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A. Pendahuluan
Pemimpin merupakan faktor kritis penentu yang dapat menentukan maju
mundurnya kemajuan suatu bangsa. Pemimpin harus mampu mengarahkan
kepada kesejahteraan para anggotanya karena pemimpin merupakan inisiator,
motivator, stimulator, dinamisator, dan inovator dalam kelompoknya.
Keberhasilan sebuah kelompok dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin diraih
bergantung pada kepemimpinannya, yaitu apakah kepemimpinannya mampu
menggerakkan sumber daya manusia, sarana, dana, dan waktu secara efisien
dan efektif untuk mencapai suatu tujuan organisasi (Rivai, 2003: 3).
Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat
mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara
banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen
perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada
darah muda yang memeloporinya. Keberadaan pemuda di Indonesia
sesungguhnya dapat menjadi modal yang berharga bagi masa depan bangsa ini
ke arah yang lebih baik dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain dalam
segala bidang.
Proses membina kemampuan kepemimpinan dapat dimulai sejak dini pada
lingkungan sekolah sehingga saat ini pendidikan kepemimpinan di sekolah mulai
banyak diterapkan. Usia sekolah merupakan periode yang sangat penting untuk
pertumbuhan kepribadian, sosial, dan professionalisme siswa. Menyadari
pentingnya periode tersebut banyak institusi pendidikan membuat kegiatan di
luar kelas untuk memperkaya pengalaman siswanya dan untuk memaksimalkan
potensi
pembelajaran.
Penelitian
menunjukkan
bahwa
pengalaman
kepemimpinan siswa, keterlibatannya di organisasi, posisinya sebagai pemegang
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tanggung jawab, atau aktif sebagai anggota selama kegiatan eksrakurikuler
dalam organisasi, sejalan dengan pengembangan personal selama masa
sekolah (Astin, 1985: 176)

B. Pengertian Kemimpinan Siswa (Student Leadership)
Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi,
mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk
mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Robbins dalam Makmuri (2008: 318) yang mengatakan bahwa kepemimpinan
didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sebuah
kelompok menuju pencapaian tujuan kelompok.

“Dari Abdullah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: Setiap kalian adalah
pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka
seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung
jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia
akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin
atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya.
Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan
dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya” Sahih al-Bukhori:
4789
Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa pemimpin tidak hanya dia yang
mempunyai kedudukan, tidak hanya mereka yang mempunyai anak buah. Akan
tetapi semua pribadi adalah pemimpin minimal pemimpin untuk dirinya sendiri.
Dengan demikian kita sebagai siswa juga seorang pemimpin.
Kepemimpinan Siswa (Student Leadership) adalah upaya untuk membangun
sikap kepemimpinan dalam diri siswa agar menjadi siswa yang bertanggung
jawab, siswa yang dapat menjalankan perannya sebagai siswa serta siswa yang
dapat mengembangkan potensinya sebagai seorang pribadi.
C. Sifat Pemimpin
Sifat pemimpin menentukan kemajuan sebuah organisasi. Seorang pemimpin
yang baik harus mempunyai sifat yang bisa diteladani oleh bawahan. Seorang
pemimpin harus mempunyai kelebihan dibanding dengan anggota lain. Stogdill
dalam bukunya Personal Factor Associated with Leadership (Kartini, 2011: 36)
menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
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1. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau
verbal facility, keaslian, kemampuan menilai.
2. Prestasi/achievement: gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan,
perolehan dalam olahraga dan atletik, dan lain-lain.
3. Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif
dan punya hasrat untuk unggul.
4. Partisipasi: aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul,
kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya
rasa humor.
5. Status: meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer,
dan tenar
Dalam Islam seorang pemimpin harus memiliki sifat SATF, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Shidiq (selalu berkata dan beriskap jujur dan benar)
Amanah (credible dan capable)
Tabligh (accountable dan auditable)
Fathanah (smart dan visioner)

