
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya SMAN 1 Koto Kampar Hulu 

Sejarah berdirinya Sman  1 Koto Kampar Hulu berdiri pada tahun 

2002,  dulu sman 1 koto kampar hulu adalah sma 2 XII Koto Kampar  Hulu 

pada tahun 2002-2004 pada saat itu SMA 2 XII Koto Kampar masih swasta, 

kemudian pada tahun 2005 SMA 2 XII Koto Kampar menjadi negeri di ganti 

sman 1 koto kampar hulu sampai sekarang. SMAN 1 Koto Kampar Hulu 

terletak di jalan pendidikan, desa tanjung, kecamatan koto kampar hulu. 

Kepala sekolah SMAN 1 Koto Kampar Hulu pada tahun 2002 adalah  

muhammad safii  kepala sekolah kepala sekolah pada tahun 2003 anantatur 

s.pd, pada tahun 2004 drs supardi, kemudian pada tahun 2005-2010 yanti 

dasritam.pd, pada tahun 2011-2013 pahrizal m.pd, dan selanjutnya 2014 

hingga sekarang darmulis m.pd.  SMAN 1 Koto Kampar Hulu memiliki 

berbagai macam extrakulikuler terutama pada olahraga seperti, sepak bola, 

bola voly dari segi kerohanian adalah rohisnya, siswa-siswi  sman 1 koto 

Kampar hulu sangat aktif dan kreatif, guru-gurunya pun seorang guru yang 

menyenangkan dan membawa suasana siswa nya dengan sangat baik. 

Perkembangan di SMAN 1 Koto Kampar Hulu sudah mulai meningkat 

seperti sarana dan prasarana pembangunan yang sudah mulai ditambah seperti 

ruang labor dan kelas-kelas yang baru, untuk halamannya sudah mulai di 

rapikan.Yang paling penting displin pada saat berpakaian, maupun 

keterlambatan ke sekolah dan yang lain-lainnya. 

 

B. PROFIL SMAN 1 KOTO KAMPAR HULU 

Tabel 4.1 

11no Profil Sekolah Sman 1 Koto Kampar Hulu 

22 1 Nama sekolah Sman 1 Koto Kampar Hulu 

33 2 NPSN 1010494766 

31 3 Nss 30301140621001 

4   4       Status sekolah Negeri 
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     5 Nama kepala sekolah Darmulis, m.pd 

     6 Nama Operator Hahayati, s.pd 

     7 e-mail sekolah Smansa ktk@yahoo.com 

     8 Jumlah rombel 11 rombel 

     9 Jumlah siswa 244 siswa 

    10 Jumlah guru 25 orang 

    11 Jumlah tenaga administrasi 3 

    12 Luas tanah sekolah 4 

    13 kepemilikan tanah sekolah Milik 

    14 Tatahun berdiri sekolah 2003 

    15 Nomor izin operasional 31318 tahun 2005 

    16 Prtitik koordinat sekolah bujur 10100.6009 

    17 Titik koordinat sekolah lintang 000.3096 

    18 Jlalamat lengkap sekolah jl.pendidikan desa tanjung kec. Koto 

Kampar hulu 

 

C. Kepegawaian pendidik dan nama dan tenaga kependidikan : 

Tabel 4.2 

No Nama 
Tgs. 

Tambahan 

J

K 
Kepegawaian NUPTK 

1 SAPRIONO, S.Pd  L Honorer 

Komite 

104947661991001 

2 AZIZUL  L Honorer 

Komite 

10494766182001 

3 IKA PUSPITA, S. 

Hum 

 P Honorer 

Komite 

933763664300112 

4 ASRUL, S. Pd.I  L Honorer 

Komite 

9238758661200003 

5 ASPARINI  L Honorer 

Komite  

7958753655110073 

6 DENI 

QUATALIA, SE 

 P Honorer 

Komite 

7247758660300073 

7 ECI DOBI  P Honorer 

Komite 

10494766191002 

8 SUBRO MALISI, 

S.Si 

 L Honorer 

Komite  

2452764666110022 

9 REZA KAMITRA, 

S.Pd 

 P Honorer 

Komite  

10494766191001 

10 DARMULIS, MM. 

Pd 

Kepala 

Sekolah 

L PNS 3544745648200083 

11 ANANTATUR, 

S.Ip 

Wakasek 

Kurikulum  

L PNS 97497436442000032 

12 SUKARDI, S. Sos Wakasek 

Kesiswaan 

L Guru Bantu 

Provinsi 

1040760661200032 

13 SRI UTAMI 

NINGSIH, S.Pd 

Wakasek 

Sarana dan 

Prasarana  

P PNS 7848757661200033 

14 MUHAMMAD 

YUNUS, S.Ag 

Wakasek 

Humas  

L Guru Bantu 

Provinsi  

5437747651200013 

mailto:ktk@yahoo.com
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15 FACHRY 

