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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SMP NEGERI 1 POLANHARJO  

 

4.1. Sejarah singkat sekolah 

SMP Negeri 1 Polanharjo di buka pada tanggal 1 agustus 1963 di 

desa ngaran kecamatan polanharjo, kabupaten klaten. Saat itu SMP Negeri 1 

Polanharjo masih menempati gedung SD di desa ngaran polanharjo dan 

bernama SMP Polanharjo. Bapak Drs.Wukirdi ( Almarhum ) sebagai kepala 

sekolah yang pertama dan sekaligus sebagai perintis berdirinya sekolah ini 

dan tentunya di bantu oleh beberapa tenaga pengajr dan tenaga administrasi. 

Pada tahun 1966 merupakan tahun pelajaran yang pertama untuk 

menempati gedung milik SMP Polanharjo sendiri, yaitu di Padan, Kahuman, 

Polanharjo. Sesuai perkembangan jaman, SMP Polanharjo mengalami 

perubahan. Hal ini terbukti pada tahun 1972 yang masih dibawah pimpinan 

bapak Drs. Wukirdi SMP Polanharjo ditunjuk sebagai SMP perintis. 

Hingga sekarang ini, SMP Negeri 1 Polanharjo genap berusia 50 

tahun. Usia yang boleh dikatakan dewasa SMP Negeri 1 Polanharjo 

mengalami berbagai perkembangan baik fisik, akademis. Sudah Sembilan 

Kepala Sekolah ikut andil dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu 

SMP Negeri 1 Polanharjo. Kepala Sekolah tersebut adalah : Bapak Drs. 

Wukirdi, bapak Sudarti, BA, bapak Sukadi, BA, bapak SP. Toyibin, BA, 

Drs. H. Jazuli Fadiel, bapak H. Sumber Widodo, S.Pd, bapak Suroso, 
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S.Pd.MM, bapak Bambang Sriwidono, S.Pd. M.Pd dan bapak Drs. 

Suparmo, MM. 

Dari tahun ke tahun SMP Negeri 1 Polanharjo telah mengukir 

prestasinya. Satu prestasi yang dapat dicatat adalah ditengah – tengah 

negara mengalami multi krisis, justru SMP Negeri 1 Polanharjo menjadi 

peringkat 6 ditingkat kabupaten dalam meraih nilai EBTANAS murni. Yaitu 

pada tahun pelajran 1998/1999. Tidak kalah pentingnya prestasi yang telah 

diraih SMP Negeri 1 Polanharjo adalah peringkat 7 tingkat kabupaten pada 

tahun pelajaran 2001/2002. Pada tahun pelajaran 2003/2004 masih bertahan 

peringkat 6 ditingkat kabupaten, hal ini masih terbukti bahwa tahun 

pelajaran 2004/2005 SMP Negeri 1 Polanharjo masih bertahan di posisi 10 

besar sedangkan tahun 2005/2006 yang lalu prestasi akademik siswa SMP 

Negeri 1 Polanharjo meningkat menjadi 8 tingkat kabupaten dan tahun 

pelajaran 2006/2007 peringkat 6 tingkat kabupaten. Dengan momen seperti 

itu pada tahun 2005 SMP Negeri 1 Polanharjo  tercatat sebagai Sekolah 

Standar Nasional (SSN).  

Hal itu membuktikan bahwa perkembangan SMP Negeri 1 

Polanharjo dari tahun ke tahun tetap tampak di mata kita dan masyarakat. 

Disamping prestasi di bidang akademis, bidang non akademis pun tidak jauh 

ketinggalan jika dibandingkan dengan SMP lain. Segala prestasi yang telah 

diraih. SMP Negeri 1 Polanharjo ini semua merupakan hasil kerja keras dan 

kerja sama yang kuat diantara Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar, Tenang 

Tata Usaha, Orang Tua Siswa dan Masyarakat setempat. 
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4.2. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Polanharjo 

4.2.1. Visi : 

1. Terwujudnya sekolah standar nasional. 

2. Terwujudnya pendidikan yang adil dan merata. 

3. Terwujudnya kedisiplinan sekolah. 

4. Terwujudnya siswa yang beriman dan taqwa. 

5. Terwujudnya perangkat kurikulum berbasis kompetensi 

6. Terwujudnya SDM tenaga pendidikan sesuai SNP. 

7. Terwujudnya proses pembelajaran dengan pendekatan CTL. 

8. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan dan media 

pembelajaran yang relevan. 

9. Terwujudnya peningkatan standar kelulusan. 

10. Terwujudnya prestasi akademik. 

11. Terwujudnya prestasi non akademik. 

12. Terwujudnya menejemen berbasis sekolah (MBS) 

13. Terwujudnya pengelolaan pembiayaan pendidikan, 

4.2.2. Misi : 

1. Mewujudkan sekolah bertaraf SMP standar nasional. 

2. Mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.  

3. Mewujudkan kedisplinan sekolah. 
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4. Mewujudkan siswa yang beriman dan taqwa. 

