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ABSTRACT 

 

THE UDUCATIONAL FACILITIES AND INFRASTRUCTURES 

MANAGEMENT  IN SDN 1 PENDOWO ASRI (ELEMENTARY SCHOOL) 

DENTE TELADAS DISTRICT, TULANG BAWANG 

 

By 

SITI KHOIRIYAH 

 

 

This research was aimed to analyze and describe the planning, purchasing, 

utilization, data collection, usage, maintaining and removing of facilities and 

infrastructure in SDN 1 Pendowo Asri Dente Teladas district, Tulang Bawang and 

also the problems in facilities management facing by the school. This research 

was a case-study qualitative research. The data was gained from the principal of 

the school as the key informant, teachers, goods treasurer and school committee. 

The data collection techniques used in this research was observation, interview 

and documentation studies. The activities in data analyzing covered internal 

validity tests, data presentation and verification. The data validity tests used in this 

research was internal and external validity test, reliability and objectivity. The 

result of the research showed that (1) the committee did the facilities and 

infrastructure planning at the beginning of every academic year, (2) the 

purchasing of the facilities and the infrastructures was done by buying, getting 

donation or self-producing, (3) the data collection was done in order to enhance 

the process of administration and supervision, (4) the usage of the facilities and 

the infrastructures was done based on the need and the rules made before, (5) the 

removing of the facilities and infrastructures was done toward the broken or 

missing things, (6) the problems faced by the school dealing with the facilities and 

infrastructures management was the limitation of the fund, the officer did not have 

a good ability in handling the facilities and the infrastructures and the teachers did 

not have the awareness toward the maintenance and the usage of the educational 

facilities and infrastructures.  
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ABSTRAK 

 

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 

DI SDN 1 PENDOWO ASRI KECAMATAN DENTE TELADAS 

KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

 

Oleh 

 

SITI KHOIRIYAH 

 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, serta 

penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri 

Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, serta kendala yang 

dihadapi  sekolah dalam manajemen sarana prasarana. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sumber data 

diperoleh dari kepala sekolah sebagai informan kunci, guru, bendahara barang, 

dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi 

observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Aktivitas dalam analisis 

data melalui proses reduksi, penyajian dan verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Uji keabsahan data meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, 

reliabilitas dan obyektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan 

sarana prasarana dilakukan oleh panitia tiap awal tahun pelajaran, (2) pengadaan 

sarana dan prasarana dilakukan dengan cara membeli, bantuan, dan membuat 

sendiri. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana BOS dan DAK, (3) 

Inventarisasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan 

pengawasan. Sekolah melakukan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh 

bendahara barang dan operator DAPODIK, (4) penggunaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan serta  mengikuti tata tertib 

yang telah dibuat, (5) penghapusan sarana dan prasarana dilakukan terhadap 

sarana dan prasarana yang rusak atau hilang, (6) kendala yang dihadapi sekolah 

dalam manajemen sarana dan prasarana adalah keterbatasan dana, kompetensi 

petugas yang belum memadai serta belum semua guru memiliki kesadaran 

terhadap pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. 

 

Kata kunci : manajemen, prasarana, sarana, sekolah dasar 
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MOTTO 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S Muhammad :7). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Keberhasilan tujuan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan  sarana dan 

prasarana pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang 

proses pembelajaran di sekolah. Penelitian yang dilakukan olehYamin dan Maisah 

(2009) menunjukkan bahwa dalam peningkatan kualitas pembelajaran ada 

beberapa komponen yang mempengaruhi pembelajaran, salah satunya adalah 

sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian  

Baharuddin dkk (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan keberadaan sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru. 

Depdikbud (2010) juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan 

sangat penting artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. 

Urgensi sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tingkat 

kekondusifan sekolah terkait dengan belajar para siswanya, tetapi juga sekaligus 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasional lembaga 

pendidikan. Bonafiditas kepemimpinan pendidikan, citra suatu lembaga 
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pendidikan, image dan kepercayaan masyarakat atas suatu lembaga pendidikan 

terkait juga dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya. 

 

Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah perlu dikelola dengan sungguh-

sungguh guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi 

daerah, maka pola pendekatan manajamen sekolah saat ini berbeda pula dengan 

sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, 

pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan 

pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen 

sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta 

berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan ini menjadi tanggung jawab sekolah seperti yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional BabXIIPasal 45 ayat 1 yang berbunyi: 

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. 

 

Pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

selanjutnya dilakukan perubahan pada PP Nomor 32 Tahun 2013, standar sarana 

dan prasarana pasal 1 ayat 8, yaitu standar sarana dan prasarana adalah standar 

nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 
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tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Lebih lanjut diatur dalam Bab VII Pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

yang menyebutkan sebagai berikut. 

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang  proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, 

ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan 

jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

 

Standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, mencakup 

kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini tertuang dengan 

jelas dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, dengan standar inilah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah seharusnya 

ada, berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjang 

proses belajar tersebut. Kriteria minimum dalam standar sarana dan prasarana 

dijabarkan sebagai ketentuan minimum tentang jenis, rasio, dimensi, kriteria, 

prosedur, dan legalitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang 

diperlukan untuk menunjang pembelajaran.  
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Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 

23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan karena sarana dan prasarana pendidikan termasuk aspek 

yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

Dasar. 

 

Berbagai kebijakan Pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana dan prasarana 

pendidikan tetap harus terus menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk 

bertahap memenuhi standar karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana 

pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 

Rohiat (2008:90) mengemukakan bahwa sasaran dari pengembangan sarana dan 

prasarana pendidikan adalah terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah yang sesuai standar nasional pendidikan sehingga program- program 

panduan sekolah potensial menjadi sekolah standar nasional perlu dikembangkan 

untuk memanfaatkan dana yang ada dan atau mencari terobosan lain dalam 

penambahan dana untuk pencapaian standar nasional pendidikan. 

 

Pengelolaan sarana dan prasarana sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai 

dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga 

pengembangan. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling 

mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana, baik kecukupan, kesesuaian, maupun 

kemutakhirannya, terutama sarana dan prasarana yang erat kaitannya secara 

langsung dengan proses pembelajaran. 
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Kenyataannya, masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan 

yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah 

maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat 

lagi digunakan sesuai fungsinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

atas peraturan/perundangan yang berlaku dalam mengatur/mengelola aset milik 

negara/daerah, serta kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola sarana 

dan prasarana sekolah, akibatnya mutu sarana dan prasarana sekolah masih sangat 

bervariasi, bahkan ada banyak sekolah yang keadaan gedungnya tidak aman buat 

penggunanya dan sering dijumpai lahan bukan milik sekolah atau dinas 

pendidikan. Akhirnya semuanya ini menjadi kendala bagi peningkatan mutu 

pembelajaran, juga berdampak pada pemborosan anggaran yang tidak sedikit dan 

masalah distribusi anggaran yang tidak merata dan tidak sesuai peruntukan. 

 

Kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh penulis terkait sarana dan prasarana 

pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri memberikan gambaran umum mengenai SD 

yang  berdiri diatas lahan seluas 3750 m
2
  ini. SD yang terletak di kampung 

Pendowo Asri kecamatan Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang ini memiliki 

jarak dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 15 km, sementara dengan ibu kota 

kabupaten kurang lebih 80km. SD yang mendapatkan SK ijin operasional pada 

tahun 2003 ini pada Tahun Pelajaran 2014/2015 memiliki jumlah peserta didik 

sebanyak 822 siswa, terbagi dalam 28 rombongan belajar, serta memanfaatkan 15 

ruang kelas yang tersedia dengan penyelenggaraan kegiatan belajar pagi dan siang 

hari. Selain ruang kelas, sarana prasarana yang ada di SD tersebut meliputi ruang 

guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, mushola, perpustakaan, UKS, tempat 

parkir, ruang penjaga sekolah dan kamar mandi. Dari hasil wawancara awal 
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dengan kepala sekolah didapatkan informasi bahwa SDN 1 Pendowo Asri adalah 

SD yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak di kecamatan Dente 

Teladas, dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 40 orang dengan 

komposisi 17 orang PNS dan 22 orang berstatus honorer. Untuk kegiatan 

operasional sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sumber 

pendapatan utama sekolah. Sementara itu, berdasarkan wawancara awal dengan 

dewan guru dan bendahara barang didapatkan informasi tambahan bahwa sarana 

dan prasarana di SD ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, mengingat 

banyaknya jumlah peserta didik dan dewan guru yang ada. Peningkatan jumlah 

sarana prasarana tersebut didapatkan dengan cara pembelian, bantuan pemerintah 

maupun perusahaan serta masyarakat melalui pengajuan proposal. Tetapi,  

menurut bendahara barang terkait pengelolaannya belum semua berjalan dengan 

baik karena adanya keterbatasan dana dan kemampuan sumber daya manusia.  

 

Pemenuhan standar sarana dan prasarana seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentu menjadi pekerjaan rumah 

tersendiri bagi SDN 1 Pendowo Asri sebagaimana hasil observasi dan wawancara 

awal  di atas. Untuk itu, bertolak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik 

mengangkat judul penelitian, yaitu : “Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang 

Bawang”. 

 

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah 

gambaran manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 
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Agar alur pikir dirasa sistematis dan mudah dipahami, dengan jabaran fokus 

(specific focus)  penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.3. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.4. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.5 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.6 Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.2.7 Kendala yang dihadapi SDN 1 Pendowo Asri dalam manajemen sarana 

prasarana pendidikan 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan paparan di atas, pertanyaan penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut. 

1.3.1 Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1   

Pendowo Asri? 

