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BAB III 
TINJAUAN ORGANISASI 

3.1  Profil Instansi (kerja praktek) 

 SMP Negeri 5 Pangkalpinang yang beralamatkan di Jalan Pahlawan XII 

diresmikan pada tanggal 9 September 1983 oleh Kakanwil Depdikbud 

Propinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak Drs. A.Musa. Jumlah ruangan belajar 

pada saat itu 6 kelas, sarana lainnya adalah Ruang Kepala Sekolah, Ruang 

Guru, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab IPA, Ruang WC Guru dan WC Siswa. 

Dalam perkembangannya yaitu saat ini sekolah telah memiliki 22 ruang 

belajar berikut, sarana-sarana lainnya yang jauh lebih meningkat dari pada 

awal tahun berdiri. 

 Di bidang kwalitas akademis ada pada tingkat yang sedang-sedang saja, 

namun di bidang ekstrakurikuler SMP Negeri 5 Pangkalpinang memiliki 

cukup nama yang membanggakan misalnya di bidang olah raga, seni dan 

keparamukaan. 

Masalah yang dihadapi pada saat ini adalah di bidang akademis yang masih 

harus terus memacu diri dan di bidang fisik adalah perlunya rehab kelas 

belajar yang saat ini kondisinya kurang baik, perlunya penggantian meubiler 

ruang belajar. 

 

3.2  Kegiatan Instansi Tempat KP 

3.2.1 Penerimaan Siswa Baru 

Penerimaan siswa baru merupakan peristiwa penting bagi suatu 

sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan 

kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan siswa baru 

dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang 

bersangkutan. Kegiatan penerimaan siswa baru biasanya di kelola oleh 

panitia penerimaan siswa baru (PSB) . 

 

   3.2.2 Ketatausahaan 
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Sebagai tidak lanjut dari penerimaan siswa maka kini yang menjadi 

tugas tata usaha sekolah untuk memproses siswa-siswa tersebut dalam 

catatan sekolah. Catatan-catatan sekolah dapat di bedakan atas :  

a. Buku induk 

  kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tersebut. 

Murid baru perlu dicatat segera dalam buku besar yang biasa disebut buku 

induk atau buku pokok.      

b. Catatan tata tertib sekolah 

catatan atau peraturan yang bukan hanya di perlukan bagi siswa saja, 

tetapi juga untuk guru dan karyawan lain. Tata tertib siswa adalah suatu 

peraturan untuk mengatur sikap anak-anak di dalam suatu sekolah. Ada 

aturan tata tertib umum yang di keluarkan oleh departemen Pendidikan 

dan kebudayaan dan ada tata tertib khusus untuk suatu sekolah.                        

c. Catatan untuk masing-masing kelas  

Sekali lagi bahwa administrasi siswa adalah administrasi yang 

menyangkut urusan siswa. Dalam bagian ini telah di khususkan pada 

masalah ketatausahaan siswa walaupun di sekolah sudah ada catatan untuk 

seluruh sekolah, tetapi perlu adanya catatan khusus untuk masing – masing 

kelas.  

d. Bimbingan Konseling   

       Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu 

mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan 

dan predisposisi yang dimilikinya (seperti: kemampuan dasar dan bakat-

bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti: latar belakang 

keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan 

positif lingkungannya. Dalam kaitan ini bimbingan dan konseling 

membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam hidupnya 

yang memiliki wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan 

keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya, 

selain itu Bimbingan konseling juga bertujuan agar siswa mampu 

menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang di hadapinya. 
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e. Pencacatan prestasi belajar 

        Pencatatan mengenai prestasi belajar ini masih merupakan bagian 

dari administasi Siswa. Hal ini di sertai alasan bahwa pencatatan prestasi 

lebih di titik beratkan pada masalah siswa. Pencatatan prestasi belajar ada 

yang merupakan pencatatan untuk seluruh sekolah, masing-masing kelas 

dan ada juga siswa perorangan. 

 

3.3 Struktur Organisasi Instansi SMP Negeri 5 Pangkalpinang 

ABDUL 
MUSAWWIRI,S.Pd. 

