BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI
2.1

SEJARAH SMA MUHAMMADIYAH 1 TAMAN SIDOARJO
Berawal dari Banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

khususnya putra-putri warga Muhammadiyah Sepanjang yang ingin melanjutkan
ke Sekolah Menengah Atas (SMA) maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah
(PCM) Sepanjang pada tahun 1968 mendirikan Amal Usaha di bidang Pendidikan
Menengah Atas, yakni SMA Muhammadiyah. Pada awal berdirinya sekolah
berlokasi di belakang pasar lama sepanjang Dengan didirikannya SMA
Muhammadiyah 1 maka semakin lengkaplah amal usaha PCM Sepanjang yang
meliputi SD, SMP, dan SMA pada saat itu. Dengan bertambahnya minat
masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya di SMA Muhammadiyah 1
Taman maka sejak tahun1980 lokasinya berpindah di lokasi sekarang, jalan
Ketegan 35 agar lebih representative dan dapat menampung siswa yang lebih
banyak. Selama kurang lebih 35 tahun mengabdi dan berjuang untuk
mencerdaskan masyarakat maka patutlah hal tersebut menjadi catatan bahwa kami
telah mendapat amanah dan berpengalaman mendidik putra putri bangsa menjadi
lebih baik. Pembenahan dari berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas sekolah, khususnya siswa telah menghasilkan prestasi di bidang
akademik maupun non akademik. Pengembangan moral, kepribadian dan
intelektual selalu menjadi perhatian kami. Lebih kurang lima ribu siswa
menamatkan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Banyaknya alumni yang berkiprah di berbagai bidang amat membanggakan kami
dan sekaligus memotivasi kami agar lebih baik. Adanya sarana dan prasarana
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yang memadai ruang belajar yang cukup, laboraturium IPA, Bahasa, Komputer,
Perpustakaan, halaman

olah raga dan musolah serta

guru-guru

yang

berpengalaman yang sebagian guru telah lulus sertifikasi pendidik membuat
proses pendidikan berlangsung baik dan bermutu. Untuk mewujudkan visi: Shaleh
dalam perilaku dan unggul dalam mutu, maka percayakanlah pendidikan putra
putri anda kepada amanah yang berpengalaman.
A.

VISI SMA MUMAHHADIYAH 1 TAMAN SIDOARJO

SHOLEH DALAM PERILAKU, UNGUL DALAM MUTU
B.

MISI SMA MUHAMMADIYAH 1 TAMAN SIDOARJO

1.

Mengelola dan Mengembangkan Pendidikan yang Berakhlaqul Karimah.

2.

Mengembangkan Potensi Akademik dengan menyediakan Fasilitas Belajar
Mengajar dan Teknologi Menumbuhkan kesadaran dan seluruh warga
sekolah untuk melaksanakan Perintah Allah dan Menjahui Larangan – Nya.

3.

Mewujudkan Generasi Islam yang santun dalam berprilaku dan gemar dalam
beribadah.

2.2

KEUNGGULAN SMA MUHAMMADIYAH 1 TAMAN SIDOAJO
SMA Muhammadiyah 1 Taman merupakan sekolah yang terletak di

daerah Sidoarjo, jawa timur. sekolah ini berupakan sekolah yang cukup bagus di
daerah Sidoarjo.
1.

SMA Muhammadiyah 1 Taman Adalah sekolah yang bernuansa islami,
disana semua

murid akan diajarkan berbagai macam ilmu agama, dari

Aqidah, Fiqih, Alquran.
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2.

Selain kental dengan nuansa islami SMA Muhammadiyah 1 Taman juga
dikenal baik dalam bidang ilmu pengetahuan, contohnya saja ketika pelajaran
berlangsung siswa/wi diberikan hak penuh untuk mengapresiasikan segala
pemikirannya,

dan

memiliki

kewajiban

berbicara.

jadi

siswa/wi

muhammadiyah akan mempunyai kematangan dalam hal berbicara di ranah
publik.
3.

SMA

Muhammadiyah

ekstrakurikuler

yang

1
dapat

Taman

juga

menunjang

banyak
bakat

memiliki

siswa/wi

kegiatan

dalam

hal

mengembangkan bakat yang dimiliki seluruh peserta didiknya. Antara lain
Futsal, Basket, Jurnalis, Tapak Suci, KIR, Dance, HW, Qira'ah, Bulu
Tangkis, Renang, dan baru baru ini diadakan ekstrakurikuler tari jepang.
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2.3

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMA MUHAMMADIYAH 1 TAMAN

Penjelasan deskripsi struktur organisasi pada SMA MUHAMMADIYAH 1
TAMAN :
1.

Komite Sekolah : Badan mandiri atau perseorangan perwakilan orang tua
murid, yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan
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mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan satuan pendidikan. Baik pada
pendidikan pra sekolah jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah.
2.

Kepala Sekolah : Guru yang di beri tugas untuk memimpin suatu sekolah,
mengelola manajemen sekolah, mengelola administrasi sekolah yang akan
digunakan untuk proses belajar mengajar. Dimana terjadi interaksi antara
guru yang memberikan pelajaran kepada murid.

3.

Kepala IT : Orang yang bertanggung jawab mengelola semua teknologi
informasi yang mendukung proses bisnis suatu organisasi.

4.

Wakasek Kurikulum : Membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
kurikulum yang akan diterapkan di sekolah, menyusun program pengajaran,
menyusun pembagian tugas guru dan jadwal belajar, menyusun kalender
akademik, menetapkan criteria kenaikan dan kelulusan.

5.

Wakasek Kesiswaan : Membantu kepala sekolah dalam pelaksaan kegiatan
belajar mengajar dan menerapkan peraturan yang akan di laksanakan di
sekolah untuk beberapa tahun kedepan.

6.

Wakasek Sarana Prasarana : Membantu kepala sekolah dalam proses
pembangunan infrastruktur dan keperluan sarana mengajar pada sekolah,
mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, Memantau kondisi
nyata sarana prasarana, menyusun program kegiatan demi berlangsungnya
proses belajar mengajar.

7.

Wakasek Humas : Membantu kepala sekolah dalam menjalin hubungan baik
dengan masyarakat luas dan instansi lain yang ingin bekerja sama dengan
sekolah,

menyusun

program

hubungan

kemasyarakatan,

mengatur
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penyelenggaraan rapat demi kelangsungan dan pengembangan proses belajar
mengajar.
8.

Dewan Guru : Orang yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar
dan memberi materi kepada siswa yang sedang di ajar sesuai dengan mata
pelajaran yang dikuasai oleh orang tersebut.

