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BAB II 
 

 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH 
 

 

2.1         Sejarah Umum SMA Negeri 14 Surabaya 

 
SMA Negeri 14 Surabaya berdiri pada tanggal 8 Oktober 1981. Pada 

saat itu SMA Negeri 14 Surabaya belum mempunyai gedung sendiri dan 

terpaksa harus menempati gedung milik SD Negeri Kedung Baruk Surabaya 

sampai tahun 1982. Untuk kelas X bertempat di SDN Kedungsari 3 dan 

kelas XI di Tenggilis Mejoyo blok KK Rungkut Surabaya. . 

Pada tahun 1983 sampai sekarang secara permanen SMA Negeri 14 

 
Surabaya  menempati  gedung  sendiri  yang  beralamat  Perum  YKP  IV 

Tenggilis Mejoyo Blok KK Rungkut Surabaya. Pada setiap hari senin dan 

hari nasional, siswa SMA Negeri 14 Surabaya di wajibkan untuk mengikuti 

upacara guna menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi 

SMA  Negeri  14  Surabaya  mendapatkan nilai  akreditasi  94  dengan 

peringkat akreditasi A yang telah ditetapkan pada tanggal 19 November 

2012. Jam masuk pada SMA Negeri 14 Surabaya dari jam 06.30, apabila 

terdapat siswa yang terlambat tidak diijinkan masuk kecuali siswa tersebut 

memperoleh ijin dari bagian kesiswaan. Hal ini dilkukan untuk mendidik 

siswa agar menghargai waktu dan menanamkan sifat rajin atau teladan pada 

siswa. 

SMA Negeri 14 Surabaya juga membuat berbagai macam 

ektrakurikuler untuk membangun soft skill untuk siswanya diantaranya yaitu
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AKSIS 14, pramuka, karya ilmiah remaja, paskibraka, adiwiyata, beatbox, 

shuffle  dance,  bola  basket,  futsal,  bulu  tangkis,  bola  voli,  parkour,  dll. 

Jurusan yang dimiliki oleh SMA Negeri 14 Surabaya ada 2 yaitu IPA dan 

IPS. Untuk pengambilan jurusan tersebut pada saat akan menduduki bangku 

kelas XI. 

 

 
 

2.2          Visi SMA Negeri  14 Surabaya 

 
Unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan 

bertaqwa,  memiliki  kecakapan  hidup,  berkarakter  budaya  bangsa  yang 

gemar membaca, mencegah kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan 

serta pelestarian lingkungan. 

 

 
 

2.3         Misi SMA Negeri 14 Surabaya 

 
1.   Mengoptimalkan pemberdayaan seluruh sumber daya manusia yang ada 

di Sekolah 

2.   Mengembangkan   pembelajaran   secara   efektif   berbasis   teknologi 

informasi dengan mengoptimalkan potensi siswa 

3.   Mengoptimalkan pelaksanaan literasi sekolah 

 
4.   Meningkatkan   kerja   tim   pencegah   pencemaran   lingkungan   dan 

pelestarian lingkungan 

5.   Mengoptimalkan kerja tim pencegahan kerusakan lingkungan
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2.4         Tujuan SMAN 14 Surabaya 
 

Meningkatkan pelaksanaan MGMP/MGMPS, meningkatkan 

kompetensi guru terhadap penguasaan KTSP sesuai dengan bidang tugasnya, 

meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan 

pendayagunaan perpustakaan sekolah untuk mebangkitkan minat baca siswa 

dan guru. 

 

 
 

2.5         Tugas Kepala Sekolah 

 
Kepala sekolah bertugas sebagai tenaga pengajar dan pendidik Rincian 

tugas kepala sekolah, yaitu : 

1.   Kepala Sekolah sebagai Pendidik (Educator) 

 
 Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan 

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan 

melaksanakan program pengajaran dan remedial. 

 Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja 

dan melaksanakan tugas sehari-hari. 

    Membimbing siswa dalam kegiatan  ekstra kurikuler, OSIS 

 
dan mengikuti lomba diluar sekolah. 

 
 Mengembangkan  staf  melalui  pendidikan/latihan,  melalui 

pertemuan, seminar   dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, 

memperhatikan kenaikan pangkat,   mengusulkan kenaikan 

jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
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 Mengikuti  perkembangan  iptek  melalui  pendidikan/latihan, 

pertemuan,  seminar, diskusi dan bahan-bahan. 