1.3.2 Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri? 

1.3.3 Bagaimana inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri? 

1.3.4 Bagaimana penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri? 

1.3.5 Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri? 
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1.3.6 Bagaimana penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri? 

1.3.7 Apa saja kendala yang dihadapi SDN 1 Pendowo Asri dalam manajemen 

sarana prasarana pendidikan? 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah 

untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. 

1.4.1 Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.2 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.3  Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.4  Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.5  Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.6  Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri. 

1.4.7 Kendala yang dihadapi SDN 1 Pendowo Asri dalam manajemen sarana 

prasarana pendidikan. 

 

1.5    Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut. 

1.5.1  Secara teoritis, pengembangan ilmu dengan cara memberikan gambaran 

nyata kepada penelitian sejenis yang memfokuskan pada penelitian dan 

studi manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. 
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1.5.2  Manfaat secara praktis 

 a. Sekolah 

  Sebagai bahan evaluasi untuk manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

sehingga manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo 

Asri nantinya dapat berjalan dengan baik. 

 b. Komite Sekolah 

 Sebagai bahan evaluasi bagi komite sekolah untuk meningkatkan 

peranannya  dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri. 

 c. Pemerintah 

 Sebagai salah satu acuan bagi pemerintah untuk program peningkatan 

sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarakan penjelasan latar belakang masalah pada penelitian ini, dapat 

dijelaskan definisi istilah  sebagai berikut. 

1.6.1  Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung menunjang 

proses pendidikan. 

1.6.2. Prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang proses pendidikan. 

1.6.2  Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah rangkaian kegiatan 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidian yang dimulai dari 

perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan, sampai dengan 

penghapusan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 
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1.6.3  Perencanaan adalah proses penentuan dan penyusunan rencana dan program 

program kegiatan yang akan dilakukan. 

1.6.4  Pengadaan adalah kegiatan untuk menyediakan kebutuhan berbagai sarana 

dan prasarana melalui prosedur yang sudah ditetapkan. 

1.6.5  Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan pendataan barang-barang yang 

dimiliki oleh sekolah secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata 

cara yang berlaku. 

1.6.6 Penggunaan adalah kegiatan memakai sarana dan prasarana pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran 

1.6.7 Pemeliharaan adalah kegiatan yang ditujukan agar sarana dan prasarana 

yang ada selalu terjaga kondisinya dan senantiasa siap digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

1.6.8   Penghapusan adalah pelepasan suatu barang, pemilikan dan tanggung 

jawab pengurusannya (dari daftar inventaris).  

1.6.9 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

Pada bab ini penulis menyajikan landasan teori yang menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian. Paparan tentang teori yang mendukung tersaji dalam 

tinjauan pustaka dapat disajikan sebagai berikut. 

 

2.1   Sarana dan Prasarana Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Bafadal (2004:2) mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai berikut. 

 

“Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar 

yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. Contoh dari sarana seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium. 

Contoh dari prasarana adalah kamar mandi, ruang usaha kesehatan sekolah 

dan lain-lain.” 

 

Selanjutnya, Barnawi (2012:47) mendefinisikan sarana dan prasarana pendidikan 

sebagai berikut. 

“Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

Prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar 

yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di 

sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana 

bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang 

proses pembelajaran.”  

 

Mulyasa (2007:49) berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 
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pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti : gedung, ruang kelas, meja 

kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud prasarana 

pendidikan atau pengajaran dalam proses pembelajaran, seperti : halaman sekolah, 

kebun sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Syahril (2005:2) 

menjelaskan bahwa sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang 

atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar. Unsur tersebut dapat berbentuk : meja, kursi, kapur, papan tulis, 

alat peraga dan sebagainya. Selanjutnya, Susilo (2008) berpendapat sebagai 

berikut. 

“Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan 

media pengajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan 

atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju 

sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar 

mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah 

sebagai sekaligus untuk lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan 

sarana pendidikan” 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dapat 

menunjang proses pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Sarana Prasarana Pendidikan 

Sukirman (2010:290) menjelaskan bahwa ditinjau dari fungsi atau peranannya 

terhadap proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran. 

a.  Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses 

belajar mengajar. Misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. 
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b.   Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa 

peralatan-peralatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian 

kepada siswa berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang 

kongkrit. Misalnya OHP dan LCD. 

c.   Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai 

perantara dalam proses belajar mengajar, untuk lebih mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis 

media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. 

 

Nawawi dalam Bafadal (2008:2) menjelaskan bahwa dilihat dari habis tidaknya 

dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis 

pakai dan sarana pendidikan tahan lama.  

a.    Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang 

apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh 

kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Selain itu 

ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan 

kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh 

pita mesin ketik atau komputer, bola lampu dan kertas. 

b.   Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang 

dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. 

Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa 

peralatan olah raga. 

 

Suharsimi (2008:274) menjelaskan fasilitas atau sarana pendidikan dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut. 

a.   Fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang 

dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan 

melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materil. 

Dalam kegiatan pendidikan yang tergolong dalam fasilitas materil antara 

lain perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, 

perpustakaan dan ruang praktik 

b.   Fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu 

kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang.   

 

Terkait prasarana, Suharsimi (2002) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam 

klasifikasi prasarana pendidikan adalah sebagai berikut. 

a.    Bangunan sekolah (tanah dan gedung) yang meliputi : lapangan, halaman 

sekolah, ruang kelas, ruang guru, kantor, ruang praktik, ruang tamu, ruang 

kepala sekolah, ruang perpustakaan, laboratorium, mushala, dan kamar 

kecil. 
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b.   Perabot sekolah, yang meliputi : meja guru, meja murid, kursi, lemari, rak 

buku, sapu dan kontak sampah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu 

tanah, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah. 

 

2.2.Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Barmawi (2012:48) menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana dapat 

diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-

komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 

Selanjutanya, menurut Mulyasa ( 2009:49) kegiatan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

inventarisasi, pengawasan, serta penghapusan dan penataan. Definisi manajemen 

sarana dan prasarana juga dikemukakan oleh Hartani (2011:136)  yang 

menjelaskan manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut. 

“Suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan berbagai properti pendidikan 

yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan”.  

 

Rohiat (2008:26) menjelaskan pengertian manajemen sarana prasarana sebagai 

berikut. 

“Kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau 

material bagi terselenggarannya proses pendidikan di sekolah. Manajemen 

sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar 

mengajar.” 
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Selanjutnya, Sobri (2009:61) mendefinisikan manajemen sarana prasarana sebagai 

berikut. 

 

“Kegiatan sementara, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, 

pemeliharaan, penginventarisasian dan penghapusan serta penataan lahan, 

bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah yang tepat guna dan tepat 

sasaran.” 

 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana 

prasarana pendidikan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, 

penggunaan,  sampai dengan penghapusan untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang efektif dan efisien. 

 

2.2.1.Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 

Jannah (2010:47) menjelaskan tujuan manajemen sarana dan prasarana sebagai 

berikut. 

1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. 

Diharapkan melalui manajemen sarana dan prasarana semua sarana dan 

prasarana yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang 

berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana 

yang efisien. 

2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara 

tepat dan efisien. 

3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 

sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan 

oleh semua warga sekolah. 

 

Menurut Bafadal (2003: 4) menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan mulai 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan 

perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana diharapkan semua 

perlengkapan yang didapatkan sekolah adalah sarana dan prasarana kualitas 

tertinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. 
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2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat 

dan efisien. 

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga 

keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh 

semua personil sekolah. 

 

Selanjutnya, Arum (2007:8) menjelaskan tentang tujuan manajemen sarana 

prasarana sebagai berikut. 

“ Memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan berupa 

fasilitas belajar, sehingga tugas-tugas opersional kependidikan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan.” 

 

Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam 

bukunya Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah 

(2007:3) menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat 

membantu sekolah dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, mengelola 

pengadaan fasilitas, mengelola pemeliharaan fasilitas, mengelola kegiatan 

inventaris sarana dan prasarana, serta kegiatan penghapusan barang inventaris 

sekolah. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

manajemen sarana prasarana pendidikan adalah supaya perencanaan, pengadaan, 

pemakaian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif 

dan efisien. 

 

2.2.2 Prinsip Dasar Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan 

prasarana pendidikan disekolah menurut Bafadal (2003:5) sebagai berikut. 
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1. Prinsip Pencapaian Tujuan 

 Manajemen sarana prasarana dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas 

sekolah itu selalu siap pakai setiap saat ketika ada personil sekolah yang akan 

menggunakannya, dengan begitu sarana prasarana sekolah dapat berfungsi 

secara optimal sehingga dapat menunjang ketercapaian tujuan pendidikan 

yang diinginkan. 

 

2. Prinsip Efisiensi 

 Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang prinsip efisiensi diantaranya 

adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasana sekolah yang sudah ada 

sehingga sarana dan prasarana sekolah terawat dan dapat tahan lama. 

 

3. Prinsip Administratif 

 Prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, 

instruksi dan pedoman yang ada. 

 

4.    Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab 

 Pada hal ini diperlukan pembagian tugas yang jelas sehingga setiap orang 

bertanggungjawab akan tugasnya masing-masing. 

 

5.    Prinsip Kekohesifan 

 Prinsip kekohesifan berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerjasama di sekolah 

yang sangat kompak.  

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar dalam 

kegiatan manajemen sarana prasarana antara lain adalah : pencapaian tujuan, 

efisiensi, administratif, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta prinsip 

kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan oleh sekolah maka 

manajemen sarana prasarana akan berjalan dengan baik dan tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

 

2.2.3 Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Rohiat (2008:26) menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana 

merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan 

pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan 

disekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana 
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dan prasarana meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) 

penginventarisasian, 4) penggunaan, 5) pemeliharaan, 6) penghapusan, dan 7) 

pengembangan. 