HIDAYAT 

Wali Kelas L Honorer 

Komite  

1049476619930001 

16 MARLI AXRESI, 

S.Pd 

Wali Kelas P Honorer 

Komite 

10494766185001 

17 INDAH 

PERMATA, S.Pd 

Wali Kelas P Honorer 

Komite 

10494766186001 

18 HASNIATI, S.Pd Wali Kelas  P Honorer 

Komite 

10494766186001 

19 NURZAKIA, AMa Wali Kelas  P Honorer 

Komite  

6734761664300012 

20 NURHASDISNI, 

S.Pd 

Wali Kelas  P Honorer 

Komite 

10494766120002 

21 TULUS IKLAS, 

S.Pd 

Wali Kelas  L Honorer 

Komite 

3534761662200023 

22 ZULKIFLI, SE Wali Kelas L Honorer 

Komite 

325176066120002 

23 HAIRI PADHOL, 

S.Pd 

Wali Kelas L Honorer 

Komite 

104947766190001 

24 NURDAYENI, 

S.Pd 

Wali Kelas P Honorer 

Komite 

10484766190002 

25 HAYATI, S.Pd Wali Kelas P Honorer 

Komite 

73377765667220003 

26 SURYATI, S.Pd Kepala 

Perpustakaan 

P Honore Komite 10494766188001 

27 PUTRI JUNITA 

ANIPA,S.SOS 

- P Honorer 

Komite 

10494766193001 

 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Koto Kampar Hulu 

mempunyai  

Visi  : 

Unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, berkepribadian terpuji 

berwawasan lingkungan. 

Misi : 

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi  

akademik yang tinggi serta mampu bersaing 

2. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan bimbingan yang profesional 

sesuai dengan potensi dan kecepatan belajar siswa 

3. Mengelola satuan pendidikan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan 

yang terintegrasi dengan pendidikan karakter bangsa dan lingkungan 

hidup 

4. Meningkatkan profesionalisme, kemampuan berbicara secara santun bagi 

pendidik dan tenaga pendidikan 
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5. Melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi 

6. Membudayakan lingkungan yang bersih yang bersih, sehat, rindang dan 

indah (berseri) 

7. Mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar 

8. Melaksanakan manajemen yang trasnparan, akuntabel, demokratis, efektif 

dan efisien serta dapat pertanggungjawaban sesuai dengan standar 

Sarana dan prasarana 

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa agar lebih baik dan 

maju, tahap-tahap pembangunan sarana dan prasarana mulai dikembangkan 

demi penunjang proses belajar mengajar di sman 1 koto kampar hulu, dimana 

penambahan-penambahan ruangan kelas yang memadai untuk menampung 

keseluruhan siswa dari kelas x sampai kelas xii, berikut ini adalah daftar 

sarana dan prasarana yang dimiliki sman 1 koto kampar hulu : 

 

Tabel 4.3  

No Jenis Rungan Panjang (M) Lebar (M) 

1 Ruang Labor 1 15 8 

2 Ruang Labor 2 15 8 

3 Ruang Perpustakan 12 8 

4 Ruang Guru 8 8 

5 Ruang Kepala Sekolah 6 4 

6 Ruang Osis 9 8 

7 Ruang Kelas X1 9 8 

8 Ruang Kelas X2 9 8 

9 Rruang Kelas X3 9 8 

10 Ruang Kelas X4 9 8 

11 Ruang  kelas XI IPA 9 8 

12 Ruang kelas XI IPS 1 9 8 

13 Ruang kelas xi ips 2 9 8 

14 Ruang kelas XI IPS 3 9 8 

15 Ruang Kelas XII IPA 9 8 

16 Ruang Kelas XII IPS 1 9 8 

17 Ruang Kelas XII IPS 2 9 8 

18 WC-G 2 2 
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Rekapitulasi Jumlah Murid Tahun Ajaran 2015-2016 

Jumlah Siswa Dan Siswi Sman 1 Koto Kampar Hulu Tahun Ajaran 2015/2016 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Jumlah siswa ajaran tahun pelajaran 2015/2016 

 

NO. 

