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BAB IV 

GAMBARAN UMUM YAYASAN MADRASAH TSANAWIYAH  

AL-MARZUQIN PEKANBARU 

A. Sejarah Singkat Yayasan 

 Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin Pekanbaru adalah sebuah 

organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan. Yayasan Madrasah 

Tsanawiyah Al-Marzuqin Pekanbaru didirikan pada tahun 2010 

 Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin Pekanbaru didirikan dengan 

adanya keinginan dari Jamaah Mesjid  Al-Marzuqin Pekanbaru, dan keinginan 

Jamaah serta lapisan masyarakat setempat. Ini di sponsori oleh bapak H.HIMYAR 

AYANG SH. Beliau Pensiunan Departemen Keuangan RI di Jakarta, bapak Himyar 

inilah yang mengajak masyarakat untuk mendirikan Sekolah atau Madrasah di 

komplek masjid Al-Marzuqin dan telah disepakatin oleh pemuka masyarakat, dari RT 

dan RW untuk mendirikan sekolah tersebut, dan semua disambut baik oleh 

masyarakat.  

 Awal mula pembangunan madrasah ini dibangun dengan dua gedung yang 

bertingkat, lantai bawah terdiri empat ruang dan lantai atas terdiri dari enam ruangan. 

Dengan adanya gedung tersebut maka diberilah nama Yayasan Pendidikan Islam Al-

Marzuqin Pekanbaru (YPIAP) dan sekarang telah dirubah menjadi Yayasan Islam Al-

Marzuqin Pekanbaru (YIAP). Proses pembangunan sekolah ini berlangsung selama 

lebih kurang 4 tahun dan proses pengurusan akte notaris pada tahun 2012 dan keluar 

akte pada tahun 2013. Pendiri yayasan berserta tokoh masyarakat bersepakat untuk 
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mencari kepala sekolah yang akan ditempatkan disekolah tersebut, dan dengan hasil 

musyawarah akhirnya semua sepakat memilih Bapak Suhardi. Yang mana Bapak 

Suhardi ialah seorang guru di SMP YLPI dan guru MDA di daerah lain. 

Adapun tujuan yayasan didirikan adalah : 

1. Membantu pemerintah dalam urusan meningkatkan kesejatraan bangsa 

Indonesia dibidang pendidikan dan kesejatraan masyarat. 

2. Membina masyarat ya g beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa. 

3. Membantu berkembanganya pendidikan tersebut pendidikan jasmani da 

rohani dilingkungan sekitarnya. 

B. Visi dan Misi 

1. Visi : 

  Terwujudnya madrasah yang menerapkan nilai-nilai dalam 

mempersiapkan generasi islam yang berilmu, beriman dan beramal 

2. Misi : 

1. Menerapkan nilai-nilai ke islaman dalam kehidupan sehari-hari 

2. Memberikan pelayanan pendidikan melalui kurikulum pendidikan 

agama islam dan kurikulum nasional serta muatan lokal 

3. Memberikan bimbingan dan pembinaan potensi siswa berdasarkan 

nilai-nilai ke islaman  

4. Menjalanin kerjasama dengan orang tua/wali dan pihak terkait 

dalam membimbing siswa. 
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C. Struktur  Organisasi 

 Didalam sebuah organisasi, kita mengenal adanya struktur organisasi yang 

memuat tentang suatu kumpulan orang-orang atau kumpulan-kumpulan yang 

mempunyai suatu tujuan yang diinginkan pada setiap aktivitasnya. 

 Dalam struktur organisasi Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin 

Pekanbaru, terdapat susunan pengurus sebagai berikut : 

1. Dewan Pembina 

Merupakan pendukung segala kegiatan yayasan. Dewan pengawas adalah 

orang yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat 

kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. 

2. Ketua Yayasan  

- Merumuskan arah kebijakan yayasan berdasarkan rencana yang telah 

diterapkan yayasan  

- Mengangkat dan menghentikan bawahan 

- Mengawasin jalannya operasi yayasan 

3. Wakil ketua yayasan 

- Mewakili ketua yayasan dalam menjalankan tugas apabila ketua yayasan 

berhalangan 

- Dapat mewakili ketua yayasan dalam pengambilan keputusan 

4. Sekretaris 

- Mengatur rapat yayasan 

- Mengagendakan surat menyurat 
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5. Bendahara dan pembukuan 

- Menyusun laporan keuangan yayasan 

- Mengatur pengeluaran dan penerimaan dana yayasan 

6. Kepala Sekolah  

- Merencanakan, menyusun dan mengembangkan program kegiatan 

sekolah 

- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan sekolah  

7. Wakil Kepala Sekolah 

- Memberikan saran-sarankepada kepala sekolah demi kemajuan sekolah  

- Mengatur pelaksanaan jam guru 

8. Majelis Guru  

- Membina pengembangan staf 

9. Tata Usaha 

- Mengatur penerimaan murid baru 

- Mengumpulkan data murid 

- Bertanggungjawab dengan pelaksanaan administrasi sekolah 

- Bertanggungjawab atas mengisi daftar induk murid 

- Melayanin staf dalam pengambilan data 

10. Bidang Sarana dan Prasarana 

D. Aktivitas Organisasi 

 Adapun aktivitas yang dijalankan di Yayasan Madrasah Tsanawiyah Al-Marzuqin 

Pekanbaru meliputi : 

1. Proses belajar mengajar 

2. Upacara bendera 

3. Pembinaan bakat dan prestasi seperti baca al-qur’an, rohis, olaraga, seni 

musik, seni  suara, dan lain-lain. 


