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BAB IV 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1. SEJARAH SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN 

SURAKARTA 

 Berdirinya SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta diawali dengan 

munculnya sebuah sekolah bernama VALKS SCHOOL Muhammadiyah bertempat 

di Winongan Kauman pada tahun 1937 yang kemudian berkembang menjadi HIS 

Muhammadiyah di Ketelan.  

 Pada masa perjuangan kemerdekaan, maka semua sekolah tersebut ditutup 

menjadi milik pemerintah, kecuali SR Muhammadiyah yang ada di Ketelan. Di 

masa kemerdekaan berdirilah SR Muhammadiyah di Kauman pada tahun 1947 

yang sekarang bernama SD Muhammadiyah 2 Kauman di bawah pengelolaan 

langsung Persyarikatan Muhammadiyah oleh Majelis Dikdasmen PDM Kota 

Surakarta. 

Adapun pimpinan sekolah sejak awal hingga kini adalah : 

1. Ibu Siti Aminah Zaini  ( almh ). 

2. Bapak Sudardjo ( alm ). 

3. Bapak Sigit Siswanto ( alm ). 

4. Bapak Abdul Jalil, BA. ( alm ). 

5. Ibu Sugiarti,  ( almh ).  

6. Bapak. Drs. H. Nurhadi Thohir (pjs) 

7. Bapak Sugiyatmo, A.Ma 
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8. Bapak Parimin Tejo Pramono, S.Pd 

9. Bapak Suyanto, S.Ag,.M.PdI 

 

4.2. LOKASI SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN SURAKARTA 

Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta terletak di Jalan 

Trisula III / I Kauman Surakarta. Lokasi ini termasuk strategis meskipun tidak 

terlalu dekat dengan jalan besar.  

 

4.3. VISI, MISI DAN TUJUAN SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN 

SURAKARTA 

a. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan yang  terdepan untuk mewujudkan generasi 

qur'ani berkarakter kuat cerdas berprestasi menuju insan berwawasan global 

 

b. Misi       

1) Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, berkualitas 

berbasis teknologi dan informasi sehingga mampu mengembangkan 

potensi siswa secara optimal. 

2) Menumbuhkembangkan budaya jujur, disiplin, tertib, mandiri, 

bertanggungjawab dan berakhlaq+ul karimah. 

3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik yang mampu membina 

dan melatih peserta didik sesuai minat bakatnya untuk mencapai prestasi 

akademik dan non akademik. 
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4) Mengembangkan budaya kerjasama yang harmonis dan kondusif bagi 

semua warga Sekolah untuk meningkatkan kreatifitas dan etos kerja yang 

tinggi sehingga memiliki daya saing.  

 

c. Tujuan Umum 

1) Membiasakan membaca Alqur’an sesuai dengan ilmu tajwid. 

2) Menghasilkan lulusan yang mampu menghafal Al-qur’an juz ke-30 

3) Menjalankan sholat baik wajib maupun sunah secara sadar dan tepat waktu 

4) Menjalankan puasa dan berqurban dengan keyakinan yang mantap  

5) Membiasakan beramal dan bershodaqoh  

6) Menyebarluaskan dakwah untuk memperteguh keimanan  

7) Membiasakan diri untuk jujur, tertib, disiplin dan bertanggungjawab 

8)  Meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama 

warga sekolah  

9) Meningkatkan mutu pembelajaran dengan menerapkan CTL pada semua 

mata pelajaran  

10) Memperoleh prestasi di segala bidang baik akademik maupun non 

akademik 

11) Meningkatkan mutu fasilitas pembelajaran sehingga memudahkan 

penyerapan materi 

12) Meningkatkan mutu siswa dengan pencapaian prestasi rata-rata di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal untuk setiap mata pelajaran. 
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13) Memiliki tenaga kependidikan yang professional dan mampu 

memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal sesuai kebutuhan. 

14) Meningkatkan mutu kelembagaan dan manajemen melalui implementasi 

MBS untuk menuju ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

15) Memanfaatkan jaringan internet sebagai sumber pembelajaran bagi guru 

dan siswa. 

16) Melengkapi sarana pembelajaran dengan multi media di setiap ruang 

kelas. 

 

4.4. STRUKTUR ORGANISASI 

 Struktur organisasi pada SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

menunjukkan penjelasan wewenang dan pengaturan pertanggung jawaban 

organisasi. Hal ini berkaitan dengan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar 

dan kegiatan akademik maka dengan adanya struktur organisasi ini dapat 

menunjang aktifitas – aktifitas dalam hal pertanggung jawaban tugas masing – 

masing. 
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Adapun struktur Organisasi sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1  Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta 

 

4.5. BEBAN KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS  

4.5.1 Rincian Tugas Kepala Sekolah 

1. Merencanakan seperangkat kegiatan yang harus dapat dilaksanakan oleh 

seluruh komponen sekoah. 