 

KELAS JUMLAH TOTAL 

L P 

1 X 1 12 13 25 

2 X 2 8 18 26 

3 X 3 11 12 23 

4 X 4 15 11 26 

5 XI IPA 6 10 16 

6 XI IPS  1 8 17 25 

7 XI IPS 2 4 19 23 

8 XII IPA 6 7 13 

9 XII IPS 1 11 10 21 

10 XII IPS 2 12 10 22 

11 XII IPS 3 12 12 24 

 

D. SEJARAH SINGKAT NYA POND’S 

Produk pond’s pertama dibuat pada tahun 1846  sejak saat itu merek 

tersebut telah menjadi produk kelima perawatan diri yang paling 

19 WC-S1 2 2 

20 WC-S2 2 2 

21 WC-S3 2 2 

22 WC-S4 2 2 
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menguntungkan di seluruh dunia. Pada tahun 1886, pond’s diluncurkan 

kembali sebagai pond’s extract , dan pada tahun 1914 pond’s cold cream, dan 

vanishing cream menandai evolusi merek menjadi lambang (ikon) kecantikan. 

Pada pertengahan tahun 1920an,pond’s mencerminkan penguasaan posisi 

pasar ini dengan pengesahan dari ratu, dan masyarakat pemerhati masalah 

kecantikan. 

Citra gayanya di dukung oleh jaminan penyampaian produk dan 

pengertian rutinitas dan kebutuhan kecantikan wanita.Krim pond’s ditemukan 

di amerika serikat sebagai obat oleh ilmuan.Theron T. Pond menemukan 

“Harta Karun Emas” – yaitu ekstrak teh yang menyembuhkan dari witch 

hazel, yang mampu memperkuat kulit di bawah permukaan untuk membantu 

memperbaiki dirinya sendiri dari luka kecil dan sejumlah penyakit ringan 

lainnya. 

Tak lama setelahnya, produk ini dikenal secara luas sebagai Ekstrak 

dari Pond’s.Pond’s  juga memperkenalkan logo Bunga Tulipnya yang khas 

pada tahun 1960-an, sebuah simbol kecantikan wanita yang lembut dan 

memesona, melambangkan janji merek tersebut untuk menunjukkan kekuatan 

dari dalam dan kelembutan di luar, apa pun yang dihadapi oleh kulit Anda. 

Pond’s yaitu salah satu solusi untuk membantu Anda menghilangkan 

bekas jerawat. Pond’s dihadirkan oleh perusahaan terkemuka dan terbesar di 

bidang produk perawatan wajah dan merupakan merek personal care dari 

perusahaan Unilever. Pond’s hadir untuk memenuhi kebutuhan para remaja, 

khususnya wanita yang selalumendambakan kulit yang halus dan 

indah.Karena pond’s memasuki pasar masstige atau premium dengan produk 

anti penuaan dirinya, peluncuran produk tersebut perlu didukung dengan 

aktivasi premium dan massive.  

Agar misi ini terjawab pond’s meluncurkan aktivasi miracle labnya yang 

tidak hanya sekedar membawa produk pond’s premium melalui counter 

kecantikan seperti yang dilakukan produk kulit lain, namun membawa total 

citra pond’s ke tingkat yang lebih tinggi yang menghadirkan produk anti 

penuaan dini sebagai andalan produk. Kini dengan serangkaian solusi yang 
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secara khusus diformulasikan untuk berbagai jenis kulit, usia, lingkungan, dan 

gaya hidup, yang juga tersedia seri produk untuk Pria, Pond’s merupakan 

merek pemimpin perawatan kulit lintas benua.  

Pond’s akan terus memanfaatkan keahlian mereka untuk melakukan 

inovasi dan menciptakan penemuan perawatan kulit yang revolusioner, 

menjaga kulit tetap kuat dan lembut pada wajah yang terus berubah, dari 

bahaya radikal bebas yang terus meningkat, dan dari gaya hidup yang penuh 

tekanan.Pond's selalu berusaha keras untuk membantu wanita dan pria dengan 

kekuatan batin untuk menjadi lembut dan percaya diri untuk terus 

memberikan pengaruh yang positif bagi dunia di sekitar mereka. 