 

2.2.3.1 Perencanaan Sarana dan prasarana sekolah 

Bafadal (2004:26) menjelaskan pengertian perencanaan sebagai berikut. 

“ Perencanaan sarana dan prasarana adalah suatu proses memikirkan dan 

menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk 

sarana maupun prasarana pendidikan dimasa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan tertentu.” 

 

Dwiantara dkk dalam Darmawan (2014 : 98) mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, 

penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. 

Arikunto dkk (2008:9) menjelaskan perencanaan sebagai berikut. 

“Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan 

untuk mengambil tindakan dimasa yang akan datangn yang diarahkan 

kepada tercapainya proses tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.” 

 

Selanjutnya, Engkoswara dkk (2011:132) menjelaskan sebagai berikut. 

“perencanaan adalah suatu kegiatan menetapkan aktivitas 5W1H. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan 

dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber dana yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.” 

 

Depdikbud (2007:6) menjelaskan bahwa perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang rancanagan 

pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan 

perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

adalah proses penentuan dan penyusunan rencana dan program program kegiatan 

yang akan dilakukan. 

 

Bafadal (2004:27) menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dengan perencanan 

pengadaan perlengkapan atau fasilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan 

perlengkapan. Oleh karena itu, keefektifan suatu perencanaan pengadaan 

perlengkapan sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya 

dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, 

artinya perencaan pengadaan perlengkapan di sekolah tersebut betul-betul efektif. 

Sulistyowati (2014) menjelaskan sebagai berikut. 

“Perencanaan sarana dan prasarana sekolah memiliki peranan penting di 

dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan 

prasarana. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka (1) Kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pendidikan, (2) 

Memudahkan pemerintah atau yayasan mengetahui besarnya dana yang 

diperlukan, (3) Memudahkan pengelola melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap kegiatan” 

 

 

Depdikbud (2007:7) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dengan 

dilakukannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah  (1) dapat 

membantu dalam mencapai tujuan, (2) meletakkan dasar-dasar dan menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan, (3) menghilangkan ketidakpastian, (4) 

dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, 

pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan 

prasarana memiliki tujuan dan manfaat agar tidak terjadi kesalahan perhitungan 
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ataupun ketidak bermanfaatan suatu barang, sehingga dalam pelaksanaannya bisa 

dicapai asas efektivitas. 

 

Stoops dan Johnson dalam Bafadal (2008:28) mengemukakan ada beberapa 

langkah / prosedur perencanaan sarana dan prasarana sekolah, sebagai berikut. 

1. Pembentukan panitia pengadaan. 

2. Panitia menganalisis kebutuhan perlengkapan dengan jalan menghitung atau   

mengidentifikasi kekurangan rutin, barang yang rusak, kekurangan unit 

kerja, dan kebijaksanaan kepala sekolah.  

3. Penetapan spesifikasi perlengkapan. 

4. Penetapan harga satuan perlengkapan. 

5. Pengujian segala kemungkinan, termasuk juga kemungkinan adanya  

kenaikan harga barang dimasa yang akan datang. 

6. Pengesahan hasil rencana yang telah dibuat. 

7. Penilaian kembali terhadap perencanaan begitu selesai dilakukan 

pengadaan. 

 

Selanjutnya, Sulistyowati (2006) memaparkan urutan prosedur perencanaan 

barang adalah sebagai berikut. 

a)  Barang habis pakai 

1. Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

rencana kegiatan sekolah tiap bulan. 

2. Menyusun perkiraan biaya untuk pengadaan tiap bulan. 

3. Menyusun untuk triwulan kemudian menjadi rencana tahunan. 

 

b) Bahan yang tidak habis pakai  

1) Menganalisis dan menyusun keperluan perlengkapan yang masih ada 

dan masih dapat dipakai. 

2) Memperkirakan biaya dengan memperhatikan standar yang ditentukan. 

3) Menetapkan skala prioritas menurut dana yang ada 

 

c) Perencanaan pengadaan barang tidak bergerak untuk tanah  

1) Menyusun rencana lokasi dan luas tanah untuk keperluan sekolah. 

2) Melakukan survei untuk menentukan lokasi tanah, dengan 

memperhatikan kondisi wilayah. 

3) Melakukan survei ketersediaan sarana jalan, listrik, telepon, air dan 

transportasi. 

4) Survei harga tanah. 

5) Mengajukan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang 

ditetapkan (pemerintah, komite sekolah, atau yayasan) dengan 

melampirkan hasil survei. 
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d) Rencana pengadaan bangunan : 

1) Membahas tentang kebutuhan sekolah terhadap adanya bangunan. 

2) Membuat rancangan bangunan 

3) Menyusun rencana anggaran. 

4) Menyusun pentahapan rencana anggaran biaya yang disediakan tiap 

tahunnya. 

 

Depdikbud (2007:13) menjelaskan bahwa perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan didasarkan pada lima tahap, sebagai berikut. 

a. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran yang mana yang 

membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya dan kemudian 

dibuatkan daftar kebutuhan alat-alat media. 

b. Mengadakan perhitungan perkiraan biaya. 

c. Menyusun prioritas kebutuhan. 

d. Menunda pengadaan alat  untuk perencanaan tahun berikutnya. 

e. Menugaskan kepada staf untuk melaksanakan kebutuhan. 

Arikunto (2008 : 275) menjelaskan bahwa untuk mengadakan perencanaan 

kebutuhan alat pelajaran dilalui tahap-tahap tertentu, sebagai berikut. 

1. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan 

alat/media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat didaftar 

alat/media apa yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan oleh guru bidang studi. 

2. Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampui 

kemampuan daya beliatau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi 

menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. 

Kebutuhan lain dapat dipenuhi pada kesempatan lain. 

3. Mengadakan inventasisasi terhadap alat atau media yang sudah ada. Alat 

yang sudah ada ini perlu dilihat kembali, lalu mengadakan reinventarisasi. 

Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan 

kepada orang yang dapat memperbaiki. 

4. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran/media yang amsih dapat 

dimanfaatkan dengan baik, dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. 

5. Mencari dana (bila belum ada). Kegiatan dalam tahap ini adalah 

mengadakan tentang perencaan bagaimana caranya memperoleh dana, 

baik dana rutin maupun non rutin. Jika suatu sekolah sudah mengajukan  
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usul kepada pemerintah dan SK nya sudah keluar, maka prosedur ini 

tinggal menyelesaikan mengadakan macam alat/ media yang dibutuhkan 

sesuai dengan besarnya pembiayaan yang disetujui. 

6. Menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat.  

Depdikbud (2007) menyampaikan beberapa kegiatan dalam perencanaan sarana 

dan prasarana, sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi dan menganilis kebutuhan sekolah. 

2. Menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. 

3. Mengadakan seleksi. 

4. Sumber anggaran/dana. 

 

Bafadal (2003:27) menjelaskan ada beberapa karakteristik esensial perencanaan 

sarana dan prasarana pendidikan ini, sebagai berikut. 

1. Perencanaan merupakan proses menetapkan dan memikirkan. 

2. Obyek pikir dalam perencanaan adalah upaya memenuhi saranadan  

prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah. 

3. Tujuan perencanaan adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana 

prasarana pendidikan. 

4. Perencanaan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip :  

a. Perencanaan harus betul-betul proses intelektual. 

b. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi 

komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan 

pertumbuhannya serta prediksi populasi sekolah.  

c. Perencanaan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran.  

d. Visualisasi perencanaan harus jelas dan rinci baik jumlah, jenis, merk 

dan harganya. 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-

langkah kegiatan perencanaan sarana prasarana dilakukan dengan pembentukan 

panitia, proses analisis kebutuhan sarana prasarana, pembuatan daftar kebutuhan, 

penetapan skala prioritas, serta seleksi sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan 

perencanaan dimaksudkan agar pengadaan sarana dan prasarana bisa sesuai 

dengan kondisi nyata sekolah baik kebutuhan maupun kemampuan sekolah. 
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2.2.3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa 

berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. (Dermawan, 2014:99). Menurut Bafadal (2004:60), pengadaan 

merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan 

prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 

Terkait prosedur pengadaan sarana prasarana pendidikan, Direktorat Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Manajemen 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah (2007:17) 

menjelaskan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada 

Permendiknas No. 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. 

1. menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana; 

2. mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 

3. membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada 

pemerintah bagi sekolah negeri, pihak yayasan untuk sekolahs swasta; 

4. bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat 

persetujuan dari pihak yang dituju; 

5. setelah dikunjungidan disetujui maka sarana dan sarana akan dikirim ke 

sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana 

tersebut; 

6. pengontrolan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan baik yang 

dilakukan sendiri oleh sekolah maupun dari luar sekolah, hendaknya dapat 

dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya.  
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Selanjutnya, Bafadal (2003:32) memaparkan bahwa pengadaan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara sebagai berikut. 

1. Pembelian 

    Pembelian adalah suatu proses mendatangkan dan menukarkannya dengan 

uang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung dari pabrik atau toko. 