2.   Kepala Sekolah sebagai Manajer (Manager) 

 
 Mengelola   administrasi   kegiatan   belajar   dan   bimbingan 

konseling   dengan   memiliki   data   lengkap   administrasi 

kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi 

bimbingan konseling. 

 Mengelola  administrasi  kesiswaan  dengan  memiliki  data 

administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara 

lengkap. 

 Mengelola  administrasi  ketenagaan  dengan  memiliki  data 

administrasi tenaga   guru dan Tata Usaha. 

    Mengelola administrasi keuangan Rutin, BOS, dan Komite. 

 
 Mengelola  administrasi  sarana/prasarana  baik  administrasi 

gedung/ruang,   mebelair,  alat laboratorium, perpustakaan. 

3.   Kepala Sekolah sebagai Pengelola Administrasi (Administrator) 

 
 Menyusun  program  kerja,  baik  jangka  pendek,  menengah 

maupun jangka panjang. 

 Menyusun  organisasi  ketenagaan  disekolah  baik  Wakasek, 

Pembantu Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, 

Bendahara, dan Personalia  Pendukung  misalnya    pembina 

perpustakaan,    pramuka,   OSIS,    Olah    raga.   Personalia
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kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan 

hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya. 

 Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan 

arahan dan   mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. 

 Mengoptimalkan    sumberdaya    manusia    secara    optimal, 

memanfaatkan     sarana  /  prasarana     secara  optimal  dan 

merawat sarana prasarana milik sekolah. 

4.   Kepala Sekolah sebagai Penyelia (Supervisor) 

 
 Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi 

pembelajaran. 

    Melaksanakan program supervisi. 

 
 Memanfaatkan  hasil  supervisi  untuk  meningkatkan  kinerja 

guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah. 

5.   Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (Leader) 

 
 Memiliki   kepribadian   yang   kuat,   jujur,   percaya   diri, 

bertanggungjawab,  berani  mengambil  resiko  dan  berjiwa 

besar. 

    Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik. 

 
    Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban. 

 
 Mampu  mengambil  keputusan  baik  urusan  intern  maupun 

ekstern.
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 Mampu  berkomunikasi  dengan  baik  secara  lisan  maupun 

tertulis. 

6.   Kepala Sekolah sebagai Pembaharu (Inovator) 

 
 Mampu mencari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru 

dari pihak lain. 

 Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar 

mengajar    dan bimbingan konseling, pengadaan dan 

pembinaan tenaga guru dan karyawan,     kegiatan ekstra 

kurikuler dan   mampu   melakukan   pembaharuan   dalam 

menggali sumber daya manusia di Komite dan masyarakat. 

 
 
 

2.6         Tugas Wakasek 

 
Wakil kepala sekolah bertu   gas membantu dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sekolah, bertanggung jawab atas: 

a. Menyusun  perencanaan,  membuat  program  kegiatan  dan  program 

pelaksanaan Memantau langsung kegiatan di perusahaan. 

b. Mewakili  Kepala  Sekolah  untuk  menghadiri  rapat  khususnya  yang 

berkaitan dengan  masalah pendidikan 

c. Tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya
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2.7         Tugas Kesiswaan (BK) 
 

Bagian   konseling bertugas untuk menemukan penyelesaian masalah 

yang dihadapi oleh siswa. Rincian tugas dari bagian Konseling kesiswaan : 

a.      Menyusun  program  pembinaan  kesiswaan  Organisasi  Siswa  Intra 

 
Sekolah (OSIS),  meliputi: 

 
  Kepramukaan 

 
  Palang Merah Remaja (PMR) 

 
  Karya Ilmiah Remaja (KIR) 

 
  Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 

 
  Paskibraka 

 
b. Melaksanakan bimbingan,   pengarahan dan pengendalian kegiatan 

kesiswaan/OSIS dalam  rangka 

c.      menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus 

 
OSIS 

 
d.      Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi 

 
e.      Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental 

 
f. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima bea 

siswa 

g. Mengadakan   pemilihan   siswa   untuk   mewakili   sekolah   dalam 

kegiatan di luar sekolah 

h.      Mengatur mutasi siswa 

 
i. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru dan 

pelaksanaan MOS
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j.       Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah 

k.      Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi 

l.       Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala 
 
 
 

