
BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo dengan nomor statistic 

Madrasah 311350217031 berstatus Madrasah Negeri, sejak tahun 1982. 

yang merupakan relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo menempati areal seluas 8.650 

M
2
 di dataran rendah wilayah perkotaan sehingga memungkinkan 

perkembangan madrasah yang prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo 

memiliki 16 kelas rombongan belajar dengan 715 orang siswa dari kelas 1 

sampai kelas 3. keberadaan siswa ini  dilayani oleh 45 orang tenaga guru 

(34 berstatus PNS dan 11 orang non PNS) dan 14 orang 

karyawan/karyawati (5 orang berstatus PNS dan 9 orang non PNS). 

Sejak berdiri tahun 1982 MAN 1 Ponorogo telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu : 

1. Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 - 1987 

2. Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 - 1991 

3. Drs. H. Mahmuddin Danuri Tahun 1991 - 1999 

4. H. Kustho, BA Tahun 1999 - 2002 

5. H. Chozin, SH, Tahun 2002 – 2005 

6. Fathoni Yusuf, S.Ag Tahun 2005 – 2009 

7. Drs. H. Wahib Tri Samanhudi Tahun 2009 – 2010 

8. Drs. Muhammad Kolid, MA Tahun 2010 – sekarang 
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4.2  VISI  MISI DAN TUJUAN SEKOLAH 

4.2.1 VISI 

Termujudnya lulusan yang berakhlaqul karimah, berkecakapan 

hidup dan berkualitas di bidang imtaq dan iptek 

4.2.2 MISI 

a. Terselenggarakannya pendidikan yang berorientasi mutu baik 

secara khuluqiyah, aqliyah, jasadiyah dan ruhiyah. 

b. Terlaksananya KBM yang kondusif dalam lingkungan sekolah 

yang aman, tertib, disiplin, bersih yang didukung oleh sarana 

prasarana yang memadahi. 

c. Terciptanya pengembanagan kemampuan dasar peserta didik 

menjadii muslim yang taat beribadah dan memiliki kepedulian 

sosial yang tinggi. 

d. Terciptanya pengembangan kemampuan berfikir ilmiah, kritis 

dan berkecakapan  hidup/ life skill  peserta didik 

e. Terciptanya hubungan yang harmonis dan demokratis antar 

warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

f. Terlaksananya manajemen sekolah yang tertib, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

g. Terwujudnya warga sekolah yang sejahtera, lahir dan bathin. 

h. Terwujudnya lulusan unggul, berakhlaq mulia dan mandiri. 
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4.2.3 TUJUAN 

a. Membentuk peserta didik memiliki imtak, akhlak mulia, dan 

budi pekerti yang baik. 

b. Membekali siswa dengan penguasaan ilmu pengetahuan, 

tehnologi, sosial, budaya, dan seni untuk bekal menghadapi 

masa depan. 

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berfikir 

logis, kreatif, inovatif dan mandiri. 

d. Membekali siswa memiliki wawasan kewirausahaan dan 

kemauan bekerja keras untuk mengembangkan diri di masa 

depan. 

e. Memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada para siswa 

dalam rangka meminimalkan angka drop out. 

 

4.3  STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi MA Negeri 1 Ponorogo disusun sesuai tujuan dan 

mekanisme penyusunan yang berlaku di sekolah serta sumber daya yang 

dimiliki sehingga tidak terjadi kekacauan dan tumpang tindih dalam alokasi 

penanganan pekerjaan maupun kekosongan dalam pertanggung jawaban.  

pendelegasian tugas-tugas, wewenang dan jabatan sehinnga akan terlihat 

jelas dan terarah, demi optimalnya kinerja organisasi atau sekolah. 
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Keterangan : 

----------- = Garis Staff 

_______ = Garis Komando 

 

 

Gambar 2.  Struktur Organisasi MA Negeri I Ponorogo 
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4.3   PERINCIAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Madrasah 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. 

2. Urusan Tata Usaha  

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Penyusunan program tata usaha sekolah, penyusunan keuangan sekolah, 

pengurusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan karir pegawai 

tata usaha sekolah, penyusunan perlengkapan sekolah, penyusunan dan 

penyajian data atau statistik sekolah, penyusunan laporan kegiatan 

pengurusan tata usaha sekolah. 

3. Wakil Kepala Madrasah 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Membantu kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya baik yang 

bersifat ekstern maupun intern, yang meliputi : 

a. Wakamad Urusan Kesiswaan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Menagani masalah-masalah yang bersangkutan atau yang 

berhubungan dengan kesiswaan yaitu penerimaan siswa baru, 

pelaksanaan kegiatan sekolah, pembinaan siswa. 
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b. Wakamad Urusan Kurikulum 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Menangani masalah-masalah yang bersangkutan atau berhubungan 

dengan kurikulum mengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, 

pengadaan jam tambahan ( les ), evaluasi pelaksanaan ulangan umum 

semester, UAS dan UAN. 

c. Wakamad Urusan Humas 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

Menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga 

besar MA Negeri 1 Ponorogo antara lain : 

1. Memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara sekolah 

dengan orang tua wali dengan lembaga pemerintah maupun siswa 

dan masyarakat. 

