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BAB IV 

GAMBARAN UMUM MTs NEGERI BENDOSARI SUKOHARJO 

 

4.1 Sejarah Berdirinya MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. MTs Neeri Bendosari merupakan 

satu-satunya sekolah berbasis Islam setingkat SMP yang ada di 

Kecamatan Bendosari yang sedang berupaya meningkatkan kualitas 

dan kuantitas peserta didik serta mutu dan profesionalisme guru. Hal ini 

dikarenakan persaingan antar lembaga sekolah di wilayah ini termasuk 

sangat ketat. Adanya asumsi masyarakat bahwa Madrasah Tsanawiyah 

merupakan pilihan kedua dalam menyekolahkan anak merupakan salah 

satu faktor yang kurang menguntungkan bagi Madrasah Tsanawiyah 

sehingga input yang diperoleh selalu dibawah SMP Negeri I Bendosari 

yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. Sekolah inilah yang menjadi 

pilihan pertama, setelah para pendaftar tidak diterima atau gagal dalam 

seleksi maka mereka baru mendaftar ke Madrasah Tsanawiyah. Namun 

begitu, banyak juga peserta didik di madrasah ini yang mendaftarkan 

diri karena dorongan diri sendiri atau orang tua yang peduli dengan 

pendidikan agama. 

Berdasarkan alasan tersebut, MTs Negeri Bendosari berusaha 

sekuat tenaga melakukan inovasi di berbagai bidang untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik bagi para peserta didiknya sekaligus 
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membuktikan bahwa walaupun input peserta didik seperti tersebut 

diatas, namun mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari sukoharjo terletak di 

Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Letaknya di 

tengah-tengah kampung sehingga suasana belajar tenang dan jauh dari 

gangguan suara bising kendaraan yang lalu lalang. MTsN Bendosari 

Sukoharjo tersebut dibatasi oleh : 

Sebelah barat  : gedung SD Negeri Mulur I 

Seblah timur  : jalan kampung 

Sebelah utara  : jalan desa 

Sebelah selatan : gedung Madrasah Ibtidaiyah Walisongo Kalangan I 

4.1.2 Sejarah dan Perkembangan MTs Negeri Bendosari 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari Sukoharjo didirikan 

pada tanggal 8 Januari 1961. Pada awalnya bernama MMPNU 

(Madrasah Menengah Pertama Nahdhatul Ulama) yang ide dasarnya 

dari beberapa pengurus Organisasi Nahdhatul Ulama, yaitu Kyai 

Muhammad Khusni, Mualif Jati Atmaja, Kyai Yahya, Mukti, H. 

Sunaryo Budi Suwarjono, H. Ruslan, H. Suranto, Suwarto, Kyai Muh. 

Amir, KH. Maksum Waladi, Sutarno, dan Sumarno. Karyawan atau 

stafnya pada saat itu adalah Supardi, Triyono, Sutadi, dan Imam Suhadi. 

Pada tahun 1967 MMPNU berubah nama menjadi MTsAIN 

(Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri) dan sebagai kepala 

madrasahnya pada saat itu adalah Drs. Mustadjab (tahun 1968-1981). 

Pada tahun 1980, MTsAIN direlokasikan ke Kabupaten Batang sesuai 
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dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 tahun 

1980 yang kemudian menjadi MTs Negeri Subah Kabupaten Batang 

Jawa Tengah. 

Pada tahun 1981-1989 kepala madrasah dijabat oleh Drs. 

Luqman Suryani dan menjadi Madrasah Induk, sedang di Fillial dijabat 

oleh Widono, S.Ag. Pada tahun 1995, berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A tertanggal 25 

November 1995, MTs Fillial 11 Bendosari Induk Bekonang diganti 

menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari. Dengan Surat 

keputusan itu pula Drs. R. Anwarudin Sanusi ditetapkan sebagai kepala 

madrasah. 

Pada tahun 2001 kepala madrasah MTsN Bendosari dijabat 

oleh H. Abu Bakar Bakri dan pada tahun 2002 dijabat oleh Sukidi, 

S.Ag, M.Ag hingga tahun 2004. Setelah beliau pindah tugas menjadi 

Kepala MTsN II Surakarta, kepala madrasah dijabat Suranto, BA 

hingga pensiun tahun 2009. Setelah itu, Drs. Zainudin Kholid, M.Pd 

menjadi kepala madrasah hingga tahun 2010, dan sekarang jabatan itu 

dipegang oleh Dra. Supriyani, M.Pd. 