2. Mengorganisir seluruh komponen sekolah termasuk pembagian tugas yang 

jelas 

3. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi program pembelajaran. 

4. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi tata usaha. 

5. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi sarana prasarana. 
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6. Mengkoordinasikan kegiatan budaya kedisiplinan, ketertiban dan kerapian 

dalam KBM, administrasi dan lingkungan sekolah. 

7. Menggerakkan atau memberi motivasi seluruh komponen sekolah 

8. Menyusun rencana baiaya (RAPBS) dalam rangka membiayai seluruh 

kegiatan sekolah 

9. Membimbing guru dan staf secara intensif agar dapat menyelesaikan 

tugas-tugasnya sesuai yang diharapkan 

10. Memberikan bimbingan kepada siswa yang bermasalah secara intensif 

11. Mengoreksi dan memberikan contoh dalam pengelolaan surat menyurat, 

program, proposal, dan pelaksanaan KBM beserta administrasinya 

12. Memberikan wawasan kepada bawahan melalui diskusi, penataran dan 

rapat-rapat. 

13. Mengelola seluruh aspek sumber daya manusia, fasilitas dan dana untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. 

14. Menyusun jadwal supervisi, melaksanakan kunjungan kelas, menganalisa 

hasil supervisi dan memberikan bimbingan sebagai tindak lanjut supervisi. 

15. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggug jawab terhadap sekolah serta 

memberikan penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan secara 

konsekwen dan konsisten. 

16.  Menumbuhkembangkan iklim kerja yang kondusif di sekolah. 

17.  Menggerakkan seluruh komponen sekolah untuk menciptakan lingkungan 

yang, bersih, sehat, asri, nyaman dan aman. 
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4.5.2 Rincian Tugas Wakil Kepala Sekolah 

1. Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum : 

▪ Menyusun Program Pengajaran. 

▪ Menyusun Pembagian Tugas Kerja. 

▪ Menyusun Jadwal Pelajaran. 

▪ Menyusun Jadwal Evaluasi Belajar. 

▪ Menyusun Pelaksanaan UN. 

▪ Menyusun dan menerapkan Kriteria Kenaikan dan Kelulusan. 

▪ Menetapkan jadwal penerimaan Buku Rapor dan STTB. 

▪ Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran. 

▪ Menyediakan Buku Kemajuan Kelas. 

▪ Menyusun Laporan Pelaksanaan Pelajaran. 

▪ Menyusun Laporan Kegiatan Kurikulum. 

▪ Menyelesaikan administrasi kurikulum. 

▪ Menyediakan Buku Penyerahan STTB. 

2. Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan : 

▪ Menyusun Program PMB. 

▪ Menyusun program pembinaan kesiswaan / IRM. 

▪ Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. 

▪ Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7-K. 

▪ Melakukan pembinaan kepada IRM dalam berorganisasi. 
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▪ Menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan 

insidental. 

▪ Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan penerimaan bea 

siswa. 

▪ Memilih siswa untuk memiliki dalam kegiatan diluar sekolah. 

▪ Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala. 

▪ Mengatur mutasi siswa. 

▪ Menyusun dan menertibkan administrasi sekolah : Induk, - Klaper, - 

Mutasi. 

3. Wakil Kepala Sekolah urusan Al-Islam / ke-Muhammadiyah-an & Humas: 

▪ Mengatur dan melaksanakan hubungan sekolah dengan orang tua / 

wali murid. 

▪ Membina hubungan sekolah dengan Komite Sekolah. 

▪ Menyusun laporan pelaksanaan hubungan dengan masyarakat secara 

berkala. 

▪ Mengarsip administrasi kegiatan Kepala Sekolah dengan masyarakat. 

▪ Mengadakan dan mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di sekolah 

(sholat Dhuha, sholat Dhuhur, Pengajian Siswa, Kultum Supervisi, 

Pengajian Keluarga Guru / Karyawan tiap 2 bulan sekali ). 

▪ Mengkoordinasikan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Idul Fitri, 

Idul Adha, Maulid Nabi SAW, Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, dll) 

▪ Merintis Desa Binaan dan Korps Mubaligh Hijrah. 
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4. Wakil Kepala Sekolah urusan Sarana Prasarana : 

▪ Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. 

▪ Mengkoordinasikan kegiatan keuangan sekolah. 

▪ Menyusun RAPB sekolah. 

▪ Mengkoordinasikan laporan keuangan dengan Majelis Dikdasmen. 

