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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

   4.1    Sejarah Singkat SMA N 1 Karangpandan. 

Sejak dikenalnya Tawangmangu sebagai salah satu objek tujuan 

wisata di Kabupaten Karanganyar,daerah Karangpandan menjadi semakin 

ramai. Kehidupan masyarakat juga menjadi dinamis. Karangpandan, sebuah 

kota kecamatan di Karanganyar yang berada di sebelah timur Kota 

Karanganyar adalah pintu gerbang menuju objek wisata Tawangmangu.                                    

                Dengan semakin berkembangnya objek wisata Tawangmangu, yang 

berjarak 45 km dari kota Surakarta tepat kiranya jika keberadaan 

Karangpandan sebagai wilayah yang sangat penting dan mendukung bagi 

kemajuan Kabupaten Karanganyar di berbagai bidang tak terkecuali 

pendidikan.Oleh karena itu dengan berbagai pertimbangan akan dinamika 

kehidupan pendidikan di Karangpandan, kota kecamatan ini layak memiliki 

sebuah unit pendidikan SMA Negeri yaitu SMA Negeri Karangpandan. Pada 

waktu itu Karanganyar baru memiliki 1 (satu) SMA negeri yakni SMA 1 

Karanganyar. 

               pada tahun 1982, tepatnya tanggal 9 Oktober 1982 berdirilah SMA 

Negeri Karangpandan dengan Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor : 

0298/O/82. Pada saat dibuka, SMA Negeri Karangpandan menerima 3 kelas. 

Sekolah belum memiliki gedung sendiri, maka proses belajar dan mengajar  
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berlangsung dengan meminjam gedung SMP (dulu SMEP) Karangpandan 

sore hari. Pada waktu itu juga belum memiliki guru dan karyawan tetap atau 

negeri, maka untuk sementara dibantu oleh beberapa orang guru SMA Negeri 

1 Karanganyar dan Surakarta. Kepala Sekolah yang pertama adalah Sugijoto, 

B.A., semula guru SMA Negeri 1 Surakarta sebagai pejabat sementara. 

Berangsur-angsur diangkatlah oleh pemerintah beberapa guru negeri sebagai 

kepala sekolah yang ditugaskan di SMA Negeri Karangpandan Kepala 

sekolah yang pernah menjabat di SMA Pemda: 

 1. Soeranto, B.A. ( 1983-1985 ) 

 2. Badroen, B.A. ( 1985-1988 ) 

 3. Drs. Agoes Soehardjo ( 1988-1992 ) 

 4. J.B. Soewarso, B.A. ( 1992-1995 ) 

 5. Drs. Soewandi ( 1995-2000 ) 

 6. Drs. Soengkono ( 2000-2007 ) 

 7. Drs. Nur Hidayat, M.Pd. (pejabat sementara) ( 2007 ) 

 8. Drs. Amin Suryadi, M.Pd. ( 2008-sekarang ) 

 9.Drs.H.SR. Nur Hidayat, M.pd. (2010-Sekarang ) 

4.2   Lokasi Penelitian 

Lokasi SMA N 1 Karangpandan terletak di Jl.Blora karangpandan, 

kabupaten Karanganyar,Surakarta,jawa tengah 
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4.3  Visi dan Misi  

1. Visi 

a. Unggul dalam Prestasi dan Berakar pada nilai-nilai positif budaya  

bangsa 

2. Misi 

b. Meningkatkan kegiatan belajar untuk menuju ke jenjang pendidikan 

tinggi 

c. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat 

dan perkembangan teknologi  

d. Meningkatkan prestasi dalam bidang ekstra kurikluler sesuai potensi 

yang dimiliki. 

e. Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar 

pada sistem nilai, adat-istiadat,agama dan budaya masyarakat 

dengan tetap mengikuti perkembangan dunia 

4.4  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran,untuk pencapaian tujuan  

organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung 

jawabnya 
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             Gambar 4.1.Struktur Organisasi 

Wewenang serta tanggung jawab bagian-bagian yang ada pada SMAN 

Karangpandan: 

 1.Kepala sekolah: 

a. Dalam melaksanakan tugas menujuk beberapa guru yang di 

tugasi untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. 

b. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang di anggap perlu yang 

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di sekolah 

demi peningkatan kegiatan pendidikan disekolah. 

2.Wakasek Kurikulum 

a. Menyusun program penagajaran,evaluasi program,evaluasi 

hasil dan menyusun laporan kegiatan belajar mengajar. 

b. Penyusunan program pengajaran,dan penyusunan kisi-kisi 

dalam pembuatan naskah soal. 
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c. Menyusun nilai rata-rata hasil test setiap tingkatan kelas 

menurut bidang penagajaran. 

3.Wakasek kesiswaan 

a. Menyusun program Kesiswaan yaitu dengan membuat program 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar siswa yaitu 

kegiatan ekstrakulikuler. 

b. Pengarahan dalam kegiatan kepengurusan OSIS baik di dalam 

sekolah maupun di luar sekolah. 

4.Wakasek Sarana dan prasarana 

a. Mengatur dan meningkatkan fungsi ruang kelas dan alat-alat 

yang dimiliki pihak sekolah. 

b. Membantu urusan pengajaran dalam pengadaan alat-alat yang 

perlu dimiliki sesuai dengan dana yang di miliki oleh pihak 

sekolah . 

c. Menyusun laporan dalam pengadaan sarana dan prasarana 

sekolah 

5. Wakasek Humas 

a. Mengadakan komunikasi dengan instansi terkait. 

b. Turut berperan serta dalam kegiatan sekolah 
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6. Dewan Guru 

a. Membuat rancangan belajar mengajar/program pengajaran  

b. Melaksanakan proses penilain. 

c. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 

 


