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BAB III 
SETTING WILAYAH PENELITIAN 

 

A.  Setting Penelitian 

         1.  Lokasi Penelitian 

                 SD Negeri I Gelumbang merupakan  lembaga pendidikan  dibawah  

naungan  Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan,  yang  didirikan  pada  

tahun 1960 yang  secara  geografis  terletak  di pusat Kecamatan Gelumbang  

tepatnya di desa Gelumbang  Kabupaten  Muara  Enim  kurang  lebih 120 km 

      dari pusat kota Kabupaten Muara Enim dan 45 km dari pusat ibu kota 

Provinsi. Letak sebuah sekolah sangat berpengaruh terhadap proses 

kegiatan   belajar mengajar, karena hal ini dapat menciptakan suatu situasi 

dan kondisi edukatif yang   nyaman, aman dan tenteram dengan  prinsip  

efesiensi efektifitas yang ada. 

              Adapun SDN  I Gelumbang  ini   secara   geografis  sangat  strategis  

Karena  selain  lingkungan  sekitarnya  berdekatan  dengan  berbagai fasilitas   

umum  yang  sangat  kondusip  untuk  proses  kegiatan belajar mengajar juga    

mudah  di  jangkau  oleh  alat transpotasi sehingga memudahkan siswa untuk   

bersekolah  disini.  Dapat   menumbuhkan   dan   mengembangkan   motivasi  

belajar  pada  siswa.  SD  Negeri  I Gelumbang di bangun diatas tanah seluas  

1500M2 (1.5 hektar) yang dibangun pada tahun 1960. 
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             Adapun batas batas SDNegeri I Gelumbang yaitu itu : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah warga. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros desa 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga 

         2.  Geografis sekolah 

                Letak geografis SD Negeri I Gelumbang ini sangat strategis, karena 

Berada di wilayah pedesaan yang  tenang,  jauh dari  kebisingan  pepohonan 

Yang  teduh, dan  menjadi  alternatif  siswa  untuk   refreshing   dan  istirahat,  

sehingga siswa menemukan  kesegaran  kembali  untuk  mengikuti  pelajaran  

selanjutnya. Dengan gedung yang terbilang  refresentatif  dan  nyaman  serta   

suasana  belajar yang kondusif  merupakan  salah  satu  daya tarik  tersendiri  

bagi  masyarakat  sekitarnya,  maupun  dari  luar  daerah  Gelumbang   untuk   

berkeinginan  menyekolahkan anaknya di SDN I  Gelumbang.  Karena  selain  

letaknya  yang  strategis,  kualitas  SDN  I  Gelumbang  ini  tidak  kalah  saing  

dengan lembaga pendidikan  lainnya. 

                Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Junariah.S,Pd. Kepala            

Sekolah  SD Negeri I Gelumbang penulis mendapat keterangan  bahwa  SD  

Negeri  I  Gelumbang didirikan pada th 1960. Sejak berdiri pada th 1960 SD 

Negeri  I  Gelumbang   telah   mengalami   beberapa   kali  pergantian  kepala  
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sekolah, saat ini dipimpin oleh ibu  Junariah, S.Pd  dan  dibantu oleh 21 

orang guru dan 4 orang pegawai. 

                SDN I Gelumbang didirikan sebagai bentuk perhatian  pemerintah, 

dalam hal ini Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  yang  sebelumnya  

bernama Dinas Pendidikan Nasional  terhadap  pendidikan  anak bangsa, 

serta  menunjang  program pemerintah wajib belajar sembilan  tahun. Seiring  

perkembangan dan  pertambahan penduduk jumlah siswa dari tahun ketahun  

semakin  bertambah  hingga  saat  ini tahun pelajaran  2014 / 2015 jumlah 

siswa tercatat 507 orang siswa yang terbagi dalam 16 kelas. 

