumlah populasi penelitian tersebut, kemudian dihitung jumlah sampel representatifnya, 

sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 orang sampel. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple Total sampling. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan data yang diperoleh lalu di analisis 

dengan menggunakan statistik parametrik Regresi Linear Sederhana dengan bantuan 

program SPSS 20.00. 

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh keaktifan 

siswa mengikuti organisasi siswa intra sekolah (OSIS) terhadap prestasi belajar siswa di 

SMP Negeri 22 Kota Jambi. Sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,272; 

koefisien determinasi r2 xy sebesar 7,4. Sedangkan nilai Fhitung sebesar 4,645 sedangkan 

nilai Ftabel sebesar 4,00. Maka Fhitung> Ftabel, dapat disimpulkan Ho ditolak dan nilai 

Asymplotic Sig dari masing-masing variabel adalah 0,812 dan 0,509. Sesuai dengan 

kriteria penafsiran, maka diketahui bahwa ke dua nilai Asymp Sig > 0,05, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan berdasarkan hasil analisis tersebut 

dapat dinyatakan bahwa data kedua variabel berdistribusi normal.  Hal ini juga dapat 

dilihat dengan Sign (0,812) > α  (0,05) dan dengan Sign (0,509) > α (0,05). 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada 

hakekatnya merupakan suatu 

pembentukan dan pengembangan 

diri manusia yang secara 

keseluruhan menyangkut potensi 

ilmiah pada diri manusia. 

Kegiatan organisasi di sekolah 



merupakan salah satu sarana 

yang dapat mengembangkan 

kompetensi kewarganegaraan 

siswa. Salah satu kompetensi 

yang dikembangkan dalam 

kegiatan ini yaitu keterampilan 

mandiri (autonomous skills). 

Kegiatan ini memberikan 

peluang kepada siswa untuk 

menganalisis suatu masalah dan 

memecahkan masalah. Selain itu, 

pengembangan kemandirian 

siswa dapat menjadi sarana untuk 

melatih diri dalam bertanggung 

jawab, pengambilan keputusan, 

berpikir kritis, dan memecahkan 

masalah tanpa bergantung kepada 

orang lain, sehingga menjadi 

bekal untuk kehidupan 

masyarakat pada masa yang 

datang.  

Selama PL-KPS (Praktek 

Lapangan Konseling Pendidikan 

di Sekolah) di SMP Negeri 22 

Kota Jambi pada bulan Februari-

Mei 2017. Penulis menemukan 

fenomena pada siswa  yang 

mengikuti atau aktif dalam 

organisasi siswa intra sekolah 

(OSIS) memiliki hasil belajar 

yang tinggi  dilihat dari legger 

nilai siswa yang mengikuti 

organisasi tersebut. Siswa yang 

aktif dalam beroganisasi 

cenderung memiliki rasa percaya 

diri, mudah bersosialisasi, dan 

lebih bertanggungjawab, serta 

aktif bertindak dalam hal 

pelajaran yang membuat siswa 

berani mengemukakan pendapat 

sehingga memiliki prestasi 

belajar yang tinggi.  

Namun ada sebagian 

kecil siswa tersebut yang 

prestasi belajarnya rendah 

disebabkan kebingungan untuk 



membagi waktunya untuk 

belajar sehingga memiliki 

prestasi belajar yang rendah. 

Sehingga siswa lain 

beranggapan ikut organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) 

hanya menambah beban siswa 

antara lain disiplin dalam 

membagi waktu untuk istirahat, 

belajar, bermain, mengikuti 

kegiatan tambahan lainnya di 

luar jam sekolah, dan siswa 

merasa terbebani dengan 

banyaknya tugas rumah yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan penjelasan, 

fenomena yang ditemukan 

dilapangan serta hasil penelitian 

yang dikemukakan di atas, 

penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul 

“Pengaruh keaktifan siswa 

mengikuti organisasi siswa 

intra sekolah (OSIS) terhadap 

prestasi belajar di SMP Negeri 

22 Kota Jambi”?. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan 

waktu, dan kemampuan peneliti, 

serta luasnya aspek-aspek 

cakupan variabel penelitian yang 

dikemukakan para :ahli dalam 

penelitian ini, maka masalah 

dalam penelitian dibatasi hanya 

pada 

1. Variabel keaktifan yang 

dimaksud adalah 

keikutsertaan siswa atau 

kesibukan yang dijalankan 

oleh siswa dalam 

berpartisipasi di setiap 

kegiatan yang dilaksanakan 

osis. Selanjutnya keaktifan 

mengikuti organisasi siswa 

intra sekolah dibatasi pada 5 

indikator antara lain: (1) 



kedudukan dalam osis, (2) 

tingkat kehadiran, (3) 

kontribusi bagi peningkatan 

osis, (4) motivasi mengikuti 

kegiatan osis, dan (5) 

kesediaan anggota untuk 

berkorban (B. 

Suryobroto:2013).  

2. Sedangkan variabel prestasi 

belajar yang dimaksud 

adalah taraf keberhasilan 

siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran disekolah 

yang dinyatakan dalam 

bentuk skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran 

tertentu (Syah (dalam 

Wahab:2015)). 

3. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa yang 

mengikuti organisasi siswa 

intra sekolah (OSIS) di 

SMP Negeri 22 Kota Jambi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan 

masalah dalam penelitian ini, 

maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah 

terdapat pengaruh keaktifan 

siswa mengikuti organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) 

terhadap prestasi belajar siswa 

SMP Negeri 22 Kota Jambi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian 

dalam penelitian ini adalah 

untuk mengukur pengaruh 

keaktifan siswa mengikuti 

organisasi siswa intra sekolah 

(OSIS) terhadap prestasi belajar 

siswa di SMP Negeri 22 Kota 

Jambi. 



Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa 

prestasi belajar siswa yang aktif 

mengikuti organisasi siswa intra 

sekolah di SMP N 22 Kota Jambi 

secara keseluruhan berada pada 

kategori sangat bagus dengan 

perolehan skor rata-rata sebesar 

822,23 dengan besaran persentase 

responden sebesar 82,22%. 

Sedangkan hasil analisis deskriptif 

menunjukkan keaktifan siswa 

mengikuti organisasi siswa intra 

sekolah di SMP N 22 Kota Jambi 

secara keseluruhan berada pada 

kategori sedang dengan perolehan 

skor rata-rata sebesar 74,00 dengan 

besaran persentase responden 

sebesar 61,67%.  

Siswa yang aktif dalam 

kegiatan organisasi siswa intra 

sekolah secara akademis dasar 

pengetahuannya memungkinkan 

lebih baik sebab anak yang aktif 

akan selalu mencari atau berusaha 

untuk mendapatkan pengetahuan 

dalam rangka memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, 

mengembangkan bakat dan minat. 

 


