
BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya SD N Sukamulya 

Pada awalnya SD N Sukamulya murid- muridnya adalah murid dari SD atau 

sekolah dari Jawa yang dibawa oleh orang tuanya ke transmigrasi. Pada waktu itu 

belum ada tempat yang khusus atau gedung yang bisa dijadikan tempat untuk mereka 

sekolah dasar dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam), maka dari itu mereka 

ditempatkan di tempat yang terpisah- pisah yaitu di kopel- kopel atau rumah dinas 

petugas transmigrasi, rumah warga yang kosong dan balai desa.  

Pada waktu itu ada  satu guru devinitif yang berasal dari Semarang yang 

bernama bapak Rifa’i. Kemudian beliau mengajak kepada orang- orang yang 

berpendidikan SLTA untuk mengajar murid- murid yang mau sekolah. Bapak 

Rifa’ilah yang menjadi kepala sekolah karena hanya beliaulah sudah menjadi pegawai 

negeri sipil (PNS). Pada tahun 1984 desa Suakamulya mendapat bantuan bangunan 

untuk sekolah yang berupa satu gedung yaitu 1 kantor dan 4 (empat) lokal kelas. 

Sekolah ini menempati tanah fasilitas desa, sebelah kantor utara desa dan sampai 

sekarang tanah ini sudah di khitbahkan oleh kepala desa setempat untuk dijadikan hak 

sepenuhnya sebagai tempat sekolah.  

Pada tahun 2002 mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk sekolah yang 

dibuat bangunan yang dijadikan kelas meski tidak permanen. Pada tahun 2005 

mendapat bantuan rehab gedung total dari pemerintah 4 lokal yaitu 1 kantor dan 3 

kelas. Dan ditahun 2012 mendapat rehab total DAK (dana alokasi khusus) yaitu 4 

lokal kelas dibangun permanen karena pada  awalnya dulu sekolah dibangun 

berbentuk bangunan panggung dan diubah menjadi bentuk bangunan permanen yang 



tidak panggung. Pada tahun 2014 mendapat bantuan gedung perpus 1 (satu) lokal, dan 

ditahun 2015 mendapat bantuan gedung ruangan guru. Dan untuk sekarang sudah 

mempunyai mushola sendiri bantuan dari wali murid
1
.  

B. Letak geografis SD N Sukamulya 

SD N Sukamulya berada dikawasan jalur 23 blok C Desa Sukamulya 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir  Provinsi Sumatera Selatan. 

Yang memiliki luas lebih kurang dari 20.000 M
2
. SD N Sukamulya terletak sebelah 

utara SD N Jadimulya dan sebelah selatan SD N Tirtamulya. Jika diukur dari desa 

Sukamulya dengan kota lebih kurang 120 km, jika ditempuh dengan kendaraan laut 

(sepit) lebih kurang 3 jam perjalanan dengan ongkos Rp 120. 000. Dan cuman itulah 

transportasi masal di desa ini selain itu bisa juga ditempuh dengan kendaraan 

bermotor.
2
 

C. Visi Misi dan Tujuan  

1. Visi 

Unggul dalam prestasi, cerdas yang dilandasi IMTAQ 

2. Misi 

a. Meningkatkan mutu guru 

b. Meningkatkan kreatifitas belajar siswa 

c. Membentuk sikap berdisiplin tinggi berakhlaq mulia 

d. Menjadikan iklim kerja yang kondusif sehingga tercipta suasana kerja yang 

menyenangkan 
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3. Tujuan 

a. Membina berkembangnya akhlak yang mulia  

b. Menjadikan siswa terbiasa menjalani ibadah lima waktu bagi yang beragama 

Islam  

c. Meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa 

d. Menyiapkan siswa untuk bisa masuk pada jenjang SLTP unggulan 

e. Mengembangkan kreatifitas siswa dibidang akademik dan non akademik  

f. Mengembangkan bakat yang dimiliki siswa  

g. Membentuk regu pramuka yang unggul 

h. Menyiapkan sebuah tim olahraga trilomba yang solit 

D. Data Tanah dan Bangunan SD N Sukamulya 

Adapun data tanah dan bangunan serta pemeliharaan gedung dan fasilitas yang 

ada di SD N Sukamulya yang dikelola akan peneliti gambarkan sebagai berikut: 