         3.  Struktur Organisasi Sekolah 

               Salah satu faktor yang sangat  menentukan  bagi   keberhasilan 

proses pembelajaran dalam sebuah lembaga adalah keberadaan  guru,  

karena tanpa adanya guru kegiatan  belajar  mengajar  disekolah  tidak  akan  

mencapai  tujuannya.  Guru mempunyai tugas yang  sangat penting dalam   

proses   kegiatan  belajar   mengajar, karena ditangan guru sebagian besar 

tujuan dan harapan kemajuan siswa. SD N I Gelumbang mempunyai guru 

sebanyak 21 orang guru yang bertugas, 3 orang pegawai 1 penjaga. Untuk 

lebih jelasnya, berikut penulis sajikan tabel mengenai daftar nama  guru dan 

keadaan karyawan : 
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Tabel 1 
Daftar nama guru /Pendidik SD Negeri I Gelumbang 

 
 
NO 

 
NAMA 

 
L/P 

 
Tempat  Tgl lahir 

 
Jabatan 
 
 

 
Pend  

 
jurusan 

1 Junariah.S.Pd.SD P Bandar Alam.06-06-1965 KS S I SD 

2 Misnar. S.Pd.SD P Palembang,27-07-1957 GK S I SD 

3 Darwati. S.Pd.SD P Gelumbang,20-02-1959 GK S I SD 

4 Rusmalena BA. P Tanjung Enim 12-01-1958 GA BA Tarbiyah 

5 Hermaini.S.Pd.SD P Gelumbang,09-09-1959 GK S I SD 

6 Wartini.S.Pd.SD P Gelumbang,05-10-1957 GK S I SD 

7 Helmiana.A.Ma.Pd. P Gelumbang,23-02-1960 GK S I SD 

8 Zurtini .S.Pd.SD p G.Megang.05-05-1966 GK S I SD 

9 Nurbaiti.S.Pd.SD p Tanah Abang,19-11-1967 GK S I SD 

10 Nunya, S.Pd.I p Pinang Raya.11-04-1966 GA S P I PAI  

11 Mayuning S.Pd.SD p Gunung Bt.15-05-1970 GK S I SD 

12 Lisdaryanti S.Pd.SD p TL lubuk.08-06-1970 GK S I SD 

13 Darul kutni S.Pd.SD p Gelumbang,22-09-1969 GK S I SD 

14 Ikawidiastuti.S.Pd.D P Palembang,30-03-1983 GK S I SD 

15 Mulyani S.Pd.SD P Gelumbang,25-05-1958 GK S I SD 

16 Marisa S.PdSD p Tb kelekar,20-0501980 GK S.P.I PAI 

17 Desiana S.Pd.SD P Alai,12-12-1983 GK S.P.I PAI 

18 Deni mulanita.S.FIL I L Gelumbang,22-12-1982 GK S.FIL S.FIL 

19 Kurnia Dewi S.Pd .SD L Gelumbang,30-12-1990 GK S.Pd MTK 

20 Warniati P Gelumbang14-01-1990 G Kes S.Pd Kes 

21 Ardi S.Pd L Gelumbang11-06-1984 G.O S.Pd PAI 

 Jumlah 21     

            Dokumentasi SD Negeri I Gelumbang 2014/2015 
 

                Dari data dokumentasi diatas dapat kita  lihat bahwa guru SD 

Negeri I Gelumbang  lulusan S I berjumlah berjumlah 21 orang, 14 orang 

jurusan sekolah dasar, 4 orang jurusan PAI, 1 orang jurusan olah raga, 1 
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orang jurusan filsafat Islam, 1 orang jurusan matematika, 1 orang jurusan 

kesenian. 

                 Dapat kita lihat grafik jumlah guru. Dikarenakan kekurangan guru 

kelas maka guru PAI yang memegang kelas 2 orang, dan 1 orang sarjana 

filsafat, SI matematika juga memegang kelas, dan guru olah raga dipegang 

olah SI PAI karena SI olah raga hanya 1 orang. 

Grafik I 

Grafik Guru SD Negeri I Gelumbang th 2014/2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Dari tabel grafik diatas dapat kita lihat jumlah guru yang SI jurusan 

sekolah dasar berjumlah 14 orang, SI jurusan PAI berjumlah 3 orang, sarjana 

muda tarbiyah 1 orang,  SI jurusan matematika 1 orang, SI jurusan olah raga 

1 orang, seharusnya kalau melihat jumlah murid guru olah raga masih kurang 

1, SI jurusan matematika 1 orang, SI jurusan kesenian 1 orang, dilihat dari 

jumlah guru kelas masih kurang 2 orang, dan guru agama,dilihat dari jumlah 
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jurusan nya cukup 2 orang, jadi kelebihab 3 orang, tapi karena kekurangan 

guru kelas maka guru PAI memegang kelas 2 orang dan 1orang mengajar 

pelajaran olah raga. 