▪ Mengadministrasikan pendayagunaan Sarana dan Prasarana. 

▪ Pengelolaan pembiayaan sarana dan prasarana sekolah. 

▪ Menyusun penghapusan barang 

4.5.3.  RINCIAN TUGAS WALI KELAS DAN GURU 

a) Wali Kelas : 

▪ Pengelolaan kelas. 

▪ Menyelenggarakan administrasi kelas, meliputi : 

Penyerahan Rapor, - Buku Kelas, - Daftar Hadir, - Buku Prestasi Siswa. 

Tempat Duduk Siswa, - Papan Absensi Siswa, - Buku Jornal Kelas, - 

Struktur Pengurus Kelas, - Regu Kerja. 

▪ Mengisi daftar kumpulan nilai siswa (ledger). 

▪ Membuat catatan khusus tentang siswa serta mengenal sikap, kerajinan, 

kemampuan dan perilaku siswanya. 

▪ Mencatat mutasi siswa. 

▪ Memberikan pembinaan kepada siswa yang bermasalah  

▪ Pengisian dan membagi Buku Laporan Pendidikan. 

▪ Mengetahui kehadiran siswa. 

▪ Membimbing siswa untuk cinta ”7-K”. 
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b)  Guru : 

▪ Membuat program pengajaran (tahunan dan semester) 

▪ Membuat satuan pelajaran dan rencana pelajaran. 

▪ Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

▪ Melaksanakan kegiatan penilaian belajar. 

▪ Mengisi Daftar Nilai Siswa. 

▪ Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar. 

▪ Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

▪ Melaksanakan bimbingan guru dalam kegiatan program belajar dan 

mengajar. 

▪ Membuat alat peraga. 

▪ Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 

▪ Melaksanakan tugas tertentu dari sekolah. 

▪ Mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

▪ Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). 

▪ Membuat catatan tentang kemajuan masing-masing siswa. 

▪ Meneliti kehadiran siswa sebelum mulai pelajaran. 

▪ Mengatur kebersihan kelas dan ruang praktikum. 

▪ Mengumpulkan dana menghitung angka kredit. 

▪ Guru bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) secara efektif 

dan efisien. 



42 
 

 
 

4.5.4. RINCIAN TUGAS KARYAWAN 

a. Kepala Tata Usaha  

▪ Membantu dan memperlancar tugas rutin Kepala Sekolah. 

▪ Menyusun program kerja tata usaha. 

▪ Mengkoordinir urusan administrasi siswa, tenaga, perlengkapan dan 

keuangan. 

▪ Menyajikan data statistik untuk berbagai kepentingan yang 

berhubungan dengan administrasi umum dan administrasi 

pembelajaran. 

▪ Menyusun prosedur tetap yang berhubungan dengan administrasi umum 

dan administrasi pembelajaran. 

▪ Menjalin koordinasi dengan Wakasek dan Guru. 

▪ Mempertanggungjawabkan tugas ketatausahaan dalam bentuk laporan 

periodik kepada Kepala Sekolah. 

 

b. Wakil Kepala Tata Usaha 

▪ Membantu dan memperlancar tugas rutin Kepala TU dan Kepala 

Sekolah. 

▪ Membuat, meyusun dan merekap berbagai data serta laporan. 

▪ Mendata dan menyimpan dokumen sekolah. 

▪ Membuat dan menyimpan data siswa, kepegawaian dan inventaris / 

perlengkapan sekolah.  

▪ Mendata dan menyediakan kebutuhan kelengkapan administrasi guru. 
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▪ Mengirimkan / mengantarkan surat ke Dinas Dikpora, Majelis, Komite 

atau tujuan lainnya. 

▪ Melaksanakan pembelian atau pengadaan barang administrasi maupun 

pembelajaran yang dibutuhkan. 

▪ Membantu / melaksanakan tugas lain sesuai kemampuan dan 

kesempatan. 

 

c. Staf 

1) Adminstrasi Umum  

▪ Membantu dan memperlancar tugas Kepala TU dan Kepala Sekolah. 

▪ Melaksanakan tugas pokok kearsipan, agendaris, dan notulis. 

▪ Menerima dan mengagendakan surat masuk. 

▪ Membuat dan menyusun berbagai surat menyurat sesuai perintah 

dari Kepala Sekolah atau Pimpinan Sekolah. 

▪ Mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan keluar.  

▪ Melayani urusan stempel dan legalisir 

▪ Menyiapkan kegiatan presensi harian Guru dan Karyawan, rapat-

rapat, penataran dan lain-lain. 

▪ Mencatat hasil keputusan rapat rutin maupun insidentil dalam Buku 

Notulen Rapat. 

▪ Melayani kebutuhan ATK untuk internal sekolah.  