2. Hadiah atau sumbangan 

    Hadiah atau sumbangan ini sifatnya sukarelawan, siapa saja sukarelawan, 

siapa saja orang yang peduli terhadap sekolah bisa memberikan hadiah 

kepada sekolah untuk menambah sarana dan prasarana di sekolah. Hadiah 

ini bisa berasal dari murid, guru atau staf lainnya, BP3, penerbit, lembaga-

lembaga pemerintah atau swasta. Adapun bentuk dan jumlah terserah 

kepada pihak-pihak yang akan menyumbang. Untuk memperoleh hadiah 

atau sumbangan banyak tergantung kepada kemampuan sekolah menjalin 

komunikasi dengan sumber-sumber yang dapat dijadikan tempat meminta 

hadiah atau sumbangan. 

3. Tukar menukar 

    Untuk memperoleh tambahan perlengkapan sekolah, pengelola sekolah bisa 

mengadakan hubungan kejasama dengan pengelola sekolah lain. Kerjasama 

tersebut bisa berupa saling menukar perlengkapan yang dimiliki. 

4. Meminjam 

    Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bisa dilakukan dengan 

meminjam kepada pihak-pihak tertentu. Dalam pengadaan sarana dan 

prasarana perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas barang, juga harus 

memperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana 

yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.  

 

Suryosubroto (2004:116) menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan yang 

bisa ditempuh untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu dengan 

pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, 

pinjaman, pendaurulangan, penukaran dan perbaikan atau rekondisi. Darmawan 

(2014:99) mengemukakan ada beberapa cara pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan, yaitu dengan cara (1) pembelian, (2) pembuatan sendiri, (3) 

penerimaan hibah atau bantuan, (4) penyewaan, (5) pinjaman, (6) pendaurulangan, 

(7) penukaran, dan (8) perbaikan atau rekondisi. Selanjutnya Sulistyowati 

(2006:20) juga memaparkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 
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dengan cara (1) membeli, (2) menerima hadiah atau sumbangan, (3) membuat 

sendiri, (4) menyewa, dan (5) penukaran. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan 

sarana prasarana adalah kegiatan untuk menyediakan kebutuhan berbagai sarana 

dan prasarana melalui prosedur yang sudah ditetapakan dan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu membeli, meminjam, menyewa, menukar atau sebagai 

hadiah.   

  

2.2.3.3 Penginventarisasian Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Proses berikutnya setelah sarana dan prasaran pendidikan disekolah diadakan 

adalah perlu dilakukan inventarisasi. Bafadal (2004:55) menjelaskan bahwa 

inventarisasi adalah pencatatan semua perlengkapan pendidikan yang dimiliki 

oleh sekolah secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau 

pedoman yang berlaku. Depdikbud (2010:42) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik 

sekolah secara sistematis, tertib, teratur dan berdasarkan ketentuan serta pedoman 

yang selama ini berlaku. Melalui inventarisasi tersebut, akan sekaligus diketahui 

berapa jumlah barang yang diadakan, tahun berapa pengadaannya, sumber biaya 

pengadaannya, berasal dari mana, dan sebagainya. Melalui inventarisasi juga akan 

sekaligus ada penandanya bahwa barang tersebut adalah milik atau inventarisasi 

sekolah. Ini sangat penting, agar jika sewaktu-waktu ada yang meminjam untuk 

kepentingan tertentu akan segera diketahui bahwa barang tersebut memang milik 

sekolah. Inventarisasi secara umum dilakukan dalam rangka usaha 

penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan 
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prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut (1) tertib administrasi, (2) efisiensi biaya, (3) 

pendataan aset, (4) pengawasan dan pengendalian. (Darmawan:100). 

 

Menurut Sulistyowati (2006:34), kegiatan yang harus dilakukan berkenaan dengan 

inventarisasi adalah sebagai berikut.  

1).  Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dalam buku-buku sarana dan 

prasarana,antara lain buku golongan barang inventaris, buku catatan 

barang noninventaris, daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris, 

dan daftar rekap barang inventaris. 

2).   Klasifikasi dan pemberian kode (Coding) terhadap sarana dan prasarana 

yang selesai dicatat dalam buku-buku sarana dan prasarana. Maksud 

dan tujuan mengadakan penggolongan barang ialah agar terdapat cara 

yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus mencari 

dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun 

melalui daftar catatan ataupun didalam ingatan orang.  

3).  Pelaporan  sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang selayaknya 

(stakeholder sekolah dan sebagainya). Setiap sekolah dan unit 

pelaksana teknis wajib membuat laporan barang inventaris untuk 

disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Laporan tersebut terdiri dari : 

laporan triwulanan mutasi barang inventaris dan laporan tahunan 

inventaris. 

 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inventarisasi 

adalah kegiatan pencatatan dan pendataan barang-barang yang dimiliki oleh 

sekolah secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku 

yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang 

menjadi aset sekolah. 

 

2.2.3.4 Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah 

Penggunaan adalah kegiatan memakai sarana prasarana pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Sarana dan prasarana perlu diatur penggunaannya 

seoptimal mungkin. Kepala sekolah beserta dewan guru perlu menyosialisasikan 
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pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bafadal (2003) 

menjelaskan bahwa dari segi penggunaan terutama penggunaan sarana dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu penggunaan barang habis pakai dan barang yang 

tidak habis pakai. Penggunaan barang habis pakai harus secara maksimal dan 

dapat dipertanggungjawabkan setiap triwulan sekali. Sedangkan dalam 

penggunaan barang tidak habis pakai, maka akan dipertanggungjawabkan pada 

periode satu tahun sekali.  

 

Menurut Sulistyowati (2006:26), sebelum guru menggunakan sarana dengan 

kegiatan yang hendak dilaksanakan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1). Melihat RPP yang dibuat. 

2). Memperhatikan metode yang akan dipakai. 

3). Memperhatikan pengorganisasian kelas. 

4). Menentukan sarana sekolah yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. 

5). Menyiapkan atau mengadakan sarana yang telah ditentukan. 

 

 

Selanjutnya, dalam penggunaan sarana sekolah beberapa yang perlu diperhatikan 

adalah berikut ini. 

a.  Disesuaikan dengan metode/teknik penyajian. 

b. Seandainya sarana prasarana yang digunakan dapat membahayakan 

keselamatan anak, guru harus mengawasinya. 

 

Menurut Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan (2003:56), beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan 

sebagai berikut. 

1.   Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lain. 

2.   Hendaknya kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. 

3.   Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran. 

4.   Penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian. 

5.   Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antara 

kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler harus jelas. 
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Suryadi (2009: 128) menjelaskan bahwa penggunaan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap 

jenjang pendidikan. Untuk kelancaran tersebut, bagi kepala sekolah yang 

mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau bendahara barang diberi 

tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. Pada penggunaan sarana dan 

prasarana pendidikan, semua pengguna baik peserta didik, guru, dan komponen 

sekolah lainnya harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sarana dan 

prasarana yang telah digunakan. Pada artian bahwa dalam menggunakan sarana 

dan prasarana harus digunakan dengan baik dan tidak merusak sarana dan 

prasarana yang telah ada. Pada kondisi sarana prasarana yang kuantitasnya 

melebihi jumlah pengguna, soal penggunaan sarana dan prasarana tidaklah banyak 

menjadi persoalan, yang menjadi persoalan justru seandainya jumlah yang 

tersedia tidak sebanding dengan jumlah para penggunanya. Oleh karena itu, 

pengaturan penggiliran dalam hal penggunaan haruslah dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana dan 

prasarana sekolah haruslah diatur seoptimal mungkin sehingga sarana dan 

prasarana sekolah dapat digunakan dengan efektif dan efisian untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

 

2.2.3.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk 

mengondisikan sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak 

mengalami masalah ketika sedang dipergunakan, dan sekaligus memperlancar 

penunaian tugas-tugas sekolah secara keseluruhan. Karena itu, pemeliharaan 
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sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara teratur, 

sistematis dan terus menerus, jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu. 

(Depdikbud, 2010: 44). 

Adapun tujuan pemeliharaan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk optimalisasi asas kemanfaatan peralatan yang sudah ada. 

2. Untuk optimalisasi hasil apabila sewaktu-waktu dipergunakan. 

3. Untuk menjamin keselamatan yang menggunakan.  

( Darmawan :100) 

 

Pemeliharaan termasuk aspek krusial dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan. Betapapun berkualitasnya suatu sarana dan prasarana, betapapun 

spektakulernya bangunan, gedung dan ruangan sekolah, manakala tidak 

terpelihara dengan baik akan menjadikan penghuni dan penggunanya tidak merasa 

enak atau nyaman, bahkan sarana dan prasarana yang sederhana sekalipun, 

apabila terpelihara dengan baik, akan enak dipakai, apalagi jika sarana dan 

prasarana tersebut berkualitas. 

 

Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menurut Barmawi & Arifin 

(2012:229) adalah sebagai berikut. 

1.   Penyadaran, kepala sekolah perlu mengundang Kelompok Kerja Rencan 

Kerja Sekolah (KK-RKS) dan membentuk tim kecil untuk menginisiasi 

pengantar pemahaman pentingnya pemeliharaan saran dan prasarana 

sekolah. Kemudian, kepala sekolah dan tim kecil yang telah terbentuk 

membuat buku panduan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Tugas 

selanjutnya menyusun program pengenalan dan penyadaran pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan. 

2.   Pemahaman, diberikan kepada stakeholders dengan cara menjelaskan 

program pemeliharaan yang dibuat oleh sekolah. 

3.   Pengorganisasian, pada tahap ini diatur dengan jelas siapa yang 

bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang 

mengendalikannya. 

