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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “Perkembangan SMA Negeri 3 Bukittinggi (1982-

2015)”. Penelitian ini membahas tentang perkembangan SMA Negeri 3 Bukittinggi 

dari awal perpindahan lokasi sekolah tahun 1982 di Aur Kuning sampai tahun 2015 

setelah berakhirnya program RSBI. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, 

yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik 

dikumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer tertulis yang didapat 

diantaranya adalah ijazah, surat keterangan tanah, surat keterangan RSBI, surat 

perobahan nomenklatur sekolah, seleksi guru teladan, dan foto-foto gedung lama 

SMA Negeri 3 Bukittinggi. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan metode 

sejarah lisan dengan informan, yaitu Kepala sekolah, guru-guru, pegawai sekolah, 

dan alumni SMA Negeri 3 Bukittinggi. 

 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perpindahan gedung SMA 

Negeri 3 Bukittinggi ke Aur Kuning dilakukan secara bertahap, sejak tahun 1982 

sampai tahun 1984. Selama periode 1982-2015 SMA Negeri 3 telah dipimpin 

dengan 10 kepala sekolah, yaitu masa pra RSBI 8 kepala sekolah dan masa RSBI 2 

kepala sekolah. Pergantian kepala sekolah tersebut memberikan capaian yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan agar menciptakan pendidikan insan yang 

berkarakter. SMA Negeri 3 Bukittinggi mengalami kemajuan yang signifikan di 

masa RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Hal itu dibuktikan dengan 

prestasi dari peserta didik dan alumninya. 

 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2009-2015 pada masa 

RSBI, peserta didik terpacu menjadi yang terbaik diantara SMA Negeri di 

Bukittinggi. Pada masa itu penamaan Teladan kembali digunakan oleh SMA Negeri 

3 Bukittinggi. Alumni dari SMA Negeri 3 Bukittinggi pada umumnya melanjutkan 

Pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan mereka sukses dalam 

berbagai bidang, seperti di bidang teknik dan industri, pelayanan jasa seperti dokter, 

guru, hakim, pekerja lapangan, niaga seperti akuntan, perkantoran. 
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