1. Data Tanah 

a. Luas Tanah Seluruhnya  : 20.000 M
2
 

b. Sisa yang masih dapat digunakan : 12.000 M
2
 

c. Status Tanah    : Tanah Hibah 

 

2. Keadaan Sarana SD N Sukamulya 

Keadaan sarana di SD N Sukamulya kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI) yaitu sebgai berikut: 

 

 

 

 



 

TABEL II 

KEADAAN SARANA SD N SUKAMULYA 

 

No Jenis sarana  Jumlah keterangan 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

2 Ruang Guru 1 Baik 

3 Ruang Tamu 1 Baik 

4 Ruang Perpus 1 Baik 

5 Ruang komputer 1 Baik 

6 Ruang UKS 1 Baik 

7 Kelas 10 Baik 

8 Wc Siswa 4 Baik 

9 Wc Guru 1 Baik 

10 Lapangan Tenis Meja 1 Baik 

11 Lapangan Volly 1 Baik 

12 Musholah 1 Baik 

Sumber: SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 



Dalam pemeliharaan gedung, langsung dibawah pengawasan kepala sekolah  dan 

penjaga sekolah SD N Sukamulya. Selanjutnya baik siswa maupun siswi serta guru ikut 

terlibat dalam menjaga dan merawat fasilitas tersebut. 

 

E. Prosedur Penggunaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah 

Fasilitas dan sarana belajar yang lengkap dan memadai membantu terlaksananya 

proses belajar mengajar di sekolah antara lain: 

1. Ruang Kantor 

Ruang kantor digunakan oleh kepala sekolah dan para guru untuk 

beristirahat setelah melakukan proses pembelajaran bersama siswa/siswi di 

kelas. 

2. Ruang Kelas 

Ruang kelas ditata sesuai dengan peta yang terlampir dan dilengkapi 

dengan fasilitas kelas, tetapi fasilitas ini kurang dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Mushola 

Dipergunakan sesuai dengan fungsinya yaitu tempat untuk beribadah 

yang dirawat dengan baik, dimana pemakaiannya terpisah antara putra dan 

putri, dan digunakan sebagai tempat mengaji para siswa/siswi sebelum atau 

sesudah melakukan proses pembelajaran di kelas. 

4. Perpustakaan 

Perpustakaan digunakan sebagai tempat membaca buku siswa SD N 

Sukamulya disaat sebelum atau pas waktu istirahat jam sekolah yang dipantau 

oleh wali kelas. 

5. Lapangan Volly dan Lapangan Tenis Meja 



Lapangan ini digunakan dengan sangat baik dan tempat yang 

menyenagkan bagi siswa yang menyukai kegiatan dibidang olahraga. 

Biasanya lapangan volly atau lapangan tenis meja selain digunakaan pada saat 

jam matasekolah olahraga, digunakan oleh siswa pada waktu istirahat. 

 

 

 

6. Kamar Kecil (WC) 

SD N Sukamulya  Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (OKI) memiliki 5 ruang wc yaitu 4 kamar kecil siswa dan 1 kamar kecil 

guru. 

7. Pekarangan Sekolah 

SD N Sukamulya memiliki pekarangan sekolah yang berbatasan 

langsung dengan jalan penghubung, jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat 

sekitar dan semua masyarakat Air Sugihan. Pekarangan sekolah ini di tumbuhi 

ruput-rumput kecil dan terdapat sepetak tempat parker. 

8. Pengelolaan Kelas 

Kelas sebagai tempat belajar merupakan berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar dan merupakan sarana yang penting dalam menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Pengelolaan kelas di SD N 

Sukamulya diatur oleh wali kelas masing-masing, disamping itu juga dibentuk 

perangkat kelas, seperti: ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan 

bendahara dengan tujuan agar pengelolaan kelas dapat berjalan dengan baik. 

9. Pengaturan Tempat Duduk 



Pengaturan tempat duduk siswa SD N Sukamulya disesuaikan dengan 

jumlah murid yang ada di kelas. Untuk kelas yang jumlah siswanya 20- 24 

orang, kursi disusun dalam bentuk lajur dan baris yang terdiri dari 2 jalur dan 3 

baris. Setiap baris terdiri dari 2 buah kursi dan 1 buah meja yang ditempati oleh 

2 orang siswa. 