Untuk itu secara struktur organisasinya dapat dibuat 

Sebagai berikut 

 
 

 

 

 

 

 

          

              Dari struktur organisasi SDN I Gelumbang dapat dirincikan sebagai 

berikut : 

a). Kepala sekolah              P         : 1 orang 

b). Bendahara                     P         : 1 orang 

c). Guru kelas                     P         : 16 orang   

d). Guru PAI                       P          :  2 orang  

e). Guru olah raga               L          :  2 orang  

f).  Guru kesenian               L           :  1 orang  

h).  Komite                           L           :  1 orang  

      Kepala sekolah 

          bendahara 
       komite 

                   

Guru kelas dan guru mata pelajaran 

       Tata usaha, 

      peg. perpus 

penjaga 
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i).  Penjaga sekolah            L           :  1 orang  

j).   Pegawai tata usaha       P           :  1 orang  

         4.  Jumlah Pegawai 

              a. Keadaan Pegawai SDN I Gelumbang 

                  SDN  I  Gelumbang  memiliki   4   karyawan  yang  memiliki  tugas   

masing-masing dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel II 

Jumlah Pegawai SDN I G elumbang th 2014/2015 

            
no Nama L/P Tempat/Tanggal lahir Jabatan Pend.  

1 Tri Hartati .AM d. P Gelumbang 15-10-1981 TU S.adm 

2 Jami’at Akbar A.Ma.Pust L Gelumbang 20-05-1990 Peg. perpust SI perpust 

3 Tati Wulandari A.Ma.Pust. P Gelumbang 30-05-1989 Peg. perpust S I perpust 

4 Penjaga sekolah P Gelumbang 21-05-1981 penjaga SMA 

  

                  Dari tabel diatas dapat dirinkan bahwa pegawai juga ikut berperan 

untuk memajukan sekolah dengan adanya pegawai tata usaha admistrasi 

dapat berjalan lancar, perpustakaan sekolah bisa terlaksana dengan baik, 

yang mana pegawai perpustakaan berjumlah 2 orang, kemudian komite juga 

sangat membantu, semua permasalahan yang ada disekolah bisa 

dimusyawarahkan dengan komite, untuk keamanan perlu penjaga yang 

bertanggung jawab, karena tanpa penjaga yang bertanggung jawab maka 
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sekolah dan barang-barangnya tidak aman, jadi keberadaan pegawai ini 

sangat diperlukan di sekolah, demi kenyamanan dan keamanan sekolah. 

         5.  Sarana dan Prasarana 

               Dalam  kegiatan  belajar   mengajar   sangatlah   diperlukan  adanya 

Sarana dan prasarana yang  memadai, hal ini berguna untuk  mempermudah   

Usaha atau memperlancar terlaksananya  proses  pendidikan dalam kegiatan  

belajar  mengajar  yang  lebih  baik   sehingga   tercapai   tujuan   yang  telah  

ditetapkan. 

                 Adapun fasilitas dan pendukungnya tersebut antara lain : 

a. 12 lokal ruang  ruang belajar 

b. 1 lokal ruang kepala sekolah ,tamu 

c. 1 lokal ruang guru 

d. 1 ruang perpustakaan 

e. UKS 

f.  Gudang 

g. 1 buah wc guru 

h. 3 buah wc siswa 

i.  Lapangan olah raga. 
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Tabel III 
Daftar  Inventaris Yang Dimiliki 

SD Negeri I Gelumbang 
NO BARANG JUMLAH 
1 Meja guru 15 
2 Meja murid 206 
3 Kursi guru 20 
4 Kursi murid 520 
5 Papan tulis 15 
6 Meja kantor 10 
7 Kursi kantor 20 
8 Bank data 16 
9 Timbangan 1 
10 Almari 16 
11 Jam dinding 6 
12 Kipas angin 3 
13 Kursi tamu 3 
14 Rak buku 4 
15 Lap top 1 
16 Printer 3 
17 Bola sepak 4 
18 Pemukul bola 5 
19 Net voli 1 