2. Mengarahkan siswa dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. 

3. Membina berperan serta dalam kegiatan peringatan luar sekolah. 

4. Lain-lain yang berhubungan dengan humas dan bekerja sama 

dengan kesiswaan. 

d. Wakamad Urusan Sarana / Prasarana 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai beikut : 

Menagani masalah-masalah dalam hal ini yang berhubungan atau 

berkaitan dengan kepengurusan khusus atau umum, serta membantu 

kepala sekolah, bidang kepegawaian serta kebutuhan keuangan dan 

membantu dalam pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana serta 

ketertiban administrasi. 
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4. Guru 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

a. Mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan 

tugas mendidik dan membimbing. 

b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di sekolah berdasarkan 

kurikulum yang berlaku. 

c. Selaku guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan 

melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien 

5. Wali  Kelas 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : 

a. Membina siswa, ikut menentukan kenaikan kelas dan lulusan EBTA 

b. Membuat leger dan mengisi raport, Memberikan perhatian penuh 

pada kelas di bawahinya. 

c. Sebagai wali dari kelas yang dibawahinya, mengatur dan menasehati 

murid apabila melakukan suatu pelanggaran atau mendapatkan nilai 

yang kurang baik 

d. Jika ada kasus siswa haruslah yang pertama-tama mengetahui dan 

berusaha menyelesaikan 
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4.4   KURIKULUM DAN PROGRAM PENGAJARAN 

Kurikulum adalah susunan rancangan belajar yang digunakan sebagai 

pedoman dan panduan guru dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa, 

yang disesuaikan menurut atutan ataupun prosedur dan mekanisme yang 

berlaku. Adapun kurikulum dan program pengajaran yang dipakai atau 

digunakan di MA Negeri 1 Ponorogo yaitu sebagai berikut : 

1. Menggunakan kurikulum Nasional 2004 yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). 

2. Bidang studi yang diajarkan di MA Negeri 1 Ponorogo yaitu sebagai 

berikut :  

1. Qur’an Hadits 

2. Aqidah Akhlak 

3. Fiqih 

4. Bahasa Arab 

5. Matematika 

6. Bahasa Indonesia 

7. Bahasa Inggris 

8. Pendidikan Kewarganegaraan 

9. Kesenian 

10. Pendidikan jasmani 

11. Sejarah 

12. Geografi 

13. Ekonomi 

14. Sosiologi 
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15. Fisika 

16. Kimia 

17. Biologi 

18. TIK 

19. Bahasa jawa 

 

4.5   PENJURUSAN KELAS IPA ATAU IPS 

Dalam kurikulum program pengajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo ini ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Dalam jurusan ini ada 

perbedaan antara pelajaran di kelas IPA dan kelas IPS.untuk kelas jurusan IPA  

hanya mendapat mata pelajaran program umum seperti tersebut diatas tetapi 

tidak atau tanpa mendapatkan mata pelajaran sejarah, ekonomi an sosiologi. 

Demikian sebaliknya jika siswa jurusan IPS hanya mendapat mata pelajaran 

program umum tanpa mata pelajaran fisika, kimia, Biologi. 

 

4.6 ATURAN BISNIS 

 Siswa mengikuti 2 kali ulangan tugas untuk mendapatkan nilai tugas. 

Kemudian Siswa mengikuti 2 kali ulangan harian untuk mendapatkan nilai 

ulangan harian. Setelah itu kemudian siswa mengikuti 2 kali ujian semester 

yaitu Ujian Tengah Semester ( MID ) dan Ujian Akhir Semester ( UAS ), 

Setelah itu Guru mencatat nilai keseluruhan dari 2 kali nilai tugas dan ulangan 

harian, dan 2 kali ujian semester yaitu nilai Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester, kemudian diserahkan ke wali kelas untuk dipertimbangkan 

peringkat kelasnya melihat dari kegiatan ekstrakurikuler dan presensi siswa di 
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kelas, sistem perangkingan kelas diambil dari daftar absensi ketidakhadiran 

siswa, apabila lebih banyak tidak hadirnya maka siswa tersebut mendapatkan 

rangking paling belakang, setelah semua proses selesai kemudian diberikan ke 

tim pengolah nilai atau bagian kurikulum untuk disyahkan kepada kepala 

sekolah. 