5. Mewujudkan pemetaan SK, KD, Silabus Sisnil dan RPP. 

6. Mewujudkan peningkatan mutu SDM kependidikan 

7. Mewujudkan proses pembelajaran dengan pendekataan CTL. 

8. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan media 

pendidikan. 

9. Mewujudkan peningkatan kelulusan. 

10. Mewujudkan prestasi akademik. 

11. Mewujudkan prestasi non akademik. 

12. Mewujudkan pengembangan menejemen berbasis sekolah. 

13. Mewujudkan pengelolaan pembiayaan sekolah. 

4.3. Struktur Organisasi 

Setiap sekolahan tentunya ada oganisasi yang mengelola, demikian 

pula di SMP N 1 Polanharjo terdapat siswa, kepala sekolah, wali kelas dan 

guru mata pelajaran. Semua bergerak menuju satu tujuan. Adapun struktur 

organisasinya sebagai berikut : 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

SMP N 1 POLANHARJO 

Kepala Sekolah

Komite Sekolah

KPRI

Kepala TU

WAKASEK

Kurikulum Kesiswaan Humas

Wali Kelas

Sarana & 

Prasarana

Koordinator 

MGMP

Bimbingan 

Komserling/BP

Guru

Siswa

 

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi di SMP Negeri 1 Polanharjo 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Tugas kepala Sekolah 

a. Menyusun perencanaan dan program kegiatan 

b. Mengorganisasikan 

c. Mendorong kreatifitas 

d. Melaksanakan pengawasan 
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e. Monitoring  

f. Mengevaluasi  

2. Tugas Kepala Tata Usaha  

a. Pengelolaan administrasi kantor 

b. Administrasi kepegawaian dan kesiswaan  

c. Administrasi keuangan, sarana prasarana dan inventarisai peralatan 

sekolah. 

3. Tugas Kurikulum 

Mengatur kegiatan : 

a. Kulikuler dan ektrakulikuler 

b. Intervace training guru 

c. Penilaian kegiatan sekolah. 

4. Tugas Kesiswaan  

Mengatur kegiatan : 

a. Organisasi intera sekolah (Osis) 

b. Pengarahan dan pengendalian 

c. Pembentukan disiplin. 

5. Tugas  Sarana prasarana 

a. Menyusun rencana kegiatan  

b. Pengkoordinasian kegiatan 
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c. Pengelolaan pembiyayaan alat-alat pelajaran 

d. Inventarisasi  

6. Tugas  Humas 

 Mengatur kegiatan : 

a. Informasi sekolahan kepada masyarakat 

b. Kerjasama sekolahan dengan POMG atau masyarakat 

c. Hubungan dengan instansi pemerintahan 

d. Kegiatan sekolah kealam bebas. 

7. Tugas Koordinator 

Koordinator bertanggungjawab atas semua hal  berkaitan dengan 

bidang yang dikelolanya. 

8. Tugas Guru 

a. Bertanggung jawab atas pencapaian target kurikulum dan daya serap 

siswa 

b. Mencatat dan melaporkan hasil belajar siswa kepada wali kelas 

c. Membantu dan menanggulangi siswa yang kesulitan belajar 

d. Bersedia mengganti guru yang tidak hadir 

e. Memberikan ulangan harian. 5 X per semester 

f. Memberikan ulangan perbaikan sesudah menjelaskan ulang materi 

yang belum dikuasai kepada siswa yang tidak berhasil (nilai < 

KKM) 
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g. Memberi pengayaan kepada siswa yang berhasil dalam ulangan 

(nilai > KKM) 

h. Membuat analisa hasil ulangan dan butir-butir soal 

i. Memberikan tugas-tugas/pekerjaan rumah sebagai pengayaan 

kepada siswa 

9. Wali Kelas 

a. Membina siswa 

b. Mencatat selengkapnya identitas dan catatan kepribadian siswa 

kelasnya 

c. Wali yang pertama-tama harus  mengetahui dan berusaha 

menyelesaikan masalah apabila ada siswa yang terkena kasus 

d. Ikut menentukan kenaikan kelas dan kelulusan siswa 

e. Mengisi daftar pribadi siswa 

4.4. Kegiatan Penilaian dan Penyusunan Laporan Hasil Belajar 

4.4.1. Penilaian Guru terhadap Siswa 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru dilakukan 

secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan 

kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan penilaian ini meliputi : 

a) Penginformasian silabus mata pelajaran yang didalamnya 

memuat rancangan dan criteria penilaian pada awal semester. 



