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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1. SEJARAH  MADRASAH 

a. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

1. Didirikan oleh : Pemerintah Kerajaan (Kasunanan) Surakarta pada 

tanggal 1 April 1931. 

2. Gedung dibangun : oleh Pemerintahan Kerajaan (Kasunanan) 

Surakarta pada tahun 1937. 

3. Masa transisi : Tahun 1946 – 1958 di bawah Departemen Agama 

Dalam Negeri (secara tidak full). 

4. Masuk ke Departemen Agama RI : Pada tanggal 1 Oktober 1958 

SK Nomor 12 Tahun 1968. 

5. Secara gotong royong wali murid dan masyarakat menambah satu 

ruangan pada tahun 1967 – 1968. 

6. Mendapat rehap : DIB tanggal 25 Maret 1976 No. 

29/XXV/3/1976 berupa rehap gedung dan mebelair dari 

Departemen Agama secara Pelita sebesar Rp. 3.729.000,00 

meliputi dua ruang belajar.  

7. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 15 Tahun 

1978 tentang jumlah MI negeri seluruh Indonesia antara lain 

untuk Jawa Tengah MI Negeri Sukoharjo No : 4 untuk pusat No : 

269. 

8. Karena perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

sangat pesat sehingga tidak bisa menampung sebanyak murid, 

sebab terbatasnya bangunan gedung di atas tanah kurang lebih 

1.120 m2 dalam sertifikat tanah, oleh sebab itu BP3 perlu turun 

tangan membeli tanah di desa Jetis Sukoharjo pada tahun 

1980/1981 langsung dibangun atas dasar biaya proyek pusat 

(sekarang menjadi MI Negeri Jetis). Selanjutnya pada tahun 

1982/1983 MI Negeri Sukoharjo mendapat dana proyek, maka 
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BP3 membeli tanah lagi langsung didirikan bangunan gedung 

dengan dana tersebut. Pada tahun 1992/1993 MI Negeri 

Sukoharjo mendapat dana proyek dari pusat sekaligus BP3 

membeli tanah lagi langsung didirikan bangunan gedung dengan 

dana tersebut. Yang akhirnya pada tahun 1994 bertepatan pada 

tanggal 8 Februari 1994 MI Negeri Sukoharjo yang ada di Jetis 

diNegerikan menjadi MI Negeri Jetis. 

b. Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

Selain Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo berkembang di daerah 

setempat (MIN Jetis) juga mempunyai Filial (Kelas Jauh) :  

1. Desa Mulur Bendosari yang sekarang menjadi MI Negeri Mulur 

Bendosari Sukoharjo. 

2. Desa Baki yang sekarang menjadi MI Negeri Baki kecamatan 

Baki kabupaten Sukoharjo. 

c. Keadaan secara garis besar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

2. Berdiri : 1 Oktober 1958 

3. SK Madrasah : 12 Tahun 1959 

4. Alamat : Jalan Seram No. 2 Sukoharjo Telp. (0271) 

592103 Kode Pos 57512 

5. Status :  Negeri 

d. Keadaan bangunan / gedung 

1. Gedung (berdasarkan sertifikat) : Dibangun di atas tanah luas 1.120 

m2 

2. Ruang kelas : 18 lokal dengan ukuran (7 x 7) 

3. Luas halaman : ± 256 m2 

4. Ruang kepala sekolah : 1 ruang  

5. Ruanng Tata Usaha :  1 ruang 

6. Ruang Guru : 1 ruang 

7. Laboratorium Bahasa : 1 ruang 

8. Laboratorium Komputer : 1 ruang 

9. Laboratorium MIPA :  1 ruang 
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10. Ruang UKS : 1 ruang 

11. Ruang perpustakaan : 1 ruang 

12. Koperasi : 1 ruang 

13. Ruang kesenian : - 

14. Ruang/warung madrasah :  4 ruang 

15. Gudang :  1 ruang  

16. WC dan Kamar Mandi : 2 ruang untuk guru dan 8 

ruang untuk siswa 

e. Sarana ibadah  

Kebetulan lokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

berhimpitan dengan Masjid Kota, maka untuk pelajaran praktek sholat 

dan jamaah sholat Dhuhur di Masjid Kota tersebut. 

  

4.2. DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN 

Setiap organisasi atau lembaga, sebelum melaksanakan aktivitasnya 

pastilah telah menentukan dasar dan tujuannya. Begitu pula dengan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sukoharjo untuk menentukan dasar dan 

tujuan yang berdasarkan kurikulum dan pedoman penyelenggaraan 

Madrasah Ibtidaiyah. Adapun dasar-dasar dan tujuan pendidikannya adalah 

sebagai berikut : 

Dasar pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah adalah ajaran agama Islam, 

falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk 

membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, yang sehat rohani 

dan jasmani, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan 

tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap dan penuh tenggang rasa, dapat 

mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai dengan budi pekerti 
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yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesamanya sesuai dengan 

ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. 

Tujuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah sesuai ciri khusus ke-

Islaman sebagai identitasnya dan yang bersifat umum bertujuan :  

a. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Pembelajaran Aktif (PAKEM, CTL). 

b. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui 

layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler 

c. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah 

d. Meningkatkan prestasi akademik siswa dengan nilai rata-rata 7,5 

e. Meningkatkan prestasi akademik siswa di bidang seni dan olahraga 

lewat kejuaraan dan kompetisi. 

f. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk 

melanjutkan ke pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama lainnya. 

 

4.3. VISI  MIN SUKOHARJO 

TERWUJUDNYA GENERASI YANG MENGUASAI DASAR DASAR 

ILMU DINIYAH, TERAMPIL QIRO’AH, TEKUN BERIBADAH, 

BERAKHLAK KARIMAH DAN UNGGUL DALAM PRESTASI 

 

4.4. MISI MIN SUKOHARJO 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 

prestasi akademik dan non akademik 
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b. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al 

Qur’an dan menjalankan ajaran agama Islam.  

c. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 

e. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

 

4.5. STRUKTUR KURIKULUM 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 

muatan kurikulum tiap mata pelajaran dituangkan dalam bentuk Kompetensi 

(Stanar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) yang dikembangkan 

berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional  Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk 

jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah terdiri atas komponen mata pelajaran, komponen 

muatan lokal dan komponen pengembangan diri:  

a. Komponen Mata Pelajaran 

Komponen mata pelajaran terdiri dari lima kelompok mata pelajaran, 

yaitu : 
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(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 

Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama.   

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta 

didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan 

kualitas dirinya sebagai manusia.   

(3) Kelompok mata pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi,  

dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir 

dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. 

(4) Kelompok mata pelajaran estetika, dimaksudkan untuk 

meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan 

kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. 

(5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan,  

dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan 

sportivitas dan kesadaran hidup sehat. 

b. Komponen muatan lokal  

Muatan lokal dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas madrasah dan potensi daerah, termasuk 
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keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada. 

c. Komponen Pengembangan Diri 

Pengembangan diri dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai 

dengan kondisi sekolah.   

 

4.6. LETAK GEOGRAFIS 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo terletak di Jl. Seram No. 2 

Sukoharjo. Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kode Pos 57512 

Telp 0271 592103. Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo tersebut 

dibatasi oleh : 

- Sebelah Utara  : Desa Sukoharjo 

- Sebelah Timur  : KODIM Sukoharjo 

- Sebelah Selatan : Masjid Kota Sukoharjo 

- Sebelah Barat : Desa Jetis 
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4.7. STRUKTUR ORGANISASI 

Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Garis komando 

: Garis konsultasi  

 

Gambar 7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 
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