Oleh karena itu dalam aktivasi ini pond’s menciptakan gebrakan besar dan  

kemudian di ikuti dengan amplikasi berita tentang pond’s sebagai produk 

premium terdepan dalam kategori anti penuaan dini. 

1. Pond’s beautylogy 

Untuk emenarik kaum muda yang menjadi sasran pasar produk pembersih 

pond’s mulai melakukan aktivitas beatylogy ini pada awal tahun 2007. 

Tujuan utama aktivitas adalah menyampaikan pesan yang mendidik dan 

membuat kampanye yang menyenangkan untuk kelompok sasarn kaum 

muda Indonesia sambil membangun pesan inti “suatu solusiuntuk 

memecahkan lima masalah anda anda” dalam aktivitas acara dari satu 

tempat ketempat lain. 

2. Pond’s white class  

Alasan utama mengapa kami melakukan aktivitas ini adalah karena masih 

banyaknya pelanggaran yang salah mengerti tentang pelembab mereka 

merasa bahwa mereka tidak memerlukan pelembab karena mereka masih 

terlalu mudah, merasa bahwa pelembab hanya akan membuat kulit mereka 

menjadi berminyak, dan masih banyak lagi alasan lain mengapa mereka 

memilih untuk tidak menggunakan pelembab. 

Namun demikian, kami merasa perlu untuk mengadakan kampanye 

peendidikan kategori, untuk mensosialisasikan perlunya pelembab untuk 

para konsumen dengan memperkenalkan dan menekankan pada manfaat 
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penggunaan pelembab sejak dini. Pesan kampanye kami adalah dengan 

pond’s, putih dan bersinar itu mudah, yang menyampaikan dua manfaat: 

baik fisik dan emosional karena kami menekankan bahwa kulit yang lebih 

putih memberi anda lebih banyak kesempatan untuk menikmati hidup ini. 

Macam-macam produk pond’s 

1. Re-brightening night treatment 

a. Kegunaan produk : membantu menyegarkan kulit yang lelah, 

menjadikannya tampak lebih cerah. 

b. Cara bekerja : formulasi yang memberikan nutrisi dan melembapkan, 

diperkaya oleh VAO-B3 complex yang bekerja saat anda tidur untuk 

memberikan hasil yang terbaik. 

2. Visible lightening daily lotion  

a. Kegunaan produk : membuat kulit tampak lebih putih dan halus 

bersinar secara alami. 

b. Cara bekerja: VAO-B3 complex yang bekerja efektif untuk 

menyamarkan noda hitam dan membantu meratakan warna kulit wajah. 

3. Visible lightening day cream  

a. Kegunaan produk : membuat kulit tampak lebih putih, mengurangi 

noda hitam dan bekas jerawat secara nyata hanya dalam 7 hari. 

b. Cara bekerja : VAO-B3 complex yang bekerja efektif untuk 

menyamarkan noda hitam dan membantu meratakan warna kulit wajah. 

4. Perfect finish 2-way foundation powder 

a. Kegunaan produk : membuat kulit tampak lebih cerah, menutupi noda 

gelap dan bekas jerawat. 

b. Cara bekerja : formula produk yang sangat ringan memberikan hasil 

akhir yang mulus alami, serta mengandung unsur anti UVA/UVB untuk 

melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Tersedia 

dalam 3 pilihan warna, yang sesuai untuk kulit asia :ivory,beige, 

natural beige. 
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5. Deep whitening facial foam  

a. Kegunaan produk : membuat kulit tampak putih bersinar dan 

mengurangi noda gelap serta bekas jerawat. 

b. Cara bekerja : mengandung vitamin B3, B6, E, C dan UV protection 

yang memberikan nutrisi pada kulit dan menjadikan kulit tampak lebih 

putih dan bersinar karena berkurangnya noda gelap dan bekas jerawat 

pada wajah. Dengan formula yang ringan dan mudah terserap oleh 

kulit. 

Dalam pembagian produk kecantikan pond’s institute menyajikan 

rangkaian produk pembersih wajah  yang terbaru  terdiri atas: 

1. pond’s oil control 

diperkaya dengan mineral clay yang mengatasi minyak berlebih. 

