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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Identitas Instansi 

2.1.1    Sejarah SD Muhammadiyah 6 Surabaya    

 SD Muhammadiyah 6 Gadung berdiri pada tanggal 1 September 1961. Di 

usia yang setengah abad SD Muhammadiyah 6 Gadung Telah mengalami 7 kali 

pergantian kepala sekolah, dan di usia yang cukup matang SD Muhammadiyah 6 

Gadung mampu menghadapi tantangan global. Dalam setiap perkembanganya SD 

Muhammadiyah 6 Gadung selalu mencari terobosan, Inovasi dan variasi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya prestasi akademik  dan non 

akademik baik peserta didik maupun para pendidiknya. Dalam perjalananya 

SD Muhammadiyah 6 Gadung mengalami beberapa kali renovasi gedung. Dalam 

hal prestasi SD Muhammadiyah 6 Gadung telah meraih prestasi baik tingkat kota 

maupun tingkat international pengelolahan pendidikan ini dibawah naungan majelis 

dikdasmen  (Pendidikan Dasar dan Menegah) dan PCM ( Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah wonokromo ). 

Membentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa, Berakhlaq mulia, 

cakap percaya pada diri sendiri, displin, bertanggung jawab, cintah tanah air, 

memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan , serta beramal untuk menuju 

terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. 

2.1.2 Profil SD Muhammadiyah 6 Gadung     

 Nama Instansi  : SD Muhammadiyah 6 Gadung Surabaya 

 Alamat   : Jl. Gadung III No. 7 – Surabaya 
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Telpon & Faks  : (031) 8416195, Faks. (031) 8481682  

 Email   : sd_musix@yahoo.com   

 Website  : sdmuhammadiyah6gadung-sby.sch.id 

2.2 Logo SD Muhammadiyah 6 Gadung 

Gambar 2.1 merupakan logo dari SD Muhammadiyah 6 Gadung Surabaya. 

 
 

Gambar 2.1 Logo SD Muhammadiyah 6 Gadung 

2.3 Visi dan Misi  

Adapun visi dan misi dari SD Muhammadiyah 6 Gadung adalah: 

Visi 

1. SD Muhammadiyah 6 Gadung adalah pendidikan Islam yang cerdas dan 

islami serta berwawasan Internasional. 

2. Kokoh dalam Aqidah, konsisten dalam syari’ah, tekun dalam ibadah, 

anggun dalam beraklak dan unggul dalam prestasi. 

Misi  

1. Menghasilkan output dan outcome siswa yang : 

- Cerdas Spiritual 

- Cerdas Emosional 

- Cerdas Intelektual 
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- Cerdas Life Skill 

2. Menumbuhkan dan memantapkan kesadaran akan keindahan dan 

keunggulan Islam, sehingga mendorong anak-anak didik untuk 

melaksanakan ajaran islam dengan bangga, serta mencintai dan 

memperjuangkan islam dalam kehidupan sehari-hari.  

2.4 Lokasi 

 SD Muhammadiyah 6 Gadung Surabaya mempunyai gedung bertingkat 4 

yang terletak di Jalan Gadung III No. 07 dengan luas tanah kurang lebih 2600 m2. 

Dengan ketentuan batas sebagai berikut:      

 a.   Sebelah Utara berdampingan dengan TK Aisiyah Bustanul Athfal 

b. Sebelah Selatan berdampingan dengan Jalan Gadung dan RS. TNI AL 

c. Sebelah Timur berdampingan dengan pemukiman penduduk dan 

Laboratorium SD Muhammadiyah 6 Gadung Surabaya. 

d. Sebelah Barat berdampingan dengan Pasar Kelopo 10.  

Dengan demikian SD Muhammadiyah 6 Gadung  Surabaya mudah 

terjangkau oleh berbagai jenis angkutan. 

 
 

Gambar 2.2 Peta Lokasi SD Muhammadiyah 6 Gadung-Surabaya 
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2.5 Struktur Organisasi 

 
 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 6 Gadung-Surabaya 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah 

sebagai berikut. 