4.   Pelaksanaan, terbagi atas pemeliharaan rutin dan berkala. 

5.   Pendataan, dilakukan dengan menginventarisasi sarana dan prasarana 

sekolah sesuai dengan ketersediaan dan kondisinya. 
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Sulistyowati (2006:27) menjelaskan bahwa menurut kurun waktu pemeliharaan 

dibedakan menjadi dua, yaitu  (1) pemeliharaan sehari-hari, (2) pemeliharaan 

berkala. Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah secara berkala ditujukan 

kepada jenis sarana dan prasarana yang memang membutuhkan pemeliharaan 

secara berkala, sebagai contoh adalah pengecatan tembok, pengecatan/pemlituran 

kusen, pintu dan jendela, penggantian kran, penambalan saluran air (PVC) yang 

bocor, pengecatan pagar, penggantian tanaman, pemolesan ulang lantai traso, 

pemotongan rumput tanaman, pemlituran ulang meubel, penambalan talang yang 

bocor, dan masih banyak lagi. Pemeliharaan secara berkala ini lazimnya akan 

menjadikan sarana dan prasarana berubah menjadi indah kembali, dan sekaligus 

mencegah dari kerusakan yang lebih parah. 

 

Upaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sudah seharusnya dilakukan 

oleh sekolah. Kepala sekolah seharusnya memberikan wewenang tanggung jawab 

secara khusus kepada anak buahnya didasarkan pada keahlian masing-masing 

dengan tugas yang jelas. Demikian juga secara umum tanggung jawab 

pemeliharaan sarana dan prasarana perlu disosialisasikan pada seluruh warga 

sekolah agar warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang ada. (Sulistyowati, 2006:28).  

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan  adalah suatu kegiatan yang ditujukan agar sarana dan 

prasarana yang ada selalu terjaga kondisinya dan senantiasa siap digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan dapat dilakukan secara rutin dan berkala.    
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2.2.3.6 Penghapusan Sarana dan Prasarana Sekolah 

Proses terakhir manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah 

penghapusan. Penghapusan perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada 

tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Atau jika masih dapat diperbaiki, 

maka ia sudah tidak efektif lagi. Atau jika ia masih bisa efektif, biaya yang 

dikeluarkan mungkin akan lebih besar lagi dibandingkan dengan kalau misalkan 

saja membeli atau pengadaan baru. Karena itu, langkah penghapusan harus 

dilakukan, agar proses pendidikan di sekolah tidak terganggu, waktu dan tenaga 

tidak banyak tersedot untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak. 

 

Bafadal (2003) menjelaskan bahwa penghapusan adalah suatu aktivitas 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan untuk 

meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, 

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 

   

Barang-barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus memenuhi 

salah satu atau lebih syarat-syarat berikut ini. 

1) Dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki 

lagi atau dipergunakan lagi. 

2) Perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sekali sehingga 

merupakan pemborosan uang negara. 

3) Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya 

pemeliharaan. 

4) Penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang. 

5) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. 

6) Barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat 

dipakai lagi. 

7) Ada penurunan efektivitas kerja. 

8) Dicuri, dibakar, diselewengkan, musnah akibat bencana alam dan lain 

sebagainya. ( Arikunto dkk, 2008 :282) 
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Selanjutnya, Depdikbud (2010: 46) menjelaskan beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi agar barang-barang di sekolah dapat dihapus sebagai berikut. 

a.  Barang-barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan berat 

sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. 

b. Barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai 

lagi dengan kebutuhan. 

c.  Barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno sehingga kalau 

digunakan sudah tidak efektif dan efisien lagi. 

d. Barang-barang tersebut menurut aturan tertentu terkena larangan. 

e.  Barang-barang tersebut mengalami penyusutan yang berada di luar 

kekuasaan pengurus barang. 

f.  Barang-barang tersebut jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak 

dipergunakan lagi. 

g. Barang-barang yang dari segi utilitasnya tidak seimbang dengan kerumitan 

pemeliharaannya. 

h. Barang-barang yang dicuri. 

i.  Barang-barang yang diselewengkan. 

j.  Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. 

 

Cara-cara dan proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

1. Penghapusan barang inventaris dengan lelang 

a. Pembentukan panitia penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan. 

b. Melaksanakan sesuai prosedur lelang. 

c. Mengikuti acara pelelangan. 

d. Pembuatan risalah lelang oleh kantor lelang. 

e. Pembayaran uang lelang yang disetorkan ke kas negara. 

f. Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. 

 

2. Penghapusan barang dengan pemusnahan 

a. Pembentukan panitia penghapusan. 

b. Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. 

c. Panitia membuat berita acara. 

d. Panitia melakukan pemusnahan barang inventaris dengan cara dibakar, 

dikubur dan sebagainya yang disaksikan oleh pejabat terkait. 

e. Panitia menyampaikan berita acara penghapusan barang inventaris 

untuk dikeluarkan SK penghapusan. 

f. Kepala sekolah menghapuskan barang tersebut dari buku inventaris.  

(Sulistyowati : 2006) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan untuk sarana dan prasarana 



33 
 

yang rusak dan tidak mungkin untuk diperbaiki kembali, sarana dan prasarana 

yang hilang ataupun terbakar, di mana untuk kegiatannya harus mengikuti 

prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

2.3.Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI 

Mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

kemudian diikuti dengan terbinya PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang selanjutnya dilakukan perubahan pada PP No. 23 Tahun 2013 

disebutkan lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, Standar Pembiayaan dan 

Standar Penilaian. Lebih lanjut terkait standar sarana dan prasarana SD/MI diatur 

dengan jelas dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, Permendiknas No. 33 

tahun 2008 serta Permendiknas No. 23 Tahun 2013. Berdasarkan Permendiknas 

tersebut, maka standar sarana dan prasarana SD/MI dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

2.3.1  Satuan Pendidikan 

2.3.1.1 Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 

rombongan belajar. 

2.3.1.2 Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 

jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa, dilakukan 

penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada dan bila 

rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. 
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2.3.1.3 Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI. 

2.3.1.4 Satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak 

penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak 

tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui 

lintasan yang tidak membahayakan. 

 

2.3.2. Lahan 

2.3.2.1 Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio 

minimum luas lahan terhadap peserta didik. 

2.3.2.2 Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 

banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga 

memenuhi ketentuan luas minimum. 

2.3.2.3 Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan 

yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah 

berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga. 

2.3.2.4 Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan 

keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan 

darurat. 

2.3.2.5 Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis 

sepadan sungai dan jalur kereta api. 

2.3.2.6 Lahan terhindar dari ganguan-gangguan berikut. 

a.  Pencemaran air sesuai dengan PP RI Nomor 22 Tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air. 

b. Kebisingan sesuai dengan KepMen Negara KLH Nomor 

94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan. 
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c. Pencemaran udara sesuai dengan KepMen Negara KLH Nomor 

02/MEN KLH/1998 tentang Pedoman Baku Mutu Lingkungan. 

d. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau 

rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin 

pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat. 

2.3.2.7  Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan 

dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. 

 

2.3.3 Bangunan Gedung 

2.3.3.1 Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan 

rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. 

2.3.3.2 Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 

banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai 

bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum. 

2.3.3.3 Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan. 

2.3.3.4 Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan. 

2.3.3.5 Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan. 

2.3.3.6 Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesabilitas yang mudah, 

aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. 

2.3.3.7 Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan. 

2.3.3.8 Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan. 

2.3.3.9 Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan. 
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2.3.3.10 Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 

Watt. 

2.3.3.11 Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, 

dan diawasi secara profesional. 

2.3.3.12 Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan 

PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45 dan mengacu pada Standar PU. 

2.3.3.13 Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 

2.3.3.14 Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut. 

a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian 

daun jendela atau pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi 

air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. 

b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, 

rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum 

sekali dalam 20 tahun.  

2.3.3.15 Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin 

penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.3.4  Ketentuan Sarana dan Prasarana 

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. 

1. Ruang kelas 

2. Ruang perpustakaan 

3. Laboratorium IPA 

4. Ruang pimpinan 

5. Ruang guru 
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6. Tempat beribadah 

7. Ruang UKS 

8. Jamban  

9. Ruang sirkulasi 

10. Tempat bermain/berolahraga 

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya 

diatur dalam standar sebagai berikut. 

1.   Ruang Kelas 

a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik 

yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus 

yang mudah dihadirkan. 

b. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. 

c. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik. 

d. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m
2
/peserta didik. Untuk rombongan 

belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang 

kelas 30 m
2
. Lebar minimum ruang kelas 5 meter. 

e. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang 

memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar 

ruangan. 

f.  Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru 

dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan 

baik saat tidak digunakan. 

g. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagai berikut: 

1. Meja dan kursi peserta didik 
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2. Meja dan kursi guru 

3. Lemari 

4. Rak hasil karya peserta didik 

5. Papan tulis dan papan panjang 

6. Perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding dan 

soket listrik). 

2. Perpustakaan 

a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan 

guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan 

membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas 

mengelola perpustakaan. 

b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. 

Lebar minimum ruang perpustakaan 5 meter. 

c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang 

memadai untuk membaca buku. 

d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai. 

3.  Laboratorium IPA 

a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. 

b. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan 

dalam bentuk percobaan. 

c. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA. 
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4. Ruang Pimpinan 

a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan 

pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua 

murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. 

b. Luas minimum ruang pimpinan 12 m
2
 dan lebar minimum 3 m

2
. 

c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah dan dapat 

dikunci dengan baik. 

d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana yang memadai. 

5. Ruang Guru 

a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta 

menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. 

b. Rasio minimum luas ruang guru 4 m
2
/pendidik dan luas minimum 32 m

2
. 

c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar 

lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. 

d. Ruang guru dilengkapi sarana yang standar. 

6. Tempat Ibadah 

a. Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah 

yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. 

b. Banyak tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan, 

dengan luas minimum 12 m
2
. 

c. Tempat beribadah dilengkapi sarana yang standar. 