 

 

 

10. Pengaturan Perabot Kelas 

Pengaturan perabot kelas menjadi tanggung jawab bersama warga kelas 

yang dikoordinator oleh wali kelas masing-masing. Pada umumnya setiap kelas 

mempunyai perabotan kelas dan sarana yang menunjang kagiatan belajar 

mengajar, seperti: papan tulis, spidol, penghapus dan mistar. 

11. Tata Ruang Kelas 

Setiap tembok kelas terdapat gambar-gambar, lukisan, kalender, gambar-

gambar pahlawan, dan meja guru agak sejajar dengan papan tulis serta 

mengahadap meja siswa. Secara umum, ruang kelas sudah ditata dengan baik 

sehingga dapat menunjang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Secara umum tata ruang kelas yang digunakan oleh SD N Sukamulya 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

a) Kelas berukuran 4 x 4 meter 

b) Kelas berventilasi dan berjendela 

c) Kelas berlantai kramik 

d) Meja dan kursi dalam kondisi baik dan dapat menampung 20-30 

siswa 



e) Tiap kelas mempunyai 1 papan tulis 

f) Setiap kelas mempunyai satu set maja guru 

g) Sebuah papan absen 

h) Jadwal piket harian 

i) Lambang burung garuda 

j) Gambar presiden dan wakil presiden 

Dari gambaran perabot kelas di atas, bahwa kelas dan fasilitas yang 

digunakan oleh SD N Sukamulya cukup baik sehingga dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

F.  Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai berikut:       

 

G. Prasarana SD N Sukamulya 

kepala Sekolah 

Samsudi, Sp.d, SD 

Wali Kelas 

Guru Penjas 

Ganet P 

 

Guru Pai 

 

 

Komite Sekolah 

Ketua               Sekertaris          Bendahara  

Dasino           Yuli Nur'aini            Kusnan 



 Prasarana di SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering ilir (OKI) yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

TABEL III 

PRASARANA SD N SUKAMULYA 

 

No Jenis sarana  Jumlah keterangan 

1 Sumur 1 Baik 

2 Kebun Sawit 0,5 Ha Baik 

3 Tenaga Kepala sekolah 1 PNS 

4 Tenaga Guru  12 6 Guru PNS dan 6 

Guru Honorer 

5 Penjaga  6 Honorer 

Sumber: SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

 

 Prasarana di SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI) memiliki prasarana yang baik yang dilihat langsung oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Sumur 



Sumur di SD N Sukamulya dalam keadaan baik selain sungai sumur ini dijadikan  

sebagai sumber air terdekat yang dimiliki oleh SD N Sukamulya yang digunakan 

oleh siswa dan guru. 

2. Kebun sawit 

Kebun sawit milik SD N Sukamulya dalam keadaan baik dan subur yang setiap 

bulan menghasilkan yang digunkan untuk tambahan uang kas SD N Sukamulya, 

dengan luas kebun sawit 0,5 Ha. 

 

 

3. Keadaan Guru SD N Sukamulya 

  Keadaan Guru SD N Sukamulya kecamatan Air Sugihan kabupaten 

Ogan Komring Ilir (OKI) sebagai berikut: 

TABEL IV 

KEADAAN GURU SD N SUKAMULYA 

 

No Nama 

Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

1 Samsudi, S.Pd.SD S1 Kepala Sekolah 

2 Kusnan, S. Pd. SD S1 Bendahara &  Wali kelas 5a 

3 Ngalimun, S. Pd. SD S1 Wali  Kelas 3b 

4 Muslickah, S. Pd. SD S1 Wali Kelas 5b 

5 Fatchur R, S. Pd. SD SI ADMIN  

6 Yuli nur’aini, A, Ma D II Sekertaris & Wali Kelas 6 

7 Suryani, A. Ma. PD SI Wali Kelas 4 

8 Shofiyah  SLTA Wali kelas 2a 



9 Ganet prasetyo, A. Ma. PD D II Guru Penjas 

10 Dwi Rianti, A. Ma. PD D II Wali Kelas 2b 

11 Saraswati T SMA Wali Kelas 1a 

12 Solikatun MA Wali Kelas 3a 

13 Warsiem  SMA Wali Kelas 1b 

14 Sumarmo SMP Penjaga sekolah 

Sumber: SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI) 