          Dokumentasi SDN I Gelumbang 2014/2015 
                            

                      Dari daftar inventaris yang dimiliki SDNI Gelumbang sudah cukup 

memadai walaupun masih banyak yang kurang seperti sarana untuk kegiatan 

belajar mengajar hanya mengandalkan buku-buku paket, namun untuk 

sarana elektronik hanya ada satu buah laptop dan 3 buah printer, untuk 

pelajaran olah raga boleh dikatakan alat-alat olah raga sudah cukup, untuk 

meja dan kursi murid sudah sesuai dengan jumlah murid yaitu 520 buah, 

untuk almari juga sudah cukup, kursi guru dan meja guru juga sudah pas, 

papan tulis papan bank data juga sudah cukup, sesuai dengan kelasnya 

masing-masing, namun guru mengajar masih kekurangan media seperti 

media elektronik misalnya VCD / VCD Player, laboratorium dan lain-lain. 
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Tabel IV 

Keadaan tanah dan bangunan 

NO Nama bangunan Jlh Luas Tahun 
dibangun 

Dibangun 
oleh 

Kondisi 
sekarang 

1 Ruang kelas 11 616 m 1960 Pemda Baik 
2 Ruang guru 1 56 m 1960 Pemda Baik 
3 Ruang TU 1 - -  Baik 
4 Ruang ka Sekolah 1 28 m 1960 Pemda Baik 
5 Perpustakaan 1 56 m 2008 Pemda Baik 
6 UKS 1 6m 1960 Pemda Baik 
7 Sanggar kesenian 1 25m 2014 komite Baik 
8 WC siswa 3 14m 1960 Pemda Baik 
9 WC guru 1 6 m 1960  Baik 
10 Lap. Olah raga 1 300 m   Baik 
11 Kantin sekolah 1 16 m 2013  Baik 
12 Lain lain  377 m   Baik 

 
               Dokumentasi SD N I Gelumbang 2014/2015 

                Keadaan tanah dan bangunan SD Negeri I Gelumbang sudah baik 

lapangannya cukup untuk belajar olah raga, ruangan kelasnya terdiri dari 11 

ruangan sedangkan kelasnya berjumlah 16 kelas, jadi sekolah nya ada yang 

masuk pagi dan ada yang masuk sore, ruang kepala sekolah berukuran 

7x4m = 28m, ruang tata usaha masih jadi satu dengan ruangan kepala 

sekolah karena belum ada ruangan khusus tata usaha, ruang perpustakaan 

berukuran 8x8m=56m yang dibangun oleh Pemda Muara Enim pada th 2008 

dan berpungsi dengan baik dan pernah mendapat juara I pada th 2013, 

sanggar kesenian berukuran 5x5m=25m yang dibangun oleh kepala sekolah 

dan komite pada th 2014, wc guru dan wc siswa berjumlah 4 buah, kantin 

juga tersedia dan terakhir ruang UKS yang juga sangat diperlukan, berikut 

obat-obatannya. 
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         6.  Keadaan Siswa 

                Siswa SDN I Gelumbang berjumlah 507 orang dengan jumlah 

siswa yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

Tabel V 
Data Siswa Terkini SDN I Gelumbang 

 
no kelas Jumlah siswa jumlah 

L P 
1 1A 17 15 32 
2 1B 19 9 28 
3 1C 14 14 28 
4 2A 20 15 35 
5 2B 22 12 34 
6 2C 21 14 35 
7 3A 14 19 33 
8 3B 11 20 31 
9 3C 15 15 30 
10 4A 12 14 26 
11 4B 14 13 27 
12 4C 13 13 26 
13 5A 17 20 37 
14 5B 17 20 37 
15 6A 19 15 39 
16 6B 16 20 36 
 JUMLAH 261 246 507 