NIP.196912231994011001 
Kepala Sekolah 

 
 

 

           
 
 

 
                           Gambar 3.1 : Struktur  organisasi  
SMP Negeri  5 
 
 
 
3.4. Fungsi dan Tanggung Jawab 

a. Sekolah                                                                                             

Adapun fungsi dan tanggung jawab sekolah adalah sebagai berikut :           

1) Memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang pendidikan     

2) Turut serta membantu Pemerintah dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, memberi watak generasi muda 

MULAWATIE 
NIP.19671212191988112001 

Ketua TU 

PELAKSANA 
ISMIYAH 

NIP.196312011986022001 
YUSNITA 

NIP.197207072006042023 
NOVA RUSLITA 

NIP.197911242007012006 
MASRI 

NIP.197811222007011003 
 

STAF 
NONA ROSALINDA 

PETUGAS 
PERPUSTAKAAN 

M.KAMIL 
PETUGAS ADM 
NIDIA SARI 
OPERATOR 
KOMPUTER 

AHMAD YANI 
PETUGAS SATPAM 

ZURYATI 
PETUGAS 

LABORATORIUM 

PETUGAS 
KEBERSIHAN 

SUTARDI 
UJANG SUMADI 

NURANITA 
DARWIN 

PENJ.SEKOLAH 
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 b. Kepala sekolah 
1) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah 

2) Bertanggung jawab terhadap seluruh asset sekolah 

3) Memberi keadilan kepada seluruh warga sekolah 

4) berupaya memajukan sekolah 

5) Melindungi warga sekolah dari ancaman pihak luar 

6) Menciptakan kesejahteraan bagi warga sekolah 

7) Menyampaikan pertanggung jawaban STOKE HOLDER 

 

 c. Guru 
1) Memberi pelayanan terbaik yang sebaik-baiknya kepada siswa dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran 

2) Menyusun program belajar mengajar 

3) Melaksanakan KBM 

4) Melaksanakan evaluasi 

5) Menganalisa hasil evaluasi 

6) Melaksanakan program perbaikan / pengayaan 

7) Meyampaikan Laporan 

 

 

 

 

 

 

 d.  Tenaga Administrasi 
 1) Memberi pelayanan terbaik di bidang keadministrasian kepada 

masyarakat terkait 

 2)  Bertanggung jawab terhadap perampungan administrasi 

 3)  Berupaya menciptakan kemajuan administrasi perkantoran 

 4)  Menyampaikan laporan 

 

       e. Tenaga Lainnya 
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          1) Memberi pelayanan terbaik sesuai dengan bidang tugasnya 

          2) Berupaya meningkatkan kwalitas tugas yang digeluti            

          3) Menyampaikan laporan. 

 

3.5 Tujuan dan Fungsi Instansi 

3.5.1. Visi Sekolah  

    SMP Negeri 5 Pangkalpinang memiliki VISI yaitu : “ Menuju sekolah 

yang efektif, efisien, mandiri dan digemari masyarakat yang bernuansa 

ESQ”. 

   Indikator : 

a. Efektif dalam pelaksanaan PBM 

b. Efektif dalam pembelajaran Olahraga 

c. Efektif dalam pembelajaran kesenian 

d. Efektif dalam pembelajaran iman dan taqwa 

e. Efektif dalam pengelolaan penggunaan sarana prasarana 

f. Efektif dalam pengelolaan administrasi sekolah 

 
 
 
 
 3.5.2   Misi Sekolah  

 a.  Meningkatkan iman dan taqwa warga sekolah 

 b.  Mengembangkan sekolah menuju sekolah potensial mandiri, sekolah  

standar nasional. 

                   c.  Memberikan pelajaran terbaik kepada warga sekolah di bidang 

 pendidikan dan pengajaran. 

d.  Menjdi mitra masyarakat dalam memajukan peradaban dan budaya 

daerah maupun nasional. 

 

3.5.3   Tujuan Sekolah 5 Tahun Ke Depan 

a.  Mengembangkan sumber daya  manusia 
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b.  Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pembelajaran (KTSP) 

c.  Mengembangkan proses belajar mengajar (PBM) 

d.  Mengembangkan Sistem penilaian 

e.   Mengembangkan sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


