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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum sekolah SMA Negeri 1 Peranap 

SMA Negeri 1 Peranap, pada mulanya bernama SMA tiga lorong 

berdiri pada tahun 1984 atas prakarsa masyarakat Peranap, lokasi di jln, 

Jendral Sudirman dengan luas tanah 30.000 meter persegi. Pada waktu itu 

kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan ruang belajar 

yang sangat sederhana, tiga buah ruang kelas semi permanen yang dibangun 

atas kegotongroyongan masyarakat Peranap. Kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan sore hari, staf pengajar diambil dari berbagai instansi yang 

mempunyai komitmen bersama untuk mengembangkan pendidikan di 

Peranap. Belajar mengajar dimulai pukul 13.00 sampai dengan 17.30. 

Kemudian dilanjutkan oleh Dra. Aidawati sampai dengan 1990. 

Pada tagun 1990 SMA Tiga lorong diNegerikan oleh Kanwil 

Depdikbud Prov.Riau dengan SK Nomor 0389/0/1990 tanggal 11 juni 1990 

dan namanya di ganti menjadi SMU Negeri 1 Peranap di pimpin oleh Bapak 

A. Nazar, Ba sampai dengan 1995, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Alimin 

Prindra sampai dengan tahun 2000. 

Pada tahun 2000 tanggal 23 juli pimpinan SMU Negeri 1 Peranap 

dilanjutkan oleh Drs. Yulisman sampai dengan tahun 2004, kemudian 

dilanjutkan oleh Drs. Biusmar sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 tanggal 06 

januari pimpinan SMA Negeri 1 Peranap dilanjutkan oleh Drs. Sri Widodo 

sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu SMA Negeri 1 peranap sekarang 

sudah memiliki 15 kelas dengan model bangunan permanen, 1 unit ruang 

perkantoran 1 unit labor IPA, 1 unit labor komputer dan sudah menggunakan 

kurikulum KTSP.  
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B. Profil Sekolah 

 

Nama Sekolah SMA Negeri 1 Peranap 

NPSN 10401517 

Jenjang Pendidikan SMA 

Status Sekolah Negeri 

Alamat Sekolah JL.JEND. SUDIRMAN PERANAP 

RT/RW 02/09 

Kode Pos 29354 

Kelurahan Peranap 

Kecamatan Kec. Peranap 

Kabupaten/kota Kab. Indragiri Hulu 

Provinsi Prov. Riau 

Negara  Indonesia 

Posisi Geografis -0.5188      Lintang 

101.9726   Bujur 

Email Smasatuperanap@gmail.com 

Sumber data: SMA Negeri 1 peranap tahun 2017 

 

C. Jumlah Siswa 

Siswa merupakan yang penting dalam lembaga pendidikan, sebab 

dengan adanya siswa adalah salah satu syarat yang harus di penuhi dalam 

lembaga pendidikan. Adapun table siswa SMA Negeri Peranap adalah sebagai 

berikut: 

No                      Kelas                        Jumlah siswa 

1                            X                                   300 

2                           XI                             235  

3                           XII                                                                                                                       240 

Sumber data: SMA Negeri 1 peranap tahun 2017 

mailto:Smasatuperanap@gmail.com
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Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa siswa kelas X  berjumlah 

300 siswa, kelas XI berjumlah 235 siswa, dan kelas XII berjumlah 240 siswa, 

jadi total keseluruhan siswa SMA Negeri 1 Peranap adalah 775 siswa. 

 

D. Jumlah Staf Pengajar dan Pegawai Sekolah 

Staf pengajar dan pegawai sekolah merupakan yang penting dalam 

lembaga pendidikan, sebab adanya staf dan pegawai merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam lembaga pendidikan tersebut. Adapun 

jumlah staf dan pegawai SMA Negeri 1 peranap adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah staf Pengajar dan Pegawai Sekolah 

No                                  Staf dan Pegawai              Jumlah 

1.                                        Guru PNS 

2.                                    Guru Non PNS 

3.                                       Pegawai PNS 

4.                                    Pegawai Non PNS 

5.                                           Satpol pp  

                 25 

                 24 

                  5 

                 11 

                  2 

                                                Jumlah                  67 

Sumber data: SMA Negeri 1 peranap tahun 2017 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah guru PNS 

sebanyak 25 orang, jumlah guru non PNS sebanyak 24 orang, jumlah pegawai 

PNS sebanyak 5 orang, jumlah pegawai non PNS sebanyak 11 orang, dan 

jumlah satpol pp sebanyak 2 orang, jadi total keseluruhannya sebanyak 67 

orang. 

 

E. Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi 

Mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan iptek dan imtaq 

dengan berpegangan pada budaya bangsa. 

2. Misi 

a. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah melalui pembelajaran/kbm 

yang efektif. 
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b. Medorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

penyelengaraan pendidikan. 

c. Meningkatkan kinerja sekolah melalui layanan administrasi. 

d. Mengembangkan potensi peserta didik dengan memperhatikan bakat-

bakat individu melalui kegiatan ekstra kurikuler 

e. Mempersembahkan peserta didik dalam menghadapi persaingan global 

dan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

3. Tujuan 

a. Mewujudkan SMA Negeri 1 Peranap sebagai sarana pendidikan yang 

akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten 

Indragiri hulu. 

b. Mempersiapkan peserta didik minimal 85% untuk melanjutkan 

pendidikan perguruan tinggi. 

c. Proses belajar mengajar yang mengarah pada program pembelajaran 

berbasis kompetensi 

d. Miningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler unggulan yang 

sesuai dengan potensi siswa. 

e. Mendidik siswa santun dalam berbicara, penampilan dan bertindak. 

f. Mendidik siswa terampil dalam mengeoperasikan komputer. 

g. Meningkatkan rata-rata nilai ujian akhir nasional.  

h. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah dan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


