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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Sejarah Perusahaan 

SMA Muhammadiyah 1 Taman merupakan salah satu sekolah swasta 

bernuansa islami yang telah terakreditasi A dan terdaftar di Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah / Madrasah Indonesia (BAN-S/M). Lokasinya berada di 

Sidoarjo, tepatnya di Jl. Raya Ketegan No. 35 Sepanjang – Taman Kabupaten 

Sidoarjo. 

SMA Muhammadiyah 1 Taman yang juga biasa disebut dengan 

SMAMITA ini telah mengalami perjalanan panjang. Berdiri pada tahun 1984, 

SMAMITA telah melalui berbagai rintangan baik yang sifatnya mikro maupun 

makro. Dengan berbekal disiplin serta pengembangan dan peningkatan mutu 

pendidikan, menjadikan masyarakat Sidoarjo dapat percaya kepada 

SMAMITA. 

 

 
 

 

 

 
Gambar 1.1. Logo Perusahaan 

 

Selama pelaksanaan magang, peserta magang mengisi konten instagram 

dan youtube SMA Muhammadiyah 1 Taman. Pada periode saat ini dengan 

berbekal banyak dari pengalaman, SMAMITA berusaha melakukan perbaikan 

diberbagai sektor serta pembaharuan yang akan memajukan kualitas dan 

kuantitas di berbagai bidang, baik kurikulum pendidikan, sarana prasarana 

pembelajaran, dan sumber daya pelaksana maupun kultur yang dikembangkan 

sekolah.  
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Gambar 1.2. SMA muhammadiyah 1 Taman 

 

Berbagai langkah nyata untuk mewujudkan visi misi sekolah, yang 

dilakukan dimaksudkan untuk menjadikan SMAMITA sekolah yang the 

excellent school yang dapat membangun tradisi keilmuan dan spiritualitas 

keislaman sehingga dapat mengantarkan civitas sekolah menjadi manusia yang 

shalih dalam prilaku dan unggul dalam mutu dengan keimanan dan ketaqwaan 

yang kokoh, wawasan keilmuan yang modern serta kecakapan hidup (life skill) 

dan akhlaqul karimah yang menghiasi perilaku dalam kehidupan 

kesehariannya. 

 

1.2. Lokasi Perusahaan 

Berikut ini adalah identitas SMA Muhammadiyah 1 Taman:         

Nama Perusahaan : SMA Muhammadiyah 1 Taman 

Alamat : Jl. Raya Ketegan 35 Taman - Sidoarjo 61257 

Nomor Telp :  031 788 1550 

Fax :  031 788 1550 

Email : sma.muhammadiyah1taman@gmail.com 

Website : smam1ta.sch.id                       

Struktur Organisasi : terlampir 

1.3. Unit Tempat Magang 

1.3.1. Unit Pelaksanaan Magang 

Peserta magang berada diposisi Humas, di SMA Muhammadiyah 

1 Taman bertugas untuk mendesain pesan untuk kegiatan pemasaran 

maupun promosi. Peserta magang bekerja dibawah Humas. 
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1.3.2. Pemilihan Tempat Magang 

Peserta magang mendapatkan rekomendasi dari teman yang 

bekerja di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Posisi yang ditawarkan 

sesuai dengan bidang keahlian peserta magang yaitu Public Relations. 

Peserta magang diberi tugas untuk melakukan kegiatan humas dalam 

pembuatan konten pelayanan informasi dari sisi sosial media. 

Dengan  mengelola konten pelayanan informasi di sosial media, 

peserta magang dapat mengeksplorasi ide konten dan mengetahui 

standard desain di sebuah instansi dengan melewati berbagai revisi 

desain yang diberikan.