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [Al Ahzab 21]
Nabi Muhammad memiliki akhlaq dan sifat-sifat yang sangat mulia. Dengan
memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa terhindar dari mengikuti orang-orang
yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita
juga jadi orang yang mulia.
1. Shiddiq
Shiddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga
perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. Beda sekali
dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang
manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya.
2. Amanah
Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan
kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dijuluki
oleh penduduk Mekkah dengan gelar “Al Amin” yang artinya terpercaya
jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Apa pun yang beliau ucapkan,
penduduk Mekkah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang
pembohong.
3. Tabligh
Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh
manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski
itu menyinggung Nabi.
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4. Fathonah
Artinya Cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam
menyampaikan 6.236 ayat Al Qur’an kemudian menjelaskannya dalam
puluhan ribu hadits membutuhkan kecerdasan yang luar biasa.
Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya
sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu
berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya.
Apalagi Nabi mampu mengatur ummatnya sehingga dari bangsa Arab
yang bodoh dan terpecah-belah serta saling perang antar suku, menjadi
satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam 1 negara yang
besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa.
D. Syarat Jadi Pemimpin
Menurut Earl Nightingale dan Whitt Schult dalam bukunya Creative Thingking –
(Kartini, 2011: 36) pemimpin adalah:
1. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (individualism).
2. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan bendabenda.
3. Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.
4. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan.
5. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.
6. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.
7. Sabar namun ulet, serta tidak “mandek” berhenti.
8. Waspada, peka, jujur, optimistis, pemberani, gigih, ulet, realistis.
9. Komunikatif, serta pandai berbicara atau berpidato.
10. Berjiwa wiraswasta.
11. Sehat jasmaninya, dinamis, sangggup dan suka menerima tugas yang
berat, serta berani mengambil resiko.
12. Tajam firasatnya, tajam, dan adil pertimbangannya.
13. Berpengetahuan luas, dan haus akan ilmu pengetahuan.
14. Memiliki motivasi tinggi dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang
ingin dicapai, dibimbing oleh idealisme tinggi.
15. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi.
E. Pentingnya kepemimpinan Siswa
1. Sebagai kontrol diri.
Kenakalan remaja merupakan salah permasalahan yang sering kita temui
saat ini seperti tawuran, sering bolos sekolah, serta banyak sekali
kenakalan-kenakalan remaja yang sering kita lihat di layar kaca kita yang
dapat berpengaruh kepada perkembangan moral siswa. Dalam hal ini
Student Leadership sangat dibutuhkan sebagai control diri untuk dapat
membentengi, menyikapi serta mengatasi gejolak hidup yang sering
menghampiri.
2. Bertanggung Jawab.
Seseorang yang mempunyai sikap kepemimpinan mereka akan
bertanggung jawab terhadap perannya sebagai siswa atau sebagai
seeorang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang pengurus
suatu organisasi, mereka tidak akan menganggap itu menjadi suatu
beban melainkan suatu amanah sehingga mereka akan malaksanakan
dengan penuh kesadaran diri tanpa mengeluh karena mereka
menganggap kegiatan itu juga akan memberikan manfaat buat diri dan
lingkungannya.
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3. Mampu memecahkan persoalan.
Siswa yang mempunyai pemahaman Student Leadership mereka tidak
akan suka menyalahkan orang lain, mempunyai pribadi penuntut dan
lebih sering lagi lari dari masalah, ketika ada suatu masalah siswa akan
berupaya memecahkan permasalahan.
F. Pentingnya Organisasi bagi Siswa
Organisasi adalah suatu perkumpulan atau jamaah yang mempunyai sistem
yang teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama. Dalam surah al-Shaff
ayat 4 dikemukakan:

ََّّص ًّّفا َّ هكأهن ُه َّْم َّ ُب ْن هيان
َّين َّ ُي هقا ِتلُ ه
َّّللا َّ ُي ِحبَّ َّال ِذ ه
َّإِنَّ َّ ه
ون َّ ِفي َّ هس ِبيلِ َِّه َّ ه
َّهمرْ صُوص
Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh.
Maksud dari shaff disitu menurut al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam
sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai
tujuan.
Dalam sebuah hadits diterangkan:
Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu
pekerjaan dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas“.
Siswa yang ikut organisasi di sekolah, dimana induk organisasi kesiswaan di
sekolah adalah OSIS. Organisasi di bawah naungan OSIS banyak misalnya
Majelis Taklim, Kepramukaan, PMR, Paskibraka, KIR, Futsal, Volley Ball, Basket
Ball dan lain sebagainya, akan mengambil manfaat sebagai berikut :
1. Pekerjaan dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas.”
Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka
hasilnya juga akan baik. Maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam
suatu organisasi yang baik, bukan dilakukan sendirian.
2. Belajar mengelola waktu.
Ikut berorganisasi di sekolah akan memberi kesempatan bagi siswa untuk
belajar lebih baik dalam mengelola waktu. Siswa dapat belajar membagi
waktu dan memanfaatkannya untuk belajar reguler dan kegiatan organissi
di sekolah. Kegiatan organisasi di sekolah dilaksanakan usai
pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Itu berarti, siswa yang ikut
kegiatan organisasi akan bertambah volume kegiatannya selain dari
belajar reguler. Kesibukan siswa akan meningkat dari biasanya.
3. Mengasah berbagai kemampuan.
Berorganisasi di sekolah akan bermanfaat untuk mengasah berbagai
kemampuan siswa. Misalnya kemampuan berbicara di depan umum,

© https://falahyu.wordpress.com

5

berkomunikasi, bersosialisasi, meningkatkan keterampilan siswa dalam
mengatasi persoalan yang dihadapi dan membentuk pola pikir positif.
4. Membangun kepercayaan diri.
Berorganisasi di sekolah dapat membangun kepercayaan diri. Organisasi
akan membentuk aktualisasi diri siswa sehingga percaya diri dalam
pergaulan sosial di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.
5. Melatih menjadi pemimpin.
Menjadi pengurus kelas, pengurus OSIS merupakan latihan secara dini
untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang memahami anggota
yang dipimpin, mengerti seluk beluk kepemimpinan dan organisasi.
Mampu berkomunikasi yang baik dengan yang dipimpin .OSIS
merupakan cikal bakal organisasi yang lebih besar. Pemimpin di lembaga
sosial dan pemerintahan berawal dari pemimpin yang dibentuk sejak dini
di sekolah.
6. Menjadi dikenal
Berorganisasi di sekolah akan membuat siswa dikenal oleh warga
sekolah. Siswa yang aktif organisasi sekolah biasanya akan mudah
dikenal oleh guru sehingga mendapat nilai tambah di mata guru. Bahkan
siswa yang berorganisasi akan dikenal oleh siswa dan guru di sekolah
lain.
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