 
                Dokumen terkini SDN I Gelumbang th 2014/2015 

                Dari tabel diatas dapat dirincikan jumlah siswa masing-masing 

kelas sebagai berikut : kelas 1 a. laki-laki berjumlah 17 orang perempuan 

berjumlah 15 orang, kelas 1 b. laki-laki berjumlah 19 orang perempuan 

berjumlah 9 orang, kelas 1c. laki-laki berjumlah 14 orang perempuan 

berjumlah 14 orang, kelas 2 a. laki-laki berjumlah 20 orang perempuan 

berjumlah 15 orang, kelas 2 b. laki-laki berjumlah 22 orang perempuan 

berjumlah 12 orang, kelas 2 c laki- laki berjumlah 21 orang perempuan 
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berjumlah 14 orang, 3 a. Laki-laki berjumlah 14 orang perempuan berjumlah 

19 orang, 3 b. Laki-laki 11 orang perempuan 20 orang, 3 c. laki-laki 15 

perempuan 15, 4 a. Laki-laki 12 permepuan 12, 4 b. Laki-laki 14 perempuan 

13, 4 c. laki-laki 13 perempuan 13, 5 a. Laki-laki 17 perempuan 20, 5 b. Laki-

laki  17 perempuan 20, 6 a . laki-laki 19 perempuan 15 , 6 b. Laki-laki 16 

perempuan 20. 

 
         7.  Kegiatan Ekstra Kurikuler SDN I Gelumbang 

                              Dalam mendukung kemajuan sekolah maka diadakan  

pembelajaran tambahan berupa kemampuan siswa melalui kegiatan ekstra 

kurikuler  yaitu antara lain :  

a. Pramuka : adalah bertujuan untuk melatih siswa berkarya, mandiri 

dan disiplin dalam belajar. 

b. Olah raga : adalah bertujuan untuk melatih keterampilan siswa 

dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani 

serta pola hidup sehat melalui berbagai aktifitas jasmani dan olah 

raga yang terpilih. 

c. Kesenian : bertujuan untuk melatih siswa agar bisa memainkan 

musik, olah vokal, apresiasi karya musik.  

d. Keagamaan : bertujuan  menumbuh kembangkan aqidah melalui 

pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta 
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didik tentang ajaran islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.1 

         8.  Kurikulum Sekolah SDN I Gelumbang  

                  Untuk mencapai tujuan Instansi, SDN I Gelumbang 

menyelenggarakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dalam 

proses kegiatan belajar mengajar SDN I Gelumbang yang secara inovati 

merekayasa kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan target institusi, kurikulum 

KTSP. 

                          Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan 

sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, 

dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah dan atau sekolah memiliki 

cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan 

diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai 

keberhasilan belajar mengajar. 

                Struktur kurikulum SDN I Gelumbang disusun berdasarkan Standar 

isi dan Standar Kompetensi kelulusan, yaitu sebagai berikut : 

a. Struktur kurikulum SDN I Gelumbang meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 

enam tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. 

b. Struktur kurikulum SDNI Gelumbang di susun berdasarkan Standar 

isi dan Standar Kompetensi lulusan, yaitu sebagai berikut :  
                                                           

1
. KURIKULUM, SDN I Gelumbang . th.pelajaran. 2014/2015  
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a. Kurikulum SDN I Gelumbang memuat 8 mata pelajaran, muatan 

lokal dan pengembangan diri. 

b. Pembelajaran pada kelas III dilaksanakan melalui pendekatan 

tematik, sedangkan pada kelas VI dilaksanakan melalui 

pendekatan mata pelajaran. 

c. Alokasi waktu satu jam adalah 30 menit. 

d. Minggu efektif satu tahun (dua semester) adalah 36 minggu2. 

                 Dari struktur kurikulum diatas, terlihat bahwa kelas 1 s/d 3 adalah 

dengan pendekatan tematik, artinya ditematik sudah mencakup semua mata 

pelajaran, misalnya dalam pelajaran Bahasa langsung dimasukkan pelajaran 

matematika, menggambar jadi satu, untuk kelas 6 dilaksanakan melalui 

pendekatan mata pelajaran, misalnya pelajaran agama Islam saja, tidak 

dicampur dengan mata pelajaran lainnya. 

                 Dari penjelasan tadi mengenai kurikulum, dapat disimpulkan 

bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan dan tujuan 

dari pembelajaran sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, karna 

tanpa kurikulum dalam mengajar kita akan berantakan, jadi perlu adanya 

kurikulum, untuk mengatur kita dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

  

  
  

                                                           
2
. Ibid, Hlm. 8-9  
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