7. Ruang UKS 

a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik 

yang mengalami gangguann kesehatan di sekolah. 
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b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling. 

c. Luas minimum ruang UKS 12 m
2
. 

d. Ruang UKS dilengkapi sarana yang memenuhi standar sarana UKS. 

8. Jamban 

a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/kecil. 

b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 

jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk 

guru. Banyak minimum jamban setiap unit sekolah 3 unit. 

c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m
2
. 

d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. 

e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban. 

f. Jamban dilengkapi sarana yang memenuhi standar. 

9. Gudang 

a. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran di 

luar kelas, tempat penyimpanan sementara peralatan sekolah yang 

tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip 

sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. 

b. Luas minimum gudang 18 m
2
. 

c. Gudang dapat dikunci. 

d. Gudang dilengkapi sarana yang memenuhi standar. 

10. Ruang Sirkulasi  

a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar 

ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, 
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terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan 

tersebut di halaman sekolah. 

b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-

ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30 % dari luas 

total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi 

minimum 2,5 m. 

c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan 

baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. 

d.  Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi 

pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. 

e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan 

panjang lebih dari 30 meter dilengkapi minimum 2 buah tangga. 

f. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat 

tidak lebih dari 25 meter. 

g. Lebar minimum tangga 1,5 meter, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, 

lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh 

dengan tinggi 85-90 cm. 

h. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes 

dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. 

i. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang 

cukup. 

11. Tempat Bermain/Berolahraga 

a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai arena bermain, 

berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. 
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b. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu 

proses pembelajaran di kelas. 

c. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir. 

d. Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase 

baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang 

mengganggu kegiatan olahraga. 

e. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana yang memenuhi standar. 

 

2.4.  Penelitian yang Relevan 

2.4.1.  Manajemen sarana dan prasarana pada sekolah menengah kejuruan (studi 

multi situs di SMK Negeri 2 Belu dan SMK Negeri Kakuluk Mesak), 

penelitian ini bertujuan untuk menganilis dan mendeskripsikan (1) proses 

manajemen sarana dan prasarana di SMK, (2) faktor penghambat dalam 

manajemen sarana dan prasarana di SMK, (3) jenis-jenis sarana dan 

prasarana di SMK, dan (4) strategi mengatasi hambatan dalam 

manaajemen sarana dan prasarana di SMK.  

 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) proses manajemen sarana dan 

prasarana di SMK terdiri-dari beberapa langkah, yaitu (a) perencanaan, (b) 

pengadaan berasal dari bantuan pemerintah dan komite sekolah berupa 

dana imbal swadaya, BOMM, dana rutin, dan dana komite, (c) 

inventarisasi dilakukan oleh tim inventaris dengan cara membuat 

pencatatan, membuat pengkodean barang, dan membuat laporan, (d) 

pemakaian oleh seluruh pihak sekolah baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan petunjuk teknis 
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pemakaian dan pendampingan dari para guru, (e) pemeliharaan dengan 

cara : pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan, dan 

perbaikan berat, (f) penghapusan dari buku inventaris barang, terdiri dari  

barang-barang yang sudah tua atau rusak berat, barang yang sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan masa kini, barang yang hilang, dan barang-

barang yang cepat habis dipakai. (2) Faktor penghambat dalam manajemen 

sarana prasarana di SMK terdiri dari  (a) faktor penghambat internal 

berasal dari peserta didik dan guru, (b) faktor penghambat eksternal dari 

pemerintah. (3) Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan di SMK, 

terdiri-dari (a) prasarana pendidikan, meliputi : tanah, halaman sekolah, 

kebun sekolah, lapangan olahraga, pagar sekolah, sumber listrik, genset, 

dan lain-lain, (b) sarana pendidikan, yaitu ruang dan perabot ruang 

pembelajaran, perabot kantor, alat praktik umum penunjang pembelajaran, 

dan alat praktik kejuruan utama. (4) Strategi mengatasi hambatan dalam 

manajemen saran dan prasarana di SMK, terdiri-dari  (a) peserta didik, 

pihak sekolah memberi himbauan dan sanksi untuk menciptakan rasa 

tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas pendidikan, (b) guru, 

kepala sekolah memberi himbauan melalui rapat guru, pertemuan 

kelompok kecil menurut mata diklat, supervisi dan evaluasi agar 

bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga sarana dan prasarana 

pendidikan, (c) pemerintah, kepala sekolah bertemu langsung kepala Dinas 

Pendidikan untuk memberi himbauan agar merespon proposal pengadaan 

sarana dan prasarana yang dibuat. (Belmo, 2012) 
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2.4.2.  Peranan kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

(studi kasus di SDN Polowijen 3 Kecamatan Blimbing Kota Malang). 

Penelitian ini berusaha mengungkap peranan kepala sekolah dalam 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berfokus pada (1) 

Peran kepala sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana, (2) peran 

kepala sekolah dalam menginventarisasi sarana dan prasarana, (3) peran 

kepala sekolah dalam pendayagunaan sarana dan prasarana. 

 

Temuan dalam penelitian ini diantaranya (1) sebagai administrator kepala 

sekolah memiliki tugas di bidang administrasi sarana dan prasarana yang 

kegiatannya berupa perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, 

penyimpanan, rehabilitasi dan berinteraksi dengan masyarakat, (2) 

prioritas sarana dan prasarana bersifat fisik yang perlu ditingkatkan, 

misalnya rehabilitasi gedung dan halaman sekolah, (3) kiat-kiat kepala 

sekolah untuk mewujudkan perencanaan yang telah ditetapkan dengan 

cara bertahap, dengan cara mengajukan secara tertulis kepada instansi 

terkait, koordinasi dengan orangtua siswa, komite sekolah, dan 

komunikatif aktif dalam kelompok masyarakat. (Nurnirin, 2012) 

 

2.4.3.  Pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru di kabupaten 

Alor Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru di kabupaten 

Alor Nusa Tenggara Timur.  

 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam penggunaan atau 

pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang dillakukan oleh guru 
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cukup berpengaruh terhadap kinerja guru yang ada pada setiap tingkat 

pendidikan yaitu SD, SMP, SMA dan SMK, namun ternyata terdapat 

sebagian guru kurang dapat mengoperasikan alat pembelajaran dengan 

baik. (Muhammad Yuri Gagarin dkk) 

 

2.4.4.“Assesing school facilities in public secondary schools in Delta State, 

Nigeria”. Penelitian ini membahas mengenai kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan di Sekolah Menengah Umum di negara Nigeria. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah rusak 

dan diharapkan adanya perbaikan atau tahap pemeliharaan sarana dan 

prasarana. (Ifeoma, 2012) 

 

2.4.5.“Contested visions of the community school”. Penelitian ini membahas 

mengenai analisis kebutuhan sekolah. Dalam penelitian disebutkan bahwa 

komunitas sekolah membantu dalam menyediakan fasilitas sekolah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan warga sekolah membantu 

dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. (McDonald, 2010) 

 

2.4.6.  “School fasilities management”. Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya 

pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan oleh 

administrator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tanggung 

jawab utama dari administrator sekolah adalah mengelola sarana dan 

prasarana sekolah. Setiap satuan pendidikan bagaimanapun kondisinya 

tentu memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang seharusnya dikelola 

dengan baik. Prasarana pendidikan baik berupa ruang kelas, ruang 

perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat 
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beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat 

bermain/berolahraga beserta sarana yang ada didalamnya merupakan 

wahana belajar yang perlu dikelola dengan baik. 

 

Jika dibandingkan antara penelitian-penelitian di atas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Semuanya 

sama-sama membahas mengenai sarana dan prasarana pendidikan, hanya 

saja terdapat perbedaan pada sub fokus penelitian. 

 

2.5.  Kerangka Pikir Penelitian 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya untuk mengelola 

sarana dan prasarana sekolah agar sarana dan prasarana yang didapatkan sekolah 

adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan sekolah, 

dan dengan dana yang efisien serta mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ditingkat 

sekolah menyangkut upaya perencanaan, pengadaan, inventarisasi, 

pendayagunaan, pemeliharaan, dan penghapusan yang dilakukan oleh warga 

sekolah (Kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah) dengan melibatkan orang 

tua peserta didik melalui forum komite, pemerintah,  termasuk pihak perusahaan 

swasta. Manajemen sarana dan prasarana di tingkat sekolah dimaksudkan untuk 

memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa apabila manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berjalan dengan baik maka standar 

sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan tercapai.  
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Berikut gambar kerangka pikir penelitian mengenai manajemen sarana dan  

prasarana pendididkan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas 

Kabupaten Tulang Bawang 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Latar Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Pendowo Asri yang beralamat di Kampung 

Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti 

tertarik menjadikan SDN 1 Pendowo Asri sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan sebagai berikut 1) memiliki jumlah guru dan peserta didik paling 

banyak di Kecamatan Dente Teladas, 2) memiliki prestasi dalam berbagai lomba 

yang diadakan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, 3) menjadi SD 

inti di kecamatan Dente Teladas,  4) Sarana dan prasarana pendidikan yang 

dimiliki samakinbertambah banyak dan berkualitas, 5) Sekolah tersebut sering 

mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari Dinas Pendidikan 

maupun dari perusahaan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, 

dan 6) Memiliki kepala sekolah yang kompeten. 