34 

 

 

 

b) Pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar dan 

pemilihan teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun 

silabus mata pelajaran. 

c) Pengembangan instrument dan pedoman penilaian sesuai 

dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 

d) Pelaksanaan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain 

yang diperlukan. 

e) Pengolahan hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 

f) Pengembalian hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai 

balikan atau komentar yang mendidik. 

g) Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

4.4.2. Formulasi Penilaian 

Terdapat variabel-variabel yang mendasari untuk melakukan 

formulasi penilaian, antara lain : 

1. Nilai Ulangan 

2. Nilai Tugas 

3. Nilai Mid Semester 

4. Nilai Semester 

5. Nilai Raport 

Untuk menghitung nilai rata-rata ulangan dan tugas 

menggunakan rumusan sebagai berikut : 

NU = U1 * 5% + U2 * 5% + U3 * 5% + U4 * 5% + U5 * 5% 

NT = T1 * 5% + T2 * 5% + T3 * 5% + T4 * 5% + T5 * 5% 



35 

 

 

 

Dari variable-variabel tersebut digabung dan diformulasikan dengan 

rumusan sebagai berikut : 

NR =  NU + NT + (NMS * 25%) + (NS * 25%) 

Keterangan : 

NU : Rata-rata nilai ulangan 

NT : Rata – rata nilai tugas 

NMS : Nilai Mid Semester 

NS : Nilai Semester 

NR : Nilai Raport 

Misalkan ada nilai ulangan harian yang kurang dari 5x, maka akan 

ditambahkan di nilai tugas. 

4.4.3. Kriteria Ketentuan Minimum (KKM) 

Untuk melihat ketuntasan belajar siswa pada setiap pelajaran, 

maka guru bidang studi harus membuat/menentukan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Dibawah ini adalah table KKM dari 

setiap mata pelajaran di SMP N 1 Polanharjo yang di dapat dari 

Bapak Riyanto, S.Pd bagian kurikulum di SMP N 1 Polanharjo. 

Tabel 1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tahun 2012/2013 

No Mata Pelajaran VII VIII IX 

1 Pendidikan Agama 78 78 80 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 75 75 75 

3 Bahasa Indonesia 72 74 75 

4 Bahasa Inggris 70 70 70 



36 

 

 

 

5 Matematika 68 68 70 

6 Ilmu Pengetahuan Alam 68 70 72 

7 Ilmu Pengetahuan Sosial 70 73 75 

8 Seni dan Budaya 70 71 72 

9 Pendidikan Jasmani 75 75 75 

10 TIK 75 78 80 

11 Bahasa Jawa 72 74 80 

12 PKK 72 74 76 

13 Mulok Sekolah 70 72 75 

 Rata – rata 72 74 75 

Contoh studi kasus pengolahan nilai matematika dari siswa yang 

bernama Aldi Tri Prasetio sebagai berikut : 

1. Nilai Ulangan   = 7, 7.7, 7.6, 7.9 dan 7.5 

2. Nilai Tugas    = 7.8, 8.2, 7.9, 7.7 dan 8 

3. Nilai Mid Semester   = 7.2 

4. Nilai Ujian Akhir Semester = 7.8 

Dari data tersebut, maka Nilai Raport adalah : 

  NU = 7 * 5% + 7.7 * 5% + 7.6 * 5% + 7.9 * 5% + 7.5 * 5% 

  NU = 0.35 + 0.385 + 0.38 +0.395 + 0.375 = 1.885 

  NT = 7.8 * 5% + 8.2 * 5% + 7.9 * 5% + 7.7 * 5% + 8 * 5% 

  NT = 0.39 + 0.41 + 0.395 +0.35 + 0.4 = 1.945 

  NR = 1.885 + 1.945 + (7.2 * 25%) + (7.8 * 25%) 

  NR = 1.885 + 1.945 + 1.8 + 1.95 = 7.58 
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Jadi siswa yang bernama Aldi Tri Prasetio tersebut dinyatakan naik 

kelas atau tuntas pada mata pelajaran Matematika karena nilai 

tersebut setelah melalui proses pengolahan nilai ternyata nilai yang 

diperoleh lebih tinggi dari nilai KKM (Kriteria Ketentuan Minimum) 

mata pelajaran Matematika. 

4.4.4. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian 

Dalam penusunan laporan hasil penilaian ada beberapa hal 

yang perlu diketahui kemana hasil laporan tersebut disampaikan 

antara lain : 

a. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada siswa sebelum 

diadakan ulangan harian berikutnya. Siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) harus 

mengikuti ulangan remidi. 

b. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik disampaikan 

dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran 

disertai dengan deskripsi kemajuan belajar siswa. 

c. Hasil Ujian Nasional (UN) disampaikan kepada satuan pendidik 

untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan siswa dari satuan 

pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam masuk jenjang 

pendidikan berikutnya. 

d. Hasil analisa data Ujian Nasional (UN) disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program 

dan satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan 
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kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. 