 

 

 

H. Keadaan Siswa dan Tata Tertib yang Berlaku di SD N Sukamulya 

1. Keadaan Siswa SD N Sukamulya 

Siswa SD N Sukamulya kebanyakan berasal dari desa setempat yaitu desa 

Sukamulya. Latar Belakang siswa dan orang tua siswa berasal dari keluarga yang 

sederhana, adapun yang berasal dari desa lain namun hanya satu atau dua siswa saja. 

Jumlah siswa yang terdaftar di SD N Sukamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun ajaran 2016-2017 berjumlah 285 orang siswa. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

TABEL V 

Keadaan Siswa SD N Sukamulya Tahun 2016-2017 

 No Kelas Jumlah 

1 1A 29 

2 1B 30 

3 2A 23 



4 2B 28 

5 3A 27 

6 3B 25 

1 4 38 

2 5A 22 

3 5B 25 

4 6 38 

Sumber: SD N Sukamulya  Kec. Air Sugihan Kab. OKI 

 

Untuk tahun ajaran 2015-2016jumlah seluruh siswa adalah 285  orang siswa, 

dengan jumlah kelas sebanyak 10  kelas dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kelas I   : 2 Kelas 

b. Kelas II  : 2 Kelas 

c. Kelas III  : 2 Kelas 

d. Kelas IV  : 1 Kelas 

e. Kelas V  : 2 Kelas 

f. Kelas VI   : 1 Kelas 

+ 

Jumlah  : 10 Kelas 

 

Adapun tata tertib yang berlaku di SD N Sukamulya Kec. Air Sugihan 

Kab. OKI antara lain: 

a. Tugas dan Kewajiban Siswa 

Berikut adalah tugas dan kewajiban siswa yang harus ditaati:  



1) Siswa harus dating 15 menit sebelum pelajaran dimulai, khusus untuk 

siswa yang piket harus dating 25 menit sebelum pelajaran dimulai. 

2) Pada saat akan memasuli kelas harus berbaris di depan kelas, berdoa 

bersama dan masuk dengan tertib. Setelah di dalam kelas mereka 

membaca surat Al-Fatiha dilanjutkan dengan surat-sutrat pendek. 

3) Sebelum pelajaran dimulai siswa harus siap menerima pelajaran dengan 

segala peralatan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

4) Selama pelajaran berlangsung siswa harus mengikuti dengan sungguh-

sungguh dan penuh perhatian. 

5) Wajib memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan 

sekolah. 

6) Wajib berseragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. 

7) Bila berhalangan mengikuti pelajaran siswa harus memberikan katerangan 

yang sah. 

8) Siswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. 

9) Siswa harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru baik yang 

bersifat kurikulum, non kurikulum, maupun ekstrakulikuler. 

b. Larangan-larangan Bagi Siswa 

Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan siswa yaitu: 

1) Meninggalkan sekolah/pelajaran elama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

2) Memasuki kelas lain tanpa seizin yang bersangkutan. 

3) Membaca bacaan yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran, seperti: 

komik, majalah, dan lain sebagainya. 



4) Berpakaian yang tidak sopan dan memakai perhiasan serta bersolek yang 

berlebihan. 

5) Membawa senjata tajam yang membehayakan. 

6) Melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu jalannya pembelajaran. 

c. Sanksi-sanksi Bagi Siswa 

Adapun sanksi-sanksi yang diberikan siswa apabila melakukan sebuah 

kesalahan antara lain sebagai berikut: 

1) Peringatan secara lisan kepada siswa yang bersangkutan. 

2) Peringatan secata tertulis kepada siswa dan tembusan kepada orang 

tua/wali siswa yang bersangkutan 

3) Dikeluarkan sementara (diskorsing) 

4) Bila dengan sanksi-sanksi di atas siswa belum menunjukkan perubahan 

sikap, maka siswa dikembalikan kepada orang tua/wali siswa 

(dikeluarkan). 

 

 


