
ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Padang
1963-2013”. Sekolah ini merupakan sekolah rekayasa teknologi yang mendidik
para siswa menjadi tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi dan dunia
usaha serta dunia industri. SMK Muhammadiyah 1 Padang berdiri atas usulan
para guru STM Padang yang melihat tingginya antusias para siswa untuk
menempuh pendidikan kejuruan teknik. Keterbatasan penerimaan murid di STM
Padang menggerakkan para guru untuk mendirikan sekolah kejuruan swasta.

Sebagaimana proses dalam penelitian sejarah, penelitian dalam penulisan skripsi
ini menggunakan metode penelitian sejarah. Tahap awal saat melakukan
penelitian dalam metode penelitian sejarah adalah heuristik yaitu tahap
pengumpulan sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang akan
dibahas. Sumber data yang dikumpulkan dapat diperoleh melalui studi pustaka
dan studi lapangan berupa wawancara, arsip, dan buku yang berhubungan dengan
penelitian. Setelah sumber data terkumpul, sumber data dikritik,
diinterprentasikan lalu ditulis menjadi sebuah tulisan sejarah.

SMK Muhammadiyah 1 Padang pada awal berdiri bernama STM
Muhammadiyah Padang. Pertama masa STM Muhammadiyah Padang tahun
1963-1997. Proses belajar mengajar dilaksanakan pada gedung komplek
perguruan Muhammadiyah Simpang Haru Padang dengan dua jurusan yaitu
Jurusan Mesin dan Jurusan Bangunan. Namun pada akhir tahun 1997, STM
Muhammadiyah Padang menambah lokasi belajar di Jl. Bypass Km.6 Lubuk
Begalung, Padang. Hal ini dikarenakan minimnya ruang belajar. Pada masa STM
Muhammadiyah Padang, tahun 1984 dibentuknya Jurusan Listrik kemudian pada
tahun 1993 dibuka Jurusan Elektronika Industri dan Otomotif. STM
Muhammadiyah Padang mempelajari kurikulum tentang teknik dan teknologi
industri. Tenaga pengajar di STM Muhammadiyah Padang adalah honor
merupakan guru yang berasal dari STM Negeri Padang, SMA Negeri dan dosen
dari politeknik atau universitas.

Kedua, masa SMK Muhammadiyah 1 Padang pada tahun 1997-sekarang,
pergantian nama ini berdasarkan keputusan Kementerian Dasar dan Menengah
Republik Indonesia bertujuan untuk kesetaraan penamaan sekolah. Pada masa ini
jurusan baru pun dibuka kembali yaitu tahun 2001 dibentuknya Jurusan Teknik
Komputer dan Jaringan kemudian tahun 2009 dibuka Jurusan Teknik Sepeda
Motor, SMK Muhammadiyah 1 Padang menjalin kerjasama dengan Astra,
Honda, Yamaha, dunia usaha dan industri. . Tenaga pengajar yang berstatus tetap
sudah bertambah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.


