
BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. SMP Negeri 1 Bandar Lampung

1. Sejarah

SMP Negeri 1 Bandar Lampung beralamat di Jalan Mr. Gele Harun No. 30

Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung.

Pada mulanya SMP Negeri 1 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1946 di

Lokal SMP Xaverius Pasir Gintung (Penengahan) dengan nama BPL. Dari

Penengahan, sekolah ini dipindahkan ke Jalan Lebak Budi bersama-sama

dengan Pasar SMEP terhitung 1 Juli 1951, dan pada tanggal ini juga status

sekolah menjadi Negeri berdasarkan Surat Keputusan No. 0116/BH.

Pada tanggal 23 Juli 1951 SMP Negeri 1 Bandar Lampung dipindahkan ke

Jalan Ki Hajar Dewantara yang sekarang menjadi Jl. Mr. Gele Harun No. 30

Rawa Laut. Atas persetujuan Kepala Sekolah dengan bantuan Kepala Kota

Praja serta orang tua murid mendirikan gedung sekolah baru. Gedung baru

tersebut bersifat darurat dengan berlantai semen beratap genteng, dinding

geribik dan kayunya kelas campur.
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Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP

Negeri 1 Bandar Lampung, diantaranya sebagai berikut :

R. Oedjik Tirtohadikusumo Tahun 1951 s.d. 1967

Drs. Oskar Silaen Tahun 1968 s.d. 1980

Hi. Abdurrahman U Tahun 1981 s.d. 1989

Hi. Thabrani Dalil, B.Sc. Tahun 1989 s.d. 1992

Drs. Suyitno Tahun 1992 s.d. 1996

Dra. Rosmala Dewi Tahun 1996 s.d. 2000

Dra. Hj. Nuraini Rusman Tahun 2000 s.d. 2006

Plh. Sutarjo Januari s.d. April 2006

Drs.H. Haryanto, M.Si. Tahun 2006 s.d. Sekarang

(Sumber : Data SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2015)

B. Visi, Misi, dan Tujuan Khusus

1. Visi

Menghasilkan Lulusan SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang Taqwa, Cerdas,

Terampil dan Kompetitif Global (WADAS PILKOM) dengan indikator

sebagai berikut :

a. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan di era

global

b. Terwujudnya kehidupan warga sekolah yang agamis
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c. Terwujudnya sistem manajemen sekolah yang transparan, akuntabel,

efektif dan partisipatif

d. Terjalinnya kerjasama dengan sekolah luar negeri yang terakreditasi

e. Unggul dalam prestasi akademik yang meliputi:

a) Unggul dalam pencapaian nilai Ujian Nasional

b) Unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran/olimpiade mata

pelajaran di tingkat nasional dan internasional

c) Unggul dalam pencapaian tes standar internasional

f. Unggul dalam prestasi non akademik yang meliputi:

a) Unggul dalam berbagai lomba kegiatan ekstrakurikuler

b) Unggul dalam Imtaq dan Budi Pekerti

g. Kelulusannya Mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.

(Sumber : Data SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2015)

2. Misi

a. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan sesuai dengan

tuntutan kemajuan zaman.

b. Mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam

pengelolaan kelembagaan dan sekolah berupaya mencapai standar ISO

9001 (2008).

c. Menjalin kerja sama dengan sekolah bertaraf internasional di dalam dan di

luar negeri.

d. Melaksanakan pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
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e. Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan

implementasi KBK dalam proses pembelajaran dengan memperkaya

dengan kurikulum bertaraf internas

f. Mengembangkan sekolah menuju ketercapaian SPM (standar Pelayanan

Minimum) bertaraf internasional

g. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif

dan inovatif

h. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru dan pegawai.

i. Melaksanakan pengembangan fasilitas sekolah sesuai dengan standar

nasional

j. Mengembangkan standar pencapaian ketuntasan belajar dan standar

kelulusan siswa bertaraf internasional.

k. Melaksanakan pembinaan kesiswaan secara intensif melalui kegiatan

OSIS dan ekstra kurikuler untuk mendorong peningkatan prestasi siswa di

bidang non akademik bertaraf internasional.

l. Melaksanakan pengembangan kegiatan keagamaan dan pembinaan budi

pekerti

m. Melaksanakan pembelajaran bilingual teaching untuk seluruh mata

pelajaran di semua tingkat kelas.

(Sumber : Data SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2015)
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3. Tujuan

Secara umum tujuan kelembagaan pada jenjang pendidikan SMP adalah

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut yang

ingindicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, SMP Negeri 1 Bandar

Lampung menetapkan target pencapaian sebagai berikut:

a. Terselenggaranya pendidikan yang bermutu efisien, dan relevan

b. Terselenggaranya pendidikan yang transparan, akuntabel efektif dan

pertisipatif

c. Terjalinnya kerja sama sekolah dengan sekolah bertaraf internasional di .

dalam negeri dan di luar negeri.

d. Sekolah telah memenuhi Standar tenaga pendidik dan kependidikan sesuai

dengan PP no 19 tahun 2005 dan standar SBI.

e. Sekolah telah memenuhi standar isi sesuai dengan peraturan pemerintah

No. 22 Tahun 2006 dan diperkaya denga muatan kurikulum bertaraf

internasional.

f. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang baik berdasarkan standar

ISO 2000

g. Sekolah telah memenuhi standar sarana dan fasilitas pendidikan sesuai

dengan PP No. 19 Tahun 2005 dan standar SBI.

h. Sekolah telah memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan

tuntutan KBK dan tuntutan pembelajaran berstandar internasional
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i. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk seluruh mata pelajaran telah

mencapai rata-rata 80.00 dan standar kelulusan (SKL) untuk UN dan UAS

minimal 75.00 dengan kemampuan berbahasa Inggris aktif dan

kemampuan di bidang ICT.

j. Diraihnya prestasi kejuaraan akademik dan non akademik di tingkat

nasional dan internasional

k. Meningkatkan kualitas imtaq dan budi pekerti siswa

l. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran bilingual teaching

untuk seluruh mata pelajaran dan semua tingkat kelas