 

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan rancangan studi kasus. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif sebagai 

pendekatan penelitian ini adalah karena peneliti melihat sifat dari masalah yang 

diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di 

lapangan. Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, 
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penelitian ini menghasilkan informasi yang lebih kaya. Peneliti berkeinginan 

untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan 

teori. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melakukan pengamatan yang mendalam 

dan menyeluruh terhadap gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan, dan data 

yang diungkap bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata dan 

dokumen-dokumen. Penggunaan teori fenomenologis dalam penelitian ini 

dimaksudkan utuk mengungkap fenomena-fenomena yang ada di lapangan 

sehingga peneliti dapat menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami, 

berbagai pendapat dan isu yang ada, dan fenomena-fenomena yang tampak dalam 

objek penelitian, yaitu dengan peneliti menggali informasi sistem perencanaan, 

pengadaan, pendayagunaan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan penghapusan 

sarana prasarana pendidikan yang ada di SDN 1 Pendowo asri dalam mencapai 

Standar Nasional Pendidikan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. 

 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Dipilihnya studi 

kasus sebagai rancangan penelitian ini adalah karena peneliti beranggapan bahwa 

penelitian ini menjadi mudah dijawab dengan studi kasus, dengan alasan (1) studi 

kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel 

serta proses-proses yang memerlukan penjelasan serta pemahaman lebih luas, (2) 

studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawancara mengenai 

konsep-konsep dasar perilaku manusia, dengan melalui penyelidikan intensif 

peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin 
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tidak diduga sebelumnya, (3) studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan 

yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi 

perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka 

pengembangan ilmu-ilmu sosial (Abdul Aziz, 1998: 172). 

 

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas 

Kabupaten Tulang Bawang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret  

sampai dengan bulan Mei tahun 2015. 

 

3.4. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan penting karena menjadi instrumen utama, 

instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Peneliti bertindak sebagai 

instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Untuk memperoleh data 

yang baik dan lengkap secara tulisan, lisan yang maksimal, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, maka peneliti mengambil sikap 

yang tegas, artinya sikap yang memiliki etika, estetika terhadap obyek sehingga 

mereka merasa tidak terganggu dan menerima dengan senang. Untuk 

meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna 

mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah tentang fokus penelitian. 

Untuk itulah, peneliti berusaha membangun hubungan yang lebih akrab, lebih 

wajar dan tumbuh kepercayaan bahwa peneliti tidak akan menggunakan hasil 

penelitiannya untuk maksud yang salah dan merugikan orang lain atau lembaga 

yang diteliti. 
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Kehadiran peneliti disusun seperti tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kehadiran Peneliti di SDN 1 Pendowo Asri 

No Hari & Tanggal K E G I A T A N 

1. Jumat, 20Maret 2015 Observasi awal 

2. Rabu, 25 Maret 2015 

dan Kamis, 26 Maret 

2015 

Berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan 

wakil/guru SDN 1 Pendowo Asri untuk 

menentukan judul dan meminta beberapa 

dokumen yang diperlukan. 

3. Jum’at, 10 April 2015 Membawa surat izin penelitian dari UNILA 

4. Rabu, 15 April 2015 Peneliti meneliti keadaan di sekolah dan 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah di 

ruang kepala sekolah.  

5. Jumat, 17 April 2015 Peneliti meneliti keadaan di sekolah dan 

melakukan wawancara dengan guru di ruang guru 

6. Senin, 20 April 2015 Peneliti melakukan observasi dan studi 

dokumentasi berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah dan guru 

7. Selasa, 21 April 2015 Wawancara dengan Bendahara Barang 

8. Jumat, 24 April 2015 Wawancara dengan ketua komite SDN 1 

Pendowo Asri 

9. Sabtu, 25 April 2015 Wawancara ulang dengan kepala Sekolah sambil 

observasi lingkungan sekolah 

10. Jumat, 1 Mei 2015 Observasi melihat lingkungan, sarana dan 

prasarana sekolah dan proses pembelajaran 

11. Rabu, 6 Mei 2015 Observasi tentang partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat sekitar dengan mengambil 

dokumentasi 

12. Kamis, 7 Mei 2015 Mengambil dokumen untuk melengkapi 

kekurangan sambil observasi 

Sumber : Dokumen Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian di lapangan, peneliti memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut (1) peneliti berusaha untuk berperilaku luwes, sederhana, dan ramah, serta 

senantiasa berusaha tampil sebaik-baiknya dengan memperhatikan sikap dan 

perilaku, serta tidak menonjolkan diri, (2) peneliti menghormati etika pergaulan 

yang sudah terbangun, mengikuti peraturan dan ketentuan  yang berlaku, serta 

berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan subjek penelitian, (3) peneliti 

berusaha meleburkan diri ke dalam situasi subjek dengan bergaul sewajar 
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mungkin agar informan dapat terbuka dalam memberikan informasi atau jawaban 

pada saat wawancara dan pengamatan, sehingga data yang diperlukan dapat 

diperoleh dengan sebaik-baiknya dan lancer, dan (4) karena keterbatasan peneliti 

di lapangan memerlukan instrumen bantu, yang dapat dipergunakan dalam 

penelitian seperti alat tulis, tape recorder, dan kamera. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci yang menjadi 

pelaku utama. Untuk menentukan informan maka peneliti menggunakan  sampel 

secara purposive sampling. Teknik sampel secara purposive akan memberikan 

keluasan bagi peneliti untuk menentukan kapan penggalian informasi dihentikan 

dan diteruskan. Pengambilan sampel didasarkan pada keadaan informasi yang 

didapatkan tentang fokus penelitian. Biasanya hal ini dilakukan dengan 

menetapkan key informan sebagai sumber data, yang kemudian ke informan 

lainnya dengan teknik snowball sampling atau “getok tular”(Sukardi, 2007: 113). 

 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan akurasi data yang 

diperoleh. Adapun informan yang menjadi informan kunci ( key informan) pada 

kasus penelitian ini adalah kepala sekolah, setelah itu dikembangkan kepada 

informan-informan lainnya, yaitu: dewan guru, bendahara barang, dan komite 

sekolah. Pada penelitian ini, peneliti berupaya secara maksimal dan terfokus 

untuk mendapatkan data yang obyektif. 

 

Data penelitian berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2009: 57). Pada penelitian ini yang 

diteliti oleh peneliti berupa kata-kata, perilaku atau kebijakan yang terkait dengan  
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manajemen  sarana dan prasarana pendidikan. Disini peneliti perlu menegaskan 

bahwa penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengkaji permasalahan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan 

Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Data yang terdapat dalam dokumen-

dokumen, manuskrip, catatan dan lain-lainnya yang menyangkut manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan merupakan data yang memberikan dukungan 

terhadap fenomena manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 

Pendowo Asri. Tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis, 

pengambilan foto atau film (Nasution, 2003: 81). 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yaitu melalui tanya 

jawab secara langsung dengan kepala sekolah, bendahara barang, guru dan komite 

sekolah. Selain itu dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu melihat dan 

meneliti dokumen sekolah. Namun sebelum semua itu dilakukan peneliti 

mengadakan observasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk melengkapi data 

yang diperlukan serta untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari subyek penelitian 

yang ada di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas. Secara terperinci 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.6.1  Wawancara Mendalam  

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2011:319) mendefinisikan interview sebagai 

berikut: “a meeting of two  persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint construction of 
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meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikanmaknadalamsuatutopik tertentu. 

 

Wawancara merupakan proses interaksi antara  peneliti dengan informan. Pada 

penelitian ini peneliti akan menggabungkan teknik observasi partisipasif dengan 

wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

interview kepada orang-orang yang ada didalamnya. Lincoln dan Guba dalam 

Sugiyono (2011:322) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan 

wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut. 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

4. Melangsungkan alur wawancara. 

5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti antara lain kepada  (1) Kepala Sekolah, 

(2) bendahara barang, (3) guru, dan  (4) komite sekolah. 
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Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Mendalam Tentang Manajemen Sarana dan 

PrasaranaPendidikan di SDN 1 Pendowo Asri 

 

 

No Sub Fokus 

Penelitian 

Indikator Informan 

1 Sistem 

perencanaan 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan  

1. Kegiatan perencanaan sarana dan 

prasarana sekolah 

2. Prosedur Perencanaan sarana dan 

prasarana sekolah 

3. Keterlibatan guru dan komite dalam 

perencanaan sarana dan prasarana 

sekolah 

4. Perencanaan sarana dan prasarana 

sekolah dalam dokumen RAPBS 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Guru 

Komite sekolah 

 

2 Sistem 

pengadaan 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

1. Proses pengadaan sarana dan 

prasarana sekolah 

2. Cara-cara pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan 

3. Sumber anggaran / dana pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan  

4. Keterlibatan pihak-pihak terkait 

dalam pengadaan sarana dan 

prasarana sekolah 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Guru 

Ketua komite 

3 Sistem 

inventarisasi 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

1. Kegiatan inventarisasi sarana dan 

prasarana di sekolah 

2. Pengelola kegiatan inventarisasi 

sarana prasarana 

3. Langkah-langkah kegiatan 

inventarisasi sarana prasarana 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Guru 

 

4 Sistem 

penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

1. Penggunaan sarana dan prasarana 

sekolah 

2. Prosedur penggunaan sarana dan 

prasarana pendidikan 

3. Penanggung jawab sarana dan 

prasarana 

4. Pemanfaatan sarana dan prasrana 

dalam kegiatan pembelajaran 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Guru 

5 Sistem 

pemeliharaan  

 