4.5. Pengolahan Data Nilai 

Dalam pengolahan data nilai ada beberapa bagian yang terlihat 

diantaranya adalah siswa, guru, kepala sekolah. Alur pengolahan data nilai 

di SMP N 1 POLANHARJO adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan mata pelajaran dan wali kelas untuk masing-masing kelas. 

Kepala sekolah menentukan mata pelajaran bagi setiap kelas dan guru 

yang mengampu masing-masing mata pelajaran. Selain itu kepala 

sekolah juga menentukan wali kelas untuk setiap kelas. 

b. Proses belajar mengajar 

Guru mata pelajaran memberikan proses belajar mengajar terhadap 

siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing 

guru. 

c. Pemberian ulangan harian,  ujian mid semester dan ujian semester. 

Guru memberikan ulangan harian dan tugas untuk siswa, dan sekolah 

akan mengadakan ujian mid dan ujian semesteran bersama sehinggan 

akan diperoleh nilai-nilai guna sebagai data untuk pengolahan nilai 

raport siswa. 

4.5.1. Prosedur Kenaikan Kelas 

Dalam penentuan apakah seorang siswa dapat dinyatakan 

naik kelas dengan pencapaian belajar tuntas atau naik kelas dengan 

pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Nilai tersebut 

diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif), yang skala dengan 
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rentangan 1-10 atau 10-100. Untuk penyerahan nilai dari setiap guru 

mata pelajaran kepada wali kelas harus sudah melalui proses 

konversi dalam nilai standar (bentuk kuantitatif) pada setiap ranah : 

koognitif dan psikomotor. Ranah afektif (sikap) tetap dinyatakan 

dalam bentuk kualitatif, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan 

pembimbing lebih lanjut. 

Prosedur kenaikan kelas ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Wali kelas mempelajari kriteria kenaikan kelas untuk dapat 

menentukan apakah siswa memenuhi kriteria untuk naik kelas, 

setiap wali kelas harus mempelajari ketentuan yang ada. 

Ketentuan ini berlaku secara Nasional atau secara Lokal. 

2. Wali kelas mengolah/merekap siapa saja siswa yang memenuhi 

syarat untuk terus maju berkelanjutan dan siapa pula yang belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

3. Diadakanya rapat pleno yang diikuti oleh kepala sekolah, guru-

guru mata pelajaran dan wali kelas. Dalam rapat ini dibicarakan 

tentang posisi atau kedudukan setiap siswa, baik yang 

ketuntasanya tinggi, sedang maupun yang rendah/kurang (siswa 

yang tidak memenuhi persyaratan untuk terus maju 

berkelanjutan atau siswa yang mendapatkan remidi/bermasalah). 

4. Pengambilan keputusan melalui rapat ini diambil keputusan 

bersama tentang siswa yang memenuhi persyaratan maju 

berkelanjutan (naik kelas) dan siswa yang harus mendapatkan 

remidi. 



40 

 

 

 

5. Berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian wali kelas mengisi 

raport setiap siswa. 

4.5.2. Mekanisme Penentuan Naik dan Tinggal Kelas 

Seorang siswa dapat ditentukan bisa naik kelas atau tinggal 

kelas tergantung pada nilai yang telah diperoleh selama dua semester 

dan telah melalui proses pengolahan nilai. Mekanisme untuk 

menentukan naik tinggal kelas sebagai berikut : 

1. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan tahun pendidikan pada 

setiap akhir tahun. 

2. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan 

telah mencapai Kriteria Ketentuan Minimal (KKM). 

3. Peserta didik dinyatakan harus mengulang dikelas yang sama 

bila : 

a.   Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran. 

b. Peserta didik karena alasan yang kuat, missal karena 

gangguan kesehatan fisik, emosi, atau mental sehingga tidak 

mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang 

ditargetkan. 

4.5.3. Mekanisme Remidi 

Siswa dikatakan mengalami remidi apabila nilai mapel 

kurang dari nilai KKM. Waktu pelaksanaan untuk mengikuti remidi 
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setelah ujian akhir dilaksankan. Bagi siswa yang remidi mengulang 

remidi pada bagian materi yang menjatuhkan nilai siswa. Dan hanya 

di berikan waktu dua hari untuk siswa yang nilai mapel kurang dari 

nilai KKM untuk mengikuti remidi. 

4.6. Finalising Nilai 

 Untuk memastikan apakah nilai sudah lengkap atau belum bahkan 

mungkin jika diperlukan remedial perubahan maka di lakukan verifikasi 

nilai oleh wali kelas. Hal ini juga untuk meminimalkan komplain dari siswa, 

guru sendiri maupun orang lain. 