Data diatas menunjukkan bahwa MTs Negeri Bendosari 

merupakan madrasah berbasis islam yang cukup tua keberadaannya di 

kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang menjadi kepercayaan 

bagi masyarakat untuk menghantarkan generasi masa depan yang ber-

IMTAQ (Iman dan Taqwa) serta menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi). 
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4.2 Visi Dan Misi MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 

4.2.1 Visi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari sebagai lembaga 

pendidikan dasar berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan 

murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan 

masyarakat dalam merumuskan visinya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bendosari  juga diharapkan merespon perkembangan dan tantangan 

masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan 

globalisasi yang sangat cepat. Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Bendosari ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi berikut : 

“TERWUJUDNYA GENERASI ISLAM YANG TERAMPIL 

QIRO’AH, TEKUN BERIBADAH, BERAKHLAK MULIA 

DAN UNGGUL DALAM PRESTASI” 

Indikator Visi: 

a. Terwujudnya generasi umat yang mampu membaca Alqur’an  

dengan baik dan benar (Tartil). 

b. Terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah wajib 

maupun sunnah. 

c. Terwujudnya generasi umat yang santun dalam bertutur dan 

berperilaku. 

Terwujudnya generasi umat yang unggul dalam prestasi     

akademik dan non akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri. 

 



40 

 

 

4.2.2 Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 

pencampaian prestasi akademik dan non akademik. 

b. Mewujudkan pembelajaran dalam pembiasaan dalam mempelajari 

Al Qur‘an dan menjalankan ajaran agama Islam. 

c. Mewujudkan pembentukan karakter  Islami yang mampu menjadi 

generasii pengembang dakwah Islam. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 

e. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

 

4.3 Struktur Organisasi MTs Negeri Bendosari Sukoharjo 

4.3.1 Struktur Organisasi 

Dalam suatu lembaga yang sedang berkembang sangat 

dibutuhkan suatu organisasi yang baik. Di mana dalam struktur 

organisasi tersebut ada  pembagian tugas dari masing-masing bagian 

yang terkait. Dengan adanya struktur organisasi yang terencana 

dengan baik maka akan lebih mudah dalam mencapai koordinasi 

kerja. Pada saat ini MTs Negeri Bendosari Sukoharjo mempunyai 

struktur berbentuk line yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian : 

1. Kepala Sekolah  

a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 

semua komponen dalam sistem sekolah. 

b. Kepala Sekolah memiliki kemampuan yang tinggi dan bekerja 

secara penuh dalam posisinya, serta mampu menggerakan seluruh 

tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa sesuai peran dan 

fungsinya secara efektif dan efisien.  
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2. Komite Sekolah  

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah 

berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 

c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

semua pendidikan mengenai :  

1. Kebijakan dan program pendidikan. 

2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja sekolah 

(RAPBS).  

3. Kriteria kinerja suatu pendidikan.  

4. Kriteria tenaga kependidikan kriteria fasilitas pendidikan.  

5. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan. 

3. Wakasek kesiswaan  

a. Membantu kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. 

b. Meneruskan / menindaklanjuti disposisi / perintah Kepala 

Sekolah.  

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas guru / karyawan dalam 

bidang kesiswaan.  

d. Menyusun perencanaan / program kerja tahun berjalan beserta 

pelaksanaanya dalam bidang kesiswaan.  
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4. Wakasek kurikulum  

a. Membantu Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum.  

b. Meneruskan / menindaklanjuti disposisi / perintah Kepala 

Sekolah. 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas guru / karyawan dalam 

bidang kurikulum.  

d. Menyusun perencanaan / program kerja tahun berjalan beserta 

pelaksanaanya dalam bidang kurikulum.  

5. Wakasek Humas  

a. Membantu Kepala Sekolah dalam bidang Humas. 

b. Meneruskan / menindaklanjuti disposisi / perintak kepala 

sekolah. 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas guru / karyawan dalam 

bidang humas. 

d. Menyusun perencanaan / program kerja tahun berjalan beserta 

pelaksanaanya dlam bidang humas.  

6. Wakasek Sarana Prasarana  

a. Membantu Kepala Sekolah dalam bidang prasarana. 

b. Meneruskan / menindaklanjuti disposisi / perintak kepala 

sekolah. 

c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas guru / karyawan dalam 

bidang prasarana. 

d. Menyusun perencanaan / program kerja tahun berjalan beserta 

pelaksanaanya dlam bidang prasarana.  
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7. Koordinator Tata Usaha  

a. Penyusun program kerja tata usaha sekolah.  

b. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar 

pengurus administrasi sekolah. 

c. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. 

d. Penyususn administrasi sekolah meliputi kesiswaan dan 

ketenagaan. 

e. Penyusun dan penyajian data/statistik sekolah secara 

keseluruhan. 

f.     Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K. 

g. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala.  

