
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Lembaga Pendidikan Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) merupakan 

lembaga pendidikan yang cukup terkenal dan menjadi salah satu sekolah favorit di 

Sidoarjo. Awalnya lembaga pendidikan ini berpusat di Masjid Al-Falah di Jalan 

Taman Mayangkara 2-4 Surabaya dan merupakan salah satu sekolah fullday yang 

terkenal dan memiliki banyak peminat. Karena perkembangannya yang pesat 

maka Lembaga Pendidikan Al-Falah membuka cabang baru dengan nama 

Lembaga   Pendidikan   Al-Falah   Tropodo   Darussalam   yang   bertempat   di 

Jalan Anggrek 1 Perum Wisma Tropodo Waru Sidoarjo. 

Lembaga Pendidikan Al-Falah Tropodo Darussalam menggunakan 

fasilitas umum dan memiliki tempat yang kurang luas sehingga lokasi yang ada 

tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Karena alasan itulah akhirnya 

Lembaga Pendidikan Al-Falah Tropodo Darussalam menciptakan pengembangan 

baru dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 

Dengan menerapkan Kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas) yang 

mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), SD Al-Falah 

Tropodo 2 (As-Salam) memberikan beberapa fasilitas yang dapat menunjang 

kegiatan belajar mengajar, antara lain : ruang kelas representatif (ber-AC), 

perpustakaan, laboratorium sains, laboratorium komputer, lapangan olahraga 

(sepakbola, volley, basket), ruang UKS, bimbingan konseling, masjid, kantin, dan 

green house. 
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Perpustakan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) terletak di area depan 

sekolah di dekat lokasi parkir. Selain siswa, sebagai pengguna utama 

perpustakaan, para guru juga memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana untuk 

menambah wawasan. 

 

2.2 Lokasi Sekolah 

SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) terletak di Raya Wisma Tropodo 

Blok FG No. 20 Waru Sidoarjo.  

 

2.3 Visi-Misi Sekolah 

2.4.1 Visi 

Berakhlak mulia berprestasi akademik optimal. 

 

2.4.2 Misi 

1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang berbasis dakwah. 

2. Mewujudkan sekolah percontohan bagi sekolah disekitarnya. 

3. Mewujudkan lembaga pendidikan yang memberi manfaat bagi 

lingkungannya. 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Pada SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) ini terdapat beberapa bagian 

yang menangani semua kegiatan yang ada di dalam organisasi ini. Bagian-bagian 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) 

 
Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa bagian 

teratas, yaitu waka kurikulu, administrasi, dan waka kesiswaan yang langsung 

bertanggung jawab kepada kepala sekolah SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 

Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi perpustakaan pada SD 

Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) 

 

2.5 Deskripsi Tugas 

Setiap bagian yang ada pada Gambar 2.2 mempunyai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing, yaitu : 

a. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan pimpinan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) 

yang mengkoordinir seluruh staf guru dan pegawai-pegawai SD Al-Falah 

Tropodo 2 (As-Salam) serta bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya 

sekolah tersebut. 

b. Kepala Perpustakaan 

Kepala perpustakaan bertanggung jawab terhadap jalannya perpustakaan 

yang ada di SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 

c. Petugas Perpustakaan 

Petugas perpustakaan memiliki tugas melayani anggota perpustakaan 

dalam proses transaksi dan bertanggung jawab dalam kebersihan, 

kerapian ruang perpustakaan. 