Kemudian Untuk Program penjurusan dan Kenaikan Kelas terdiri dari 

IPA (Ilmu Alam) dan IPS (Ilmu Sosial). Program ini diberikan dan biasa 

diambil mulai kelas 11, tetapi tentunya siswa tersebut harus melalui dan 

melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur 

pengambilan yang berlaku di sekolah. Apakah siswa tersebut masuk jurusan 

IPA atau IPS. Misal siswa diberi angket penjurusan minat siswa untuk masuk 

jurusan IPA atau IPS, tetapi angket tersebut tidak buat patokan untuk bisa 

masuk jurusn IPA atau IPS tetapi juga harus melihat prestasi siswa mampu 

tidaknya masuk jurusan yang di inginkan. Ketika siswa dinyatakan masuk 

jurusan IPA, siswa tersebut berkonsentrasi pada program pragram IPA saja. 

Yaitu hanya mendapat mata pelajaran program umum seperti tersebut diatas 

tetapi tidak atau tanpa mendapatkan mata pelajaran sejarah, ekonomi an 

sosiologi. Demikian sebaliknya jika siswa jurusan IPS hanya mendapat mata 

pelajaran program umum tanpa mata pelajaran fisika, kimia, Biologi. 

Untuk menentukan kenaikan kelas maka diadakan rapat yang dihadiri oleh para 

dewan guru,wali kelas serta kepala sekolah yang bertujuan untuk membahas 

prosedur kelayakan bahwa siswa yang diampu tersebut bisa naik ke kelas 

berikutnya atau tidak, prosedur ini diambil dari ketertiban siswa, tingkah laku 

siswa dan kerajinan didalam kelas 
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a. Formulasi Penilaian 

terdapat variabel-variabel yang mendasari untuk melakukan formulasi 

penilaian, antara lain : 

1. Nilai Harian  

2. Nilai Tugas  

3. Nilai Tengah Semester 

4. Nilai Akhir Semester 

5. Nilai Raport 

dari variabel-variabel tersebut digabung dan diformulasikan dengan 

rumusan sebagai berikut : 

H =   H 1 + H 2  

             2 

 

T =   T 1 + T 2    

             2        

                  

NR   =  H + T + NTS + NAS  

                          4 

 

Keterangan : 

 H   : Rata Rata Nilai Harian 

 H1,H2  : Nilai Harian 

 T   : Rata Rata Nilai Tugas 

 T1,T2  : Nilai  Tugas 

 NTS  : Nilai Tengah Semester 

 NS  : Nilai Akhir Semester  

 NR  : Nilai Raport 
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Atau dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Nilai Harian  

Nilai H1, nilai H2, dijumlah lalu dicari rata-ratanya atau dalam hal 

ini biasa disebut nilai ulangan harian dengan kode ( H ), adapun 

bobot dalam sistem penilaian ini adalah 40%.  

2. Nilai Tugas 

Nilai T1, nilai T2, dijumlah, lalu dicari rata-ratanya atau dalam hal 

ini biasa disebut Nilai Tugas dengan kode (T), adapun bobot dalam 

sistem penilaian ini adalah 30%. 

3. Nilai Tengah Semester / MID 

Nilai ini diambil dari nilai ujian mid semester. Dalam hal ini biasa 

disebut Nilai Tengah Semester dengan kode (NTS). adapun bobot 

dalam sistem penilaian ini adalah 20%. 

4. Nilai Akhir Semester / UAS 

Nilai ini diambil dari nilai ujian akhir semester. Dalam hal ini biasa 

disebut Nilai Akhir Semester dengan kode (NAS). adapun bobot 

dalam sistem penilaian ini adalah 10%. 

5. Nilai Raport 

Jumlah rata-rata nilai harian ( H ) ditambah jumlah rata-rata nilai 

tugas (T) kemudian ditambah dengan nilai tengah semester (NTS) 

dan ditambah nilai akhir semester (NAS) kemudian dibagi 4 biasa 

disebut Nilai Raport dengan kode (NR). 
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4.6. CONTOH  PERMASALAHAN  

A. Pengambilan Nilai 

Budianto pada semester genap ini akan menerima raport berdasarkan data-

data yang ada di mata pelajaran  Bahasa Indonesia dengan nilai sebagai 

berikut : 

1. Nilai harian pertama mendapat 80, nilai kedua mendapat 70, maka 

rata-rata nilai harian atau ( H ) yaitu: 

H   =   H1 + H2   

            2 

H   =   80 + 70    

               2 

 

H  =   150    

          2 

 

H   =   7,5 

 

 Jadi rata-rata nilai harian (H)  adalah 7,5 

 

2. Nilai Tugas pertama mendapat 80, nilai kedua mendapat 70, maka 

rata-rata nilai tugas atau ( T ) yaitu: 

T   =   T1 + T2  

  2  

T   =   80 + 70  

  2 

T  =   150    

          2 

T   =   7,5 

 

 Jadi rata-rata nilai tugas (T) adalah 7,5 

 

 