2. Pond’s clear solutions 

Dengan herbal clay dan ekstrak daun neem yang membantu melawan 

bakteri penyebab jerawat, untuk mengatasi minyak. 

3. Pond’s clear balance untuk pembersih wajah . 

4. Pond’s white beauty untuk melembab wajah. 

rangkaian produk ponds untuk menghilangkan bekas jerawat 

Sebagai solusinya, Pond’s Acne Complete  Solution hadir untuk mengatasi 

semua masalah kulit wajah yang terjadi pada remaja. Pond’s Acne Complete 

Solution memperkenalkan 4 rangkaian produk terbarunya, yaitu: 

1. Acne Clear White Facial Cleanser  

 Adalah pembersih wajah yang mengandung Brightening Essence, 

Salicylic Acid, Gentle Scrub Beads, dan Herbal Clay. 

2. Oil Control Cleansing Wipes 

 Adalah tisu pembersih wajah yang mengandung Oil Catchers yang 

mampu mengangkat kotoran, minyak, dan sisa make up yang menempel di 

kulit wajah dalam sekali pemakaian. 

3. Overnight Pimple Care Gel 

 Diformulasikan khusus untuk melawan jerawat pada saat tidur. 

4. Pimple Cover & Care Concealer Pen  

 Yang bekerja untuk mengatasi jerawat dan menutupinya dalam waktu 

bersamaan secara singkat. 

5. Pond’s BB cream 

a. Manfaatnya untuk menutpi noda hitam secara instan 

b. Membantu memutihkan wajah dari dalam lapisan epidermis 
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c. Mengontrol minyak 

d. Wajah terlihat lebih muda 

e. Memaksimalkan make up pada wajah 

f. Menambah kecantikan 

g. Menutpi jerawat 

h. Melindungi kulit wajah dari sinar matahari 

 

Rangkaian produk pond’s untuk memutihkan kulit wajah 

1. Pond’s Flawless White 

Pond’s Flawless White menjadi rangkaian perawatan yang ditawarkan Pond’s 

White Beauty sebagai cara agar kulit menjadi putih. Berbagai produk mulai 

dari facial foam, serum, day cream, lotion, powder hingga BB cream bekerja 

sama memberikan cara agar kulit menjadi putih. Kulit putih dan cerah alami 

selalu menjadi dambaan setiap wanita. Untuk membantu mewujudkan impian 

para wanita, Pond’s White Beauty hadir dalam berbagai rangkaian produk 

Flawless White untuk memutihkan kulit. 

2. Pond’s white beauty 

Pond’s sebagai brand ternama hadir bersama produk-produk unggulan 

yang mengerti kebutuhan wanita, baik remaja hingga dewasa. Pond’s White 

Beauty merupakan salah satu cara agar kulit menjadi putih dengan bahan-

bahan alami yang aman bagi kulit wajah. Salah satu produk terbaru dari 

Pond’s adalah Pond’s White Beauty. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kebutuhan 

nutrisi untuk kulit masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karenanya, 

Pond’s memberikan solusi terbaru sebagai cara agar kulit menjadi putih tanpa 

harus khawatir merusak kulit. 

Sebagai wanita, tentunya kita akan lebih selektif dalam memilih produk 

kecantikan sehari-hari yang dapat membantu memutihkan kulit dengan aman. 

Macam-macam jenis kulit wajah seperti, kulit normal, kulit sensitif, kulit 

berminyak, dan kulit kering, selalu menjadi pertimbangan utama kita dalam 

memilih produk yang akan digunakan. 

Pond’s White Beauty for All Skin Types hadir untuk menjawab semua 

masalah wanita. Produk terbaru dari Pond’s White Beauty ini terdiri dari Day 

Cream dan Night Cream serta direkomendasikan untuk semua jenis kulit 

sebagai cara memutihkan kulit. Kandungan Ginseng Korea dan Saffron 
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membantu membuat kulit wajah semakin jernih hingga lapisan dalam kulit 

mulai dalam 7 hari. 

Kandungan Ginseng Korea dipercaya mampu mengaktifkan metabolisme 

kulit serta membuat kulit lebih cerah hingga lapisan kulit dalam. Selain itu 

Saffron berfungsi membantu mencegah terbetuknya melanin sehingga kulit 

tampak lebih secara merata. 
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