 

2.8         Tugas Bagian Keuangan (TU) 

 
Bagian keuangan memiliki tugas untuk bertanggung jawab mengenai 

semua pengaturan keuangan di sekolah. Rincian tugas dari Bagian Keuangan 

yang bertanggung jawab atas: 

a.       Melakukan pengaturan keuangan sekolah. 

 
b.      Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. 

c.       Melakukan transaksi keuangan sekolah. 

d. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan 

aktivitas keuangan sekolah. 

e.       Mengontrol aktivitas keuangan / transaksi keuangan. 

f.       Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan. 

g.      Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen. 

h.      Melakukan Evaluasi keuangan. 

 

 
 

2.9         Tugas Bagian Humas 

 
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

 
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  hubungan  sekolah  dengan  dewan 

sekolah 

b.      Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
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c. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, 

dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya 

d.      Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah 

 
e.      Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah 

f.       Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah 

g. Melakukan  koordinasi  dengan  semua  staf  dan  bertanggung  jawab 

untuk mewujudkan 9 K 

h. 8. Menyusun   program  kegiatan   bakti   sosial,   karya  wisata,   dan 

pameran   hasil   pendidikan   (gebyar pendidikan) 

i. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk mnghadiri rapat 

masalah-masalah yang bersifat umum 

j.       Menyusun laporan secara berkala 
 
 
 
 

2.10       Tugas Bagian Sarana dan Prasarana 

 
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

 
a.      Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana 

b.      Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana 

c.      Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran 

 
d.      Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana 

 
e. Bertanggung   jawab   terhadap   kelengkapan   data   sekolah   secara 

keseluruhan 

f.       Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin 

g.      Menyusun laporan secara berkala
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2.11       Wali Kelas 
 

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 

 
1.   Pengelolaan Kelas: 

 
a.   Tugas Pokok meliputi: 

 
i.   Mewakili   orang   tua   dan   kepala   sekolah   dalam 

lingkungan pendidikan 

ii.   Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

 
Esa 

 
iii.   Membantu      pengembangan      keterampilan      dan 

kecerdasan anak didik 

iv.   Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak 

didik 

b.   Keadaan Anak Didik 

 
i.   Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama 

anak didik 

ii.   Mengetahui identitas lain dari anak didik 

 
iii.   Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari 

 
iv.   Mengetahui  masalah-masalah    yang dihadapi    anak 

didik 

c.   Melakukan Penilaian 

 
i.  Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah 

ii.   Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak
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d.   Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu 

 
i.  Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan 

ii.   Peringatan secara lesan dan tertulis 

iii.   Peringatan  khusus  yang  terkait  dengan  BP/Kepala 

 
Sekolah 

 
e.   Langkah Tindak Lanjut 

 
i.   Memperhatikan buku nilai rapor anak didik 

 
ii.   Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik 

 
iii.   Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan 

 
2.   Penyelenggaraan Administrasi Kelas 

a.   Denah tempat duduk anak didik 

b.   Papan absensi anak didik 

c.   Daftar Pelajaran dan Daftar Piket 

d.   Buku Presensi 

e.   Buku Jurnal kelas 

f.   Tata tertib kelas 

3.   Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik 

 
4.   Pembuatan catatan khusus tentang anak didik 

 
5.   Pencatatan mutasi anak didik 

 
6.   Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar
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2.12       Tugas Bagian Pengajar (Guru) 
 

Bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Sekolah  dalam  melaksanakan 

 
KBM, meliputi: 

 
a.   Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap 

b.   Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

c.   Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian. 

d.   Melaksanakan analisis hasil ulangan harian 

e.   Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

f.   Mengisi daftar nilai anak didik 

g.   Melaksanakan  kegiatan  membimbing  (pengimbasan  pengetahuan), 

kepada guru lain dalam proses pembelajaran 

h.   Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni 

 
i.   Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

j.   Mengadakan pengembangan program pembelajaran 

k.   Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik 

 
l.   Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran 

m. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
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2.13        Struktur Organisi SMA Negeri 14 Surabaya 
 

 

Gambar 2.1 Struktur SMAN 14 Surabaya 

 
(Sumber: SMAN 14 Surabaya) 