▪ Menerima, melayani dan menyelesaikan kebutuhan tamu baik urusan 

dinas maupun umum (Buku Tamu). 
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▪ Membantu/melaksanakan tugas lain yang diberikan secara langsung 

sesuai kemampuan dan kesempatan 

2)  Administrasi Koperasi dan Tabungan 

▪ Melaksanakan tugas pokok pelayanan di koperasi meliputi ; 

pencatatan stock barang, penataan, penyimpanan dan penjualan 

barang termasuk pelayanan foto copy.  

▪ Melayani kebutuhan atau permintaan untuk pengadaan barang yang 

sekiranya belum tersedia di koperasi. 

▪ Mencatat dan menyimpan uang hasil tabungan setiap siswa. 

▪ Melaporkan hasil koperasi dan tabungan secara periodik kepada 

yang berwenang. 

▪ Membantu/melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung sesuai 

kemampuan dan kesempatan. 

3).  Administrasi Perpustakaan 

▪ Melaksanakan tugas pokok pelayanan di perpustakaan meliputi ; 

pencatatan / invetarisasi dan penataan buku, pembuatan sistem 

peminjaman buku, pengaturan jadwal penggunaan perpustakaan 

termasuk pembuatan sistem koordinasi dengan guru dalam 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran.  

▪ Melayani kebutuhan atau permintaan untuk pengadaan buku untuk 

melengkapi koleksi di perpustakaan.  

▪ Ikut merancang aturan atau tata tertib di perpustakaan. 
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▪ Membantu / melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung sesuai 

kemampuan dan kesempatan. 

 

d. Penjaga Sekolah 

▪ Melaksanakan tugas kebersihan, merawat, memelihara, menjaga dan 

menata seluruh fasilitas sekolah berdasarkan jadwal dan aturan kerja 

yang telah ditetapkan. 

▪ Ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah khususnya 

jalan dan areal perparkiraan. 

▪ Menyediakan dan melayani kebutuhan konsumsi bagi Guru/Karyawan. 

▪ Ikut serta membantu dan melayani kebutuhan orang tua siswa atau tamu 

yang memerlukan sebatas kemampuan 

▪ Melaksanakan tugas khusus sebagai berikut : membantu operasional 

Koperasi Sekolah, membantu operasional Perpustakaan Sekolah dan 

membantu operasional Perbaikan sarana dan prasarana 

▪ Membantu/melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung sesuai 

kemampuan dan kesempatan 

 

e.  Keamanan 

▪ Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah khususnya jalan 

dan areal perparkiraan. 

▪ Mencatat kejadian khusus dan mencarikan solusinya pada saat bertugas. 
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▪ Mencatat data tamu, mengantarkan kepada yang berwenang dan 

melayani kepentingan tamu baik dari Dinas maupun Umum. 

▪ Ikut serta membantu dan melayani kebutuhan orang tua siswa atau tamu 

yang memerlukan sebatas kemampuan. 

▪ Membantu/melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung sesuai 

kemampuan dan kesempatan 

 

f.  Urusan Keuangan 

1). Bendahara Pembelanjaan 

▪ Bertanggungjawab dalam hal keuangan yang berhubungan dengan 

Anggaran Belanja. 

▪ Menyusun, mengatur dan melaporkan tentang gaji Guru dan 

Karyawan. 

▪ Melaksanakan pengadaan kebutuhan sekolah sesuai mata anggaran 

dalam RAPBS.  

▪ Mengajukan SPMU kepada Majelis 

▪ Mengatur keuangan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. 

▪ Membuat dan menyusun laporan keuangan kepada Kepala Sekolah 

secara periodik. 

2). Bendahara Penerimaan 

▪ Bertanggungjawab dalam hal keuangan yang berhubungan dengan 

Anggaran Pendapatan. 
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▪ Mengurusi penerimaan keuangan rutin (SPP), uang pengembangan 

siswa baru, penerimaan lainnya sesuai dengan keputusan Kepala 

Sekolah. 

▪ Mengusulkan, menyalurkan dan melaporkan Bantuan Beasiswa, 

insentif, dan dipensasi / keringanan biaya sekolah. 

▪ Mengurusi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

▪ Membuat dan menyusun laporan keuangan kepada Kepala Sekolah 

secara periodik. 

 

3).  Bendahara BOS 

▪ Bertanggungjawab dalam hal keuangan yang berhubungan dengan 

BOS 

▪ Mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan. 

▪ Melakukan konsultasi secara intensif kepada Kepala Sekolah dalam 

penggunaan dana BOS 

▪ Memberikan laporan rutin kepada Kepala Sekolah tentang 

penggunaan dana BOS 


