BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH
SMP Negeri 1 Singkawang sebagai lembaga pendidikan mengembang amanat untuk
mencapai dan mendukung visi dan misi pendidikan nasional serta pendidikan di daerah
masing-masing. Untuk itu, SMP Negeri 1 Singkawang perlu memiliki visi dan misi sekolah.
Visi dan misi ini dapat dijadikan arah pijakan untuk bertindak dalam mencapai tujuan
pendidikan yang dicita-citakan. Di bawah ini dikemukakan visi, misi, dan tujuan pendidikan
di SMP Negeri 1 Singkawang
A. Visi
“Terwujudnya Sumber daya manusia berakhlak mulia, disiplin, berpestasi dan
ramah lingkungan”
Indikator Visi:
1) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien
2) Terwujudnya

Pendidik dan tenaga kependidikan

yang memiliki kompetensi

sesuai standar kompetensi yang tercantum dalam standar isi pendidikan dasar dan
menengah;
3) Terwujudnya manajeman sekolah yang tangguh;
4) Terwujudnya

SDM yang berkualitas dalam bidang akademik, non akademik

sehingga tercipta sekolah yang bermutu;
5) Terwujudnya prasarana dan sarana pendidikan standar yang mendukung proses
pembelajaran;
6) Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan kreatif ;
7) Terwujudnya penataan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah sesuai
standar
B. Misi
1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memiliki budi pekerti yang luhur dalam kehidupan sehari-hari;
3) Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
4) Mengikut sertakan peserta didik dalam lomba mata pelajaran atau ekskul yang
diadakan oleh dinas atau sekolah lain yang dapat mengasah kemampuan dan bakat
siswa;
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5) Mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa;
6) Mewujudkan SDM yang berkualitas dalam bidang akademik dan non akademik
sehingga tercipta sekolah yang bermutu;
7) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berakhlak, kreatif,
disiplin, berprestasi, berwawasan, iptek, dan lingkungan;
8) Menciptakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, hijau, dan nyaman
berwawasan wiyata mandala;
9) Menumbuhkan semangat keunggulan pada warga sekolah dan membudayakan
sikap peduli terhadap lingkungan sekolah
A. Tujuan SMP Negeri 1 Singkawang Tahun Pelajaran 2015/2016
Tujuan SMP Negeri 1 Singkawang Tahun Pelajaran 2015/2016:
a. Meningkatnya iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
diimplementasikan pada patuh dan tekunnya melaksanakan beribadah sesuai dengan
agama dan kepercayaan msing-masing.
b. Meningkatnya mutu proses pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling
secara efektif dan efisien.
c. Meningkatnya kedisiplinan warga sekolah (Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta
siswa) baik dalam proses pembelajaran, maupun dalam kegiatan lainnya.
d. Meningkatnya nilai rata-rata Akademik kualitas lulusan Ujian Tingkat Kompetensi,
Ujian Sekolah, Ujian Nasional, dan Ujian Mutu Tingkat Kompetensi setiap tahun
e. Memiliki tim kegiatan olahraga, pramuka, seni dan sastra yang siap menjadi finalis
tingkat Kota Singkawang.
f. Memiliki warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bermoral dan berkarakter sesuai
dengan nilai budaya dan karakter bangsa
g. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar
kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
h. Terwujudnya program sekolah sehat baik fisik maupun nonfisik dengan memiliki
lingkungan yang bersih, indah, dan rindang
i. Terwujudnya sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan, dan harmoni hijau
j. Terwujudnya sekolah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dengan pelibatan semua
stake holders dalam pengelolaan sekolah sebagai lembaga pendidikan
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung pendidikan yang relevan secara
optimal