 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan 

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam 

memelihara sarana dan prasarana 

sekolah 

3. Program pemeliharaan dan 

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 

prasarana sekolah 

4. Keterlibatan guru dalam memelihara 

sarana dan prasarana  

Kepala sekolah 

Guru 

Bendahara barang 

Komite 
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5. Pemberian sanksi  

7 Sistem 

penghapusan 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

1. Kriteria sarana dan prasarana yang 

dihapuskan 

2. Cara pemusnahan dan penghapusan 

sarana dan prasarana sekolah 

3. Penanggung jawab program 

penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan 

4. Dokumen yang disiapkan dalam 

kegiatan pemusnahan sarana dan 

prasarana 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Komite sekolah 

Guru 

8 Kendala dalam 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan 

Kendala yang dihadapi dalam manajemen 

sarana dan prasarana 

- Internal 

- eksternal 

 

Kepala sekolah 

Bendahara barang 

Guru  

Komite sekolah 

 

Sumber: Dokumen Penelitian 

 

 

3.6.2Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi berperan serta (participant 

observation) . Peneliti terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber 

data dengan mengamati secara langsung apa yang dikerjakan orang, 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas 

sumber data penelitian. Peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, yang 

berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

 

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 Peristiwa yang diamati 

      No. Ragam situasi yang diamati 

1 Profil Sekolah 

2 Visi Misi Sekolah 

3 Struktur organisasi sekolah 
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4 Inventarisasi sarana prasarana 

5 Macam pekerjaan pemeliharaan 

6 Bentuk upaya pemeliharaan sarpras 

7 Bentuk kegiatan pemanfaatan sarpras 

8 Kondisi sarana dan prasarana pendidikan 

 

 

3.6.3 Studi Dokumentasi  

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berisi 

catatan-catatan penting/foto/film yang berhubungan dengan manajemen sarana 

dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas. 

Studi dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Peneliti melakukan penelitian awal dengan melakukan perkenalan dengan 

situasi, suasana, lingkungan dan seluruh warga tempat penelitian 

dilaksanakan. Kemudian merancang daftar pertanyaan (questioner) agar 

wawancara dapat berjalan dengan baik. 

2. Dengan cara wawancara mendalam kepada informan kunci yang dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. 

3. Jawaban yang didapat dari informan kemudian disimpan untuk nantinya dapat 

dipilah-pilah dan dilakukan wawancara berikutnya hingga mencapai titik 

jenuh. Kekurangan informasi dapat dipenuhi dengan melakukan pengecekan 

ulang sehingga hasil penelitian mendapatkan jawaban. 
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Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan 

Dente Teladas yang meliputi 1) laporan bulanan, 2) foto keadaan sarana dan 

prasarana, 3) profil sekolah, 4) data pendidik dan tenaga kependidikan, 5) jumlah 

peserta didik, 6) buku inventaris, dan 7) RAPBS. Data-data tersebut digunakan 

sebagai bahan penunjang kelengkapan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

Tabel 3.3 Studi Dokumentasi yang dilakukan di SDN 1 Pendowo Asri 

No. Jenis Dokumen 

1 Perencanaan sarana prasarana 

1. Struktur panitia 

2. Daftar usulan sarana dan prasarana 

3. Dokumen RAPBS 

2 Pengadaan sarana dan prasarana 

1. Daftar pengadaan sarana prasarana 

2. Struktur panitia 

3. Proposal bantuan sarana prasarana 

4. Berita acara serah terima barang 

5. Rekapitulasi pembelian barang 

 

3 Pemeliharaan Sarana dan prasarana 

1. Daftar tenaga pemeliharaan sarana prasarana 

2. Program pemeliharaan sarana prasrana 

3. Jadwal kegiatan pemeliharaan  

4. Prosedur/ tata tertib penggunaan sarana dan prasarana 

5.  Foto kegiatan pemeliharaan, penyimpanan sarana dan prasarana  

6.  Dokumen kegiatan pemeliharaan(foto, berita acara) 

4 Inventarisasi sarana dan prasarana 

1. Buku inventaris 

2. Daftar petugas inventarisasi sarpras 

3. Prosedur inventarisasi sarpras 

4. Kegiatan inventarisasi sarpras 

5 Penghapusan sarana prasarana 

Berita acara penghapusan 

1. Program kegiatan penghapusan 

2. Panitia penghapusan 
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3. Laporan kegiatan penghapusan 

4. Daftar barang yang dihapuskan 

5. Berita acara penghapusan 

6. Laporan kegiatan penghapusan 

Sumber: Dokumen Penelitian 

 

3.7 Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut 

Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, yang dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011: 337). 

 

Analisis data dalam penelitian manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

SDN 1 Pendowo Asri dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Analisis  data penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

3.7.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan  pengumpulan data 
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selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data tetap mengacu pada 

fokus masalah. 

 

3.7.2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

menyajikan data. Penyajian data disusun sesuai dengan sub fokus penelitian agar 

mudah dipahami. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan. Data yang telah terkumpul, kemudian peneliti pilah-pilah sesuai 

dengan sub fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif, bagan dan 

matriks atau dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya yang ditemukan 

peneliti dilapangan yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.  

 

3.7.3 Verifikasi Data 

Setelah data disajikan, maka peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang 

peneliti sajikan dengan cara memverifikasikan kepada orang yang lebih ahli 

dalam hal penyajian data yaitu informan, maupun kepada dosen dan teman 

sejawat sehingga setelah itu peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat dan 

akurat. 

 

3.7.4  Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan merupakan analisis lanjutan yang dilakukan dari reduksi data 

dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Dalam hal ini peneliti masih 

berpeluang menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara yang dilakukan 

mungkin masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan dengan cara 
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merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat 

sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data model Miles &Hubberman 

(Sugiyono, 2011:338). 

 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (credibility), 

validitas eksternal (transferability), reliabilitas (dependability), dan obyektivitas 

(confirmability). 

 

3.8.1 Uji Kredibilitas Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati 

oleh peneliti benar-benar sesuai dengan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 

Pada penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara (1) diskusi dengan 

teman sejawat, untuk membicarakan dan melihat kelemahan serta kekurangan dari 

penelitian sehingga peneliti memperoleh masukan guna penyempurnaan; (2) 

triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran data atau 

informasi dari informan lain yang berbeda, juga membandingkan informasi yang 

Pengumpulan 

data 

 kesimpulan 

serta verifikasi 

Penyajian data 

Reduksi data 
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diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan; (3) 

perpanjangan keikutsertaan; dan (4) ketekunan. 

 

3.8.2    Pengujian Keteralihan (Transferability) 
 

Sugiyono (2011:376) menyatakan bahwa transferability ini merupakan validitas 

eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil.Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil 

penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya akan memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sabagaimana dijelaskan oleh Sanafiah 

Faisal dalam Sugiyono (2011: 376), bila pembaca laporan penelitian memperoleh 

gambaran yang sedemikian jelasnya , “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar 

transferabilitas. 

 

3.8.3 Pengujian Dependability 
 

Pengujian dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses 

keseluruhan proses peneltian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen 

dalam hal ini adalah dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. Pengujian Dependability data hasil 

penelitian juga diperoleh melalui triangulasi sumber. Obyek dan isu yang sama 

ditanyakan kepada informan sumber memperoleh data yang ajeg. 

 

3.8.4Pengujian Confirmability 

Data yang diperoleh perlu diketahui kepastiannya dengan cara audit kepastian 
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data. Untuk menunjang proses ini maka peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai 

berikut catatan hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi dengan 

seluruh informan selama proses penelitian. Selanjutnya peneliti mengajukan 

seluruh kelengkapan data tersebut kepada tim penguji hasil penelitian.  

 

3.9Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif (Tohirin,2012:55)  yang peneliti lakukan yaitu 

tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap analisis dan interpretasi 

data. 

 

3.9.1 Tahap Pra Lapangan 

Dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2015. Pada tahap pra lapangan ada 

enam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ; a) menyusun rancangan 

penelitian, b) memilih lapangan penelitian, c) mengurus perizinan, d) menjajaki 

dan menilai keadaan lingkungan, e) memilih dan memanfaatkan informan, f) 

menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap pra langkangan, ketika observasi 

peneliti membawa seperangkat alat dokumentasi yaitu berupa sebuah kamera dan 

buku catatan. 

3.9.2  Tahap pekerjaan lapangan 

Dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2015, tahap ini dibagi atas tiga 

bagian, yaitu : 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri   

Peneliti menggunakan latar penelitian SDN 1 Pendowo Asri kecamatan 

Dente Teladas kabupaten tulang Bawang untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan  
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b. Memasuki lapangan 

Peneliti mengawali kegiatan penelitian ini dengan mengajukan 

permohonan izin di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas 

Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pengumpulan data dan 

menggali informasi yang peneliti butuhkan sesuai sub fokus penelitian. 

c. Mengumpulkan data 

Peneliti mengumpulkan data-data yang meliputi : mencatat data, 

mengobservasi dan mendokumentasikan apa yang ada yang diperoleh 

dilapangan. 

 

3.9.3   Tahap Analisa Data 

Dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2015. Pada tahap 

analisis data ini, peneliti mengumpulkan data. Setelah data terkumpul 

maka peneliti melakukan reduksi data yaitu melakukan pemilihan terhadap 

data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis 

sesuai dengan fokus penelitiandan dimasukkan dalam matrik cek data. 

Data dipaparkan dalam bentuk naratif, temuan disajikan dalam bentuk 

naratif, matrik dan diagram konteks. Selanjutnya Pembahasan. Berikutnya 

adalah kesimpulan dan saran, dilanjutkan dengan tahap pelaporan hasil 

penelitian.    

 

3.9.4   Tahap Pelaporan Hasil Penelitian 

Pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, penyajian 

data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan akhir dari 
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hasil penelitian semuanya ditulis secara naratif. Penulis menggunakan 

pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. 

Tahap akhir peneliti melakukan seