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BAB III 

SETTING WILAYAH MTs AISYIYAH PALEMBANG 

 
A. Gambaran Umum MTs ‘Aisyiyah Palembang 

Madrasah Tsanawiyah „Aisyiyah Palembang terletak di jalan Jendral 

Sudirman KM 4,5 di komplek Balayudha. Secara rinci letak MTs „Aisyiyah sebelah 

Timur berbatasan dengan SMA Muhammadiyah 1, sebelah Barat berbatasan dengan 

LPGTK „Aisyiyah, sebelah Selatan dan Utara  berbatasan dengan rumah penduduk. 

Berawal dari dikeluarkannya surat keputusan pimpinan Muhammadiyah 

wilayah Sumatera Selatan No. A-3/PMW/088/Y/84, tanggal 24 Januari 1984 tentang 

pemberian hak pakai atas sebidang tanah milik perserikatan kepada pemimpin 

„Aisyiyah Sum-Sel, dan saat itu digunakan sebagai gedung SPG „Aisyiyah.1 

Setelah melalui perjalanan cukup panjang akhirnya badan pengurus „Aisyiyah 

Sum-Sel dapat memenuhi syarat untuk mendirikan Madrasah Aliyah swasta pada 

tanggal 1 Agustus 1988 dan kemudian mendapat piagam madrasah dari DEPAG 

Sum-Sel. Pendirian MTs ini baru dapat persetujuan dari DEPAG pada tanggal 19 

anuari 1989 melalui surat keputusan kepala kantor wilayah DEPAG Propinsi Sum-Sel 

No: KPTS/WR/6-8/PP.03/01/1989 tentang persetujuan pendirian madrasah swasta. 

Tiga tahun kemudian MTs „Aisyiyah pun memperoleh status diakui. Hal ini 

seperti tercantum dalam surat keputusan direktorat jendral pembinaan kelembagaan 

                                                           
1 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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agam Islam yang di tetapkan tanggal 18 November 1992 No: 103/E.IV/PP.03/F/1992. 

Saat ini MTs „Aisyiyah palembang dipimpin oleh bapak Fauzi, S. Pd.I 

 
B. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

1. Misi Sekolah : 

a. Menjadikan madrasah sebagai sarana menimbah ilmu pengetahuan dan  

keterampilan islami. 

2. Visi Sekolah : 

 a. Mencetak generasi muda muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia, terampil   

 dan mandiri berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara serta   

 cinta tanah air. 

3. Tujuan Sekolah : 

a. Membentuk manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT 

 berpengetahuan dan berketerampilan serta percaya diri sendiri.2 

 
C. Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Aisyiyah Palembang 

Gedung MTs „Aisyiyah Palembang merupakan bangunan permanen. Dimana 

sarana prasarana yang memadai, terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang para guru, 

ruang kelas, ruang TU, ruang bimbingan dan penyuluhan, ruang komputer dan ruang 

perpustakaan serta masih banyak lainnya. 

                                                           
2 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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Adapun sarana prasarana yang dimiliki MTs „Aisyiyah Palembang ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Lapangan Olahraga 

Halaman MTs „Aisyiyah Palembang selain berfungsi sebagai tempat upacara, 

juga digunakan sebagai tempat latihan olahraga bagi siswa-siswi. Berbagai peralatan 

olahraga yang dimiliki sekolah MTs „Aisyiyah Palembang cukup memadai, sehingga 

para siswa merasa senang dan gembira dalam mengekspresikan bakat dan potensi 

yang mereka miliki dalam berbagai bidang olahraga. seperti; bola volley, bola basket, 

catur, lompat jauh, tolak peluruh, lompat tinggi, lari estapet, lempar lembing, dan 

berbagai macam olahraga lainnya. 

2. Penerangan 

Penerangan di MTs „Aisyiyah Palembang sangat penting sekali dan 

disalurkan melalui kabel listrik PLN dengan instalasi yang teratur, sehingga 

memudahkan proses belajar mengajar, disetiap kelas terdapat lampu neon sehingga 

ketika musim hujan yang biasanya gelap dapat memudahkan siswa untuk tetap belajar 

lewat penerangan lampu yang ada disetiap ruangan. 

3.  Fasilitas-Fasilitas Sekolah 

Sekolah MTs „Aisyiyah Palembang mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup 

memadai, yang sangat mendukung dalam menempuh dan mencapai tujuan 

pendidikan dan penggunaan dan pemeliharaannya cukup terjaga dengan baik, karena 

pihak internal sekolah menjalin kerjasama yang erat dan baik dengan masyarakat 

sekitar dan para wali siswa serta petugas (penjaga sekolah). Sehingga berbagai 
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fasilitas yang ada tetap terjaga, terpelihara dan terus dapat dimanfaatkan secara 

kontinyu. Adapun fasilitas yang disediakan oleh MTs „Aisyiyah Palembang adalah 

sebagai berikut:3 

Tabel  2 

No Fasilitas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang Kelas 

Ruang TU 

Ruang UKS 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Komputer 

Ruang Lab. IPA 

Ruang Satpam 

Kantin 

WC Siswa 

WC Guru 

1 Ruang 

1 Ruang 

7 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

3 Ruang 

1 Ruang 

Sumber: Dokumentasi MTs Aisyiyah Palembang 

D. Pelaksanaan dan Tugas Guru MTs Aisyiyah  

Guru merupakan orang siswa yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

membimbing dan membina peserta didik baik secara individual maupun klasikal baik 
                                                           

3 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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disekolah maupun diluar sekolah. Para guru di MTs „Aisyiyah Palembang 

melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan baik dan bertanggung jawab di 

lingkungannya dan dituntut untuk dapat mendidik dan membina para peserta didiknya 

dengan kompetensinya.4 

1. Tugas Guru 

a. Wali Kelas 

Wali kelas merupakan tempat siswa berkonsultasi dan menyelesaikan masalah 

anak didiknya. Sebagai wali kelas hendaknya memahami betul sifat siapa dan 

bagaimana keadaan murid yang sebenarnya, supaya tugas wali kelas berjalan dengan 

baik dan lancar. 

Wali kelas bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran kelasnya. 

Wali kelas bukanlah sebagai guru yang otoriter yang bisa melakukan kehendaknya 

semena-mena (pemaksaan terhadap muridnya). Tetapi, wali kelas adalah sebagai 

wahana pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi murid-muridnya. 

Beberapa tugas wali kelas diantaranya adalah: 

1) Mewakili orang siswa tua kepala sekolah dikelasnya. 

2) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Membantu mengembangkan keterampilan siswa. 

4) Mempertinggi budi pekerti luhur dan memperkuat kepribadian siswa. 

5) Mengetahui jumlah anak didiknya baik laki-laki maupun perempuan. 

6) Mengetahuia nama-nama anak didiknya. 
                                                           

4
 Dokumen  MTs Aisyiyah, Profil MTs Aisyiyah, 2013 
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7) Mengetahui identitas anak didiknya. 

8) Mengetahui masalah anak didiknya setiap hari. 

9) Mengadakan penilaian kelakuan dan kerajinan anak didiknya. 

10) Mengambil tindakan untuk mengetahui masalah anak didiknya. 

11) Memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan anak didiknya. 

12) Membina suasana kekeluargaan. 

13) Melaporkan hasil-hasil tugasnya kepada kepala sekolah. 

Adapun guru yang bertugas sebagai wali kelas di MTs Aisyiyah Palembang 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 

No Kelas Jumlah Siswa Wali Kelas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

VII.A MTs 

VII.B MTs 

VII.C MTs 

VIII.A MTs 

VIII.B MTs 

VIII.C MTs 

IX.A MTs 

IX.B MTs 

37 orang siswa 

37 orang siswa 

35 orang siswa 

23 orang siswa 

24 orang siswa 

25 orang siswa 

37 orang siswa 

38 orang siswa 

Nita Lestari. S.Pd 

Milda Erviana, S.Pd.I 

Lestari Andini Utami, S.Pd 

Yenni Umyati, S. Pd 

Gunawan S.Pd.I 

Adlin Puji Astuti. S.Pd.I 

Lasminingsih, S.Pd. 

Dra. Sri Kusnanti 

Jumlah 256 Orang siswa 8 Orang Guru 

Sumber: Dokumentasi MTs Aisyiyah Palembang 
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E. Keadaan Guru MTs Aisyiyah Palembang 

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru merupakan salah satu faktor yang 

paling penting dalam lembaga pendidikan, karena gurulah orang siswa yang 

bertanggung jawab langsung maju mundurnya terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Dengan demikian maka keberadaan guru merupakan unsur yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar sehari- hari. Untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa tentunya diperlukan guru- guru yang profesional sesuai dengan latar 

belakang pendidikan dan kemampuan, sehingga tercapai suasana belajar yang 

kondusif.  

Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai hak penuh atas kegagalan 

dan keberhasilan anak didiknya. Beban guru mata pelajaran sangat berat sekali, mau 

tidak mau harus bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh muridnya, 

maka jika ada kendala hendaknya dipecahkan bersama. Adapun nama-nama guru 

mata pelajaran diantaranya: 
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Tabel 4 
Daftar Nama- Nama Guru Tetap MTs Aisyiyah Palembang5  

No.  Nama Jabatan 

1 Ahmad Fauzi, S.Pd.I Kepala Madrasah, Guru Fiqih 

2 Dra. Sri Kusnanti Guru IPA Terpadu, Waka Kesiswaan 

3 Suwito Guru Bahasa Indonesia 

4 Adlin Puji Astuti, S.Pd.I Guru BTA & Qur‟an Hadits 

5 Lestari Andini U, S.Pd Guru Matematika 

6 Dra. Hj. Hanifah Guru IPS Terpadu 

7 Hj. Iswarita, S.Pd.I Guru Kemuhammadiyahan & Aqidah 

Akhlak 

8 Ayda Yulianti, S.Pd.I Guru Bahasa Arab & SKI 

9 Farida, S.Pd.I Guru SKI & Seni Budaya 

10 Rendy Apriadi Guru Penjaskes 

11 Gunawan  Guru TIK 

12 Deka Husna M, S. Pd Guru Bahasa Indonesia 

13 Amir AG Guru Penjaskes 

14 Milda Erviana, S.Pd.I Guru PKn 

15 Deisy Dita kencana, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

16 Ika Aprilia, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 

                                                           
5 Dokumen  MTs Aisyiyah, Profil MTs Aisyiyah, 2013 
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17 Kustiningsih, S. Pd Guru Seni Budaya 

18 Yennie Umyati, S.Pd Guru IPA Terpadu 

19 Harpansyah Guru BTA & IPS Terpadu 

20 Mustaqim, S.Pd.I Guru Aqidah Akhlak 

21 Lasmi Ningsih, S.Pd Guru Matematika 

22 Dra. Nur Harpani Idris Guru Matematika 

23 Khoiriyah, S.Pd Guru PKn 

24 Restion, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

 Sumber: Dokumentasi MTs Aisyiyah Palembang 

2) Guru Piket 

Guru piket adalah guru yang melaksanakan tugas piket di lingkungan sekolah 

dan bertanggung jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar serta kegiatan 

lainnya di sekolah. Adapun tugas guru piket di sekolah diantaranya: 

1. Mengabsen kehadiran guru dan siswa. 

2. Mengganti guru yang berhalangan hadir. 

3. Mencatat kejadian-kejadian penting. 

4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar. 

3) Satpam 

Satpam di MTs „Aisyiyah Palembang adalah orang siswa yang diberi 

wewenang oleh pihak sekolah dan bertanggung jawab menjaga keamanan lingkungan 

sekolah. Bila ada hal-hal yang tidak diinginkan maka tidak akan terjadi baik yang 
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datangnya dari siswa maupun pihak dari luar, sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik.6 

 
F. Tata Tertib Guru 

Adapun tata tertib guru di MTs „Aisyiyah Palembang sebagai berikut: 

Dalam menunaikan tugasnya, seorang siswa guru harus tetap bersikap dan 

berbuat sesuai dengan kode etik jabatan guru. 

1) Guru yang bertugas mengajar seharusnya datang ke sekolah selambat-

lambatnya pada waktu jam belajar dimulai. 

2) Guru yang mengajar pada jam pertama dan terakhir supaya membimbing dan 

mengawasi pelaksaan anak didik dalam berdo‟a. Pada setiap pergantian jam 

pelajaran guru yang bertugas supaya segera masuk dalam kelas yang 

bersangkutan agar tidak memberi peluang bagi para siswa untuk gaduh di 

dalm kelas. 

3) Guru piket harus sudah siap disekolah 10 menit sebelum jam pelajaran hingga 

5 menit sesudah jam pelajaran terakhir. 

4) Guru yang bertugas sebagai wali kelas, berfungsi sebagai wakil kepala 

sekolah pada kelas yang bersangkutan dan bertanggung jawab untuk 

ketertiban kelas, kemajuan kelas, disiplin kelas, kebersihan kelas, pelaksanaan 

tata tertib kelas dan mengisi buku rapot serta  membantu guru BP. Pada waktu 

                                                           
6 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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dinas, guru supaya berpakaian seragam yang rapi dan bersih sesuai dengan 

kode etik jabatan guru. 

5) Guru yang memberi les privat kepada siswa, terlebih dahulu harus izin kepada 

sekolah. 

6) Guru dilarang memulangkan siswa tanpa izin dari kepala sekolah. 

7) Guru yang berhalangan hadir supaya memberitahukan kepala sekolah, 

8) Guru dilarang membawa pulang alat/ inventaris sekolah tanpa izin kepala 

sekolah. 

9) Guru tidak diperkenankan mengajar di luar sekolah sendiri, kecuali mendapat 

izin kepala sekolah. 

10)  Peraturan tata tertib lain yang belum tercantum akan ditentukan kemudian 

atau diatur dengan instruksi kepala sekolah. 

 
G. Keadaan Siswa Mts Aisyiyah Palembang 

Anak didik atau siswa merupakan anak yang sedang berkembang dan tumbuh, 

baik ditinjau dari segi fisik maupun segi perkembangan mental. Pada masa seperti ini 

anak- anak sangat membutuhkan dan pengembangkan potensi yang ada pada sisi 

mereka. Untuk lebih jelasnya pada tabel di bawah ini. 

Keadaan siswa di MTs „Aisyiyah Palembang terbilang standar. Adapun 

rinciannya sebagai berikut:7 

 

                                                           
7 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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Tabel 5 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

VII.A MTs 

VII.B MTs 

VII.C MTs 

VIII.A MTs 

VIII.B MTs 

IX.A MTs 

IX.B MTs 

25 Orang siswa 

18 Orang siswa 

12 Orang siswa 

16 Orang siswa 

13 Orang siswa 

10 Orang siswa 

11 Orang siswa 

12 Orang siswa 

19 Orang siswa 

23 Orang siswa 

13 Orang siswa 

15 Orang siswa 

27 Orang siswa 

27 Orang siswa 

37 Orang siswa 

37 Orang siswa 

35 Orang siswa 

29 Orang siswa 

28 Orang siswa 

37 Orang siswa 

38 Orang siswa 

 Jumlah 105 Orang siswa 136 Orang siswa 241 Orang siswa 

 Sumber: Dokumentasi MTs Aisyiyah Palembang 

 
H. Organisasi MTs Aisyiyah Palembang 

Di MTs „Aisyiyah Palembang sebelum jam pertama dimulai setiap harinya 

yaitu 15 menit digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu dari pukul 

12.45-13.00 diantaranya kegaiatan yaitu: Tadarus Al-Qur‟an. 

Adapun kegiatan yang ada di MTs „Aisyiyah Palembang adalah sebagai 

berikut: 

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di MTs „Aisyiyah Palembang dibina 

oleh ibu Farida, S.Pd.I, IPM merupakan organisasi yang ada di lembaga pendidikan 

Muhammadiyah, yang bertujuan untuk membentuk pelajar muslim agar memiliki 
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akhlak, berilmu terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran 

islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. 

Pada periode 2013-2014, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di MTs 

„Aisyiyah Palembang ini dibawah kepemimpinan seorang siswa pelajar yang duduk 

dikelas VII MTs, bernama lengkap Maryatul Fadila. Dibawah kepemimpinannya 

diharapkan IPM menjadi “trend setter” bagi organisasi lainnya. 