1. Kepala Sekolah 

Pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam 

mengembangkan mutu pendidikan. Menyusun Pembagian Tugas wakil kepala 

sekolah dan rencana kerja tahunan sekolah. 

a. Bersama Wakasek menyusun RAPBS 

b. Menyusun Kalender pendidikan sekolah. 

c. Memimpin rapat koordinasi. 

d. Melaksanakan kegiata pembinaan personil, supervisi dan kegiatan evaluasi. 

e. Mengadakan penilaian terhadap pelaku pendidikan. 

f. Menyusun dan menetapkan perangkat pembantu kepala sekolah. 

g. Memanage dan mengontrol penggunaan dana sekolah. 

h. Bertanggung jawab kepada yayasan dan wali murid. 

2. Wakil Kepala Sekolah 

 Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam: 
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a. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program 

pelaksanaan. 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Ketenagaan 

e. Pengkoordinasian 

f. Pengawasan 

g. Penilaian 

h. Identifikasi dan pengumpulan data 

i. Mewakili   Kepala   Sekolah   untuk  menghadiri   rapat   khususnya   yang   

berkaitan   dengan  masalah pendidikan.Membuat laporan secara berkala. 

3. Bendahara 

Memantu kepala sekolah menyusun RKAS, mengelola dan 

mengadministrasikan keuangan sekolah. 

a. Menyusun RKAS, gaji guru dan karyawan, biaya investasi, biaya 

operasional, dan biaya perawatan. 

b. Membantu kepala sekolah dalam mengelola keunagan sekolah : menerima, 

membukukan, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan. 

c. Mengurus keuangan beasiswa 

d. Mengurus pengadministrasian keuangan atau kesejahteraan. 

e. Menyusun laporan keunagan berkala dan insidentil. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. 

4. Kepala Tata Usaha 
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Rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, 

mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap 

usaha kerja (Gie, 2007).  

a. Membuat laporan dan surat-surat keperluan sekolah. 

b. Mendta guru, karyawan dan siswa. 

c. Bertanggaung jawab kepada kepala sekolah. 

5. Kepala Urusan Al-Islam, Ke-Muhammadiyahan dan Bahasa Arab 

a. Menyusun dan melaksanankan program ISMUBA 

b. Bersama koordinasikan taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) melaksanakan 

kegiatan pemberantas buta huruf Al-Qur’an. 

c. Menyelenggarkan Darul Arqam (Bulan Ramadhan) 

d. Koordinaskan dengan urusan kesiswaaan dalam menyelenggarakan PHBI 

dan PHBN. 

e. Mengkoordinasikan pembinaan ketaqwaan dan akhlakul karimah. 

f. Labelisasi dan mewujudkan suasana sekolah yang islami 

g. Koordinasi dengan urusan kesiswaan dan urusan kurikulum dalam 

menyelenggarakan pengajian keliling bagi guru dan murid 

h. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya kepada sekolah. 

6. Kepala Urusan Kurikulum 

Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di 

bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan 

beserta staf pengajarnya (S.nasution, 2008).  

a. Mengatur pembagian tugas mengajar. 
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b. Menyusun jadwal pelajaran wali kelas pada setiap awal tahun ajaran dan 

anggaran kulikuler. 

c. Mengkoordinir program pengajaran 

d. Menyusun rencana ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian 

praktikum, dan UAN. 

e. Merencanakan atau mempersiapkan pembagian raport da pembagian 

STTB. 

7. Kepala Urusan Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi 

pembelajaran. 

a. Menyusun rencana kerja bidang sarana prasarana dan anggaran kegiatan 

sarana prasarana. 

b. Melaksanakan kegiatan inveb=ntarisasi sarana prasarana 

c. Menyediakan kbutuhan sarana pembelajran maupun sarana perkantoran. 

d. Bertangung jawab dalam pelaksanaan kebersihan, pemeliharaan sarana 

sekolah dan pelaksanaan pengamanan sekolah 

e. Monitoring terhadap pelaksanaan 7K terutama bidang kebersihan dan 

kerindangan. 

f. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat transportasi sekolah 

8. Kepala Urusan Humas 

a. Menyusun rencana kerja tahunan rencana anggaran kegiatan kehumasan. 

b. Mempersiapkan pembentukan POMG atau komite sekolah.  

c. Mempersiapkan pertemuan wali murid 

d. Merencanakan kegiatan penerimaan raport. 