8. Guru  

a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran Kegiatan Belajar 

Mengajar (KMB). 

b. Membuat analisis, RPP, Silabus setiap semester . 

c. Membuat soal ulangan, soal mid dan soal semester. 

 

4.1. Struktur Tim Pelaksana Seleksi Siswa Berprestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Tim Pelaksana Seleksi Siswa Berprestasi 
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Tugas Tim Pelaksana Seleksi Pendaftaran Siswa Baru 

1. Ketua 

a. Menerima dan menandatangani laporan-laporan dari seksi pendataan 

untuk selanjutnya menyerahkan laporan pendataan kepada seksi 

pendataan. 

b. Menerima dan menandatangani laporan dan surat pemberitahuan 

hasil seleksi dari seksi seleksi nilai dan selanjutnya menyerahkan 

laporan dan surat pemberitahuan hasil seleksi kepada seksi seleksi. 

2. Sekretaris 

a. Membuat formulir pendataan Siswa . 

b. Membuat laporan pertanggung jawaban.  

3. Bendahara 

a. Berkoordinasi dengan bendahara rutin sekolah, mengenai anggaran-

anggaran yang nantinya diperlukan dalam proses pembiayan seleksi 

Siswa berprestasi. 

b. Membuat anggran-anggaran terkait biaya pelaksanaan seleksi Siswa 

berprestasi. 

4. Seksi Pendataan 

a. Menerima data calon Siswa berprestasi. 

b. Menerima dan mengecek syarat-syarat Siswa berprestasi. 

c. Membuat laporan mengenai data pendaftar selama proses 

pembukaan pendaftaran hingga penutupan pendaftaran. 
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5. Seksi Seleksi 

a. Melakukan proses seleksi penyaringan peringkat nilai berdasarkan 

criteria yang ada. 

b. Membuat laporan dan surat pemberitahuan hasil seleksi 

penyaringan. 

c. Menyerahkan laporan dan surat hasil seleksi kepada ketua untuk 

ditandatangani. 

d. Menerima laporan dan surat pemberitahuan hasil seleksi yang telah 

ditandatangani dari ketua. 

e. Menyerahkan surat pemberitahuan hasil seleksi yang telah 

ditandatangani ketua panitia kapada semua pendafatar. 

 

4.4 Peraturan Pemilihan Siswa Terbaik 

a. Siswa mengumpulkan karya ilmiah kepada wali kelas. 

b. Siswa mengisi formulir registrasi kandidat siswa berprestasi. 

c. Siswa mengumpulkan piagam prestasi yang diperoleh. 

d. Walikelas mengumpulkan berkas-berkas pendukung kepada tim seleksi 

siswa berprestasi. 

e. Tim seleksi mlakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. 

f. Tim seleksi mengadministrasi data tersebut. 

g. Tim seleksi menganalisa kandidat calon siswa berprestasi. 

h. Tim seleksi menyerahkan hasil final analisa data siswa berprestasi kepada 

kepala sekolah. 

i. Kepala sekolah melakukan persetujuan terhadap final analisa data. 

j. Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi siswa berprestasi. 
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4.5  Kriteria Penentuan  Siswa Terbaik 

1. Nilai Akademik 

Nilai akademik merupakan salah satu hal terpenting didalam 

pendidikan.nilai akademik juga sebagai salah satu syarat kelulusan bagi 

setiap siswa dalam menempuh pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan berkas 

nilai raport yang diarsipkan oleh pihak sekolah. 

2. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah dilua jam 

belajar kurikulum standar. kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa 

dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya diberbagai 

bidang diluar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan arsip data atau piagam 

yang dimiliki oleh calon siswa berprestasi tersebut. 

3. Nilai Kepribadian 

Nilai kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, menjadi teladan bagi siswa 

yang lain, dan berakhlak mulia. Hal ini dibuktikan dengan arsip data yang 

dikelola oleh guru bimbingan konseling. 

4. Nilai Absensi 

Absensi merupakan sebuah alat yang berguna merekap semua kegiatan 

disebuah sekolah. mulai dari kehadiran siswa, keulangan siswa, jadwal jam 

masuk, jadwal jam keluar, dan ketidak hadiran siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan arsip data presensi yang dikelola oleh setiap guru pengajar mata 

pelajaran. 
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