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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah SMA Muhammadiyah 1 Taman 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Taman adalah Sekolah 

Menengah Atas Swasta yang bertempat di Jalan Raya Ketegan No 35 Sepanjang 

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. SMA 

Muhammadiyah 1 Taman merupakan sekolah bernuansa islami yang telah 

terakreditasi A dan terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

Indonesia (BAN-S/M).  

Berawal dari banyaknya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

khususnya putra-putri warga Muhammadiyah di 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 1. 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 
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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 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. 

 

2.2 Visi Dan Misi 

Berikut adalah Visi dan Misi dari SMA Muhammadiyah 1 Taman : 

1. Visi 

SHOLEH DALAM PERILAKU, UNGUL DALAM MUTU. 

2. Misi 

SMA Muhammadiyah 1 Taman dalam mewujudkan visi sekolah merumuskan 

misinya dalam bentuk layanan sebagai berikut: 

a. Mengelola dan Mengembangkan Pendidikan yang Berakhlaqul Karimah 
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b. Mengembangkan Potensi Akademik dengan menyediakan Fasilitas Belajar 

Mengajar dan Teknologi Menumbuhkan kesadaran dan seluruh warga 

sekolah untuk melaksanakan Perintah Allah dan Menjahui Larangan – Nya 

c. Mewujudkan Generasi Islam yang santun dalam berprilaku dan gemar 

dalam beribadah 

 

2.3 Kurikulum 

Kelas X dan XI masing masing terdiri dari 5 kelas yang terdiri dari 3 

kelas program IPA, dan 2 kelas program IPS. Sedangkan kelas XII, terdiri dari 6 

kelas yakni 4 kelas program IPA dan 2 kelas program IPS.Tidak tersedianya 

program bahasa beberapa tahun ini disebabkan rendahnya minat siswa terhadap 

program bahasa. Mayoritas siswa cenderung memilih program IPA daripada 

program lain. 

Untuk saat ini, SMA Muhammadiyah 1 Taman menerapkan Kurikulum 

2013 sesuai Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014. Pengembangan moral, 

kepribadian dan intelektual selalu menjadi tujuan utama SMA Muhammadiyah 1 

Taman. Lebih kurang lima ribu siswa menamatkan pendidikannya dan 

melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Adanya sarana dan prasarana 

yang memadai, ruang belajar yang cukup, laboratorium IPA, Bahasa, Komputer, 

Perpustakaan, halaman olah raga dan mushola serta guru-guru yang 

berpengalaman yang sebagian guru telah memperoleh sertifikat pendidik 

membuat proses pendidikan berlangsung baik, bermutu dan menyenangkan. 
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2.4 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia di SMA Muhammadiyah 1 Taman terdiri dari 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Wakil Kepala Sekolah, IT, Guru, 

Karyawan dan Penjaga Sekolah. 

Rekapitulasi jumlah sumber daya manusia berdasarkan pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1. SDM dengan jenjang pendidikan Sarjana (S2) sebanyak 4 orang. 

2. SDM dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 39 orang. 

3. SDM dengan jenjang pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 12 orang. 

 

2.5 Struktur Organisasi  

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, SMA Muhammadiyah 1 

Taman melakukan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai 

dengan kemampuan masing-masing karyawannya. Oleh karena itu, untuk 

menyempurnakan organisasi, SMA Muhammadiyah 1 Taman melakukan 

restrukturisasi organisasi secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

menghasilkan kegiatan organisasi yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu 

menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah. Pada Gambar di bawah ini 

merupakan gambar struktur organisasi pada SMA Muhammadiyah 1 Taman. 
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Gambar 2. 1 Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 1 Taman 

 

2.6 Sarana Dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Taman 

Berikut adalah sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Taman: 

a. Ruang belajar sebanyak 16 ruang kelas, seluruh ruang ber-AC yang dilengkapi 

dengan LCD proyektor, CCTV, speaker active. 

b. Laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium 

bahasa, , laboratorium multimedia dan Komputer 

c. Perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi buku dan referensi yang 

representatif. 

d. Ruang perkantoran meliputi: ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruang 

guru dilengkapi ruang rapat, ruang Tata Usaha, ruang UKS, ruang BK, ruang 

IPM/OSIS. 

e. Sarana beribadah berupa masjid 
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f. Kantin representatif 

g. Ruang koperasi siswa 

h. Kamar mandi guru dan siswa dalam kondisi baik dan bersih. 

i. Sarana olahraga terdiri dari lapangan bola voli, lapangan bola basket, dan 

lapangan atletik 

 

2.7 Pengelolahan Alumni 

Pengelolaan data alumni di SMA Muhammadiyah 1 Taman belum 

mendapat perhatian yang lebih dari pihak sekolah, sehingga penyimpanan datanya 

masih berbentuk berkas-berkas yang disimpan didalam sebuah arsip. Karena 

belum adanya pengelolaan data alumni di SMA Muhammadiyah 1 Taman, 

sehingga hal ini menyulitkan alumni ketika berinteraksi dengan lainnya atupun 

dengan pihak sekolah.  