2. Hizbul Wathan 

Hizbul Wathan  ini sejenis kegiatan Pramuka dibimbing oleh Bapak Sarwan. 

Pada periode 2013-2014, Hizbul Wathan (HW) di MTs „Aisyiyah Palembang ini 

dibawah kepemimpinan seorang siswa pelajar yang duduk dikelas IX MTs, bernama 

lengkap Sukma. 

3. Seni Tari  

Seni tari dibimbing oleh Ibu Cici. Pada periode 2013-2014, Seni tari di MTs 

„Aisyiyah Palembang ini dibawah kepemimpinan seorang siswa Guru yang, bernama 

Ibu Cici. Adapun jenis tari yang sudah di ajarkan antara lain: tari balqis, tari tanggai, 

tari ya saman, tari serampak 12, tari kreasi dan dance. 

4. Palang Merah Ramaja (PMR) 

Palang Merah Remaja merupakan sebuah organisasi perhimpunan nasional di 

Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Pada periode 2013-2014, 

Palang Merah Remaja (PMR) di MTs „Aisyiyah Palembang ini dibawah 
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kepemimpinan seorang siswa pelajar yang duduk dikelas VIII MTs, bernama lengkap 

Rahma Triana, dan di bombing oleh Ibu Adlin Puji Astuti, S.Pd.I.8 

 
I. Proses Pembelajaran 

Proses belajar mengajar merupakan aspek dasar bagi sebuah pendidikan, jika 

tidak ada proses belajar mengajar maka bukan lembaga pendidikan. Untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran di MTs Aisyiyah Palembang akan 

diuraikan dalam bahasan ini.  

Proses pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari 

minggu, dan waktu belajarnya terdiri satu bagian, yakni dimulai pukul 12. 45 sampai 

17. 30 WIB. Sedangkan pada hari Jum‟at masuk pukul 13. 30 WIB diperuntukkan 

untuk kegiatan ekstrakulikuler dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 11.00 WIB.9 

Sebelum proses pembelajaran di dalam kelas dimulai, diwajibkan oleh pihak 

sekolah untuk mengikuti IMTAQ sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, 

selama 30 menit diadakan di Kelas Masing-Masing setiap hari, Tata cara ini telah 

dibiasakan sejak tahun ajaran 1995 s/d sekarang.  

Mengenai proses pembelajaran di MTs Aisyiyah Palembang ini, telah 

dilaksanakan cukup baik sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan 

terkadang dilakukan pengembangan materi oleh guru Pendidikan Agama Islam yang 

bersangkutan.  

 

                                                           
8 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
9 Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 
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J. Kurikulum Pembelajaran MTs ‘Aisyiyah 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.10 MTs Aisyiyah 

merupakan Jenis pendididikan bersifat formal dan kurikulumnya mengikuti 

kurikulum yang telah ditentukan oleh Departemen Agama.  

Kurikulum madrasah yang digunakan oleh MTs Aisyiyah Palembang adalah 

70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Mata pelajaran yang 

dipelajari meliputi: Akidah Akhlak, Al-Qur‟an Hadits, Kemuhammadiyahan, Bahasa 

Arab, Matematika, IPA Terpadu, Bahasa Indonesia, Ilmu Pendidikan Sosial, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Pendidikan Kesehatan Jasmani, Fiqih , Bahasa Arab, Sejaran 

Kebudayaan Islam, TIK, PKN, Bahasa Inggris.11 

Kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh MTs Aisyiyah Palembang 

sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dimana, setiap madrasah kurikulumnya 

merujuk pada Departemen Agama. Penerapan kurikulum disesuaikan dengan 

kebutuhan, sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan ketika pemerintah menetapkan 

kurikulum 2013 ditarik kembali setelah dilakukan evaluasi kalau belum digunakan 

selama 5 tahun maka MTs „Aisyiyah kembali menggunakan kurikulum KTSP 2006. 

 

                                                           
10 Kunandar, Guru Profesional: ImplementasiKTSP dan sukses dalam Sertifikasi Guru, 

(Jakarta: Raja Wali Pers, 2009),Hlm. 154 
11  Sri Kusnanti  (Waka Kesiswaan), Wawancara Tanggal; 13 Maret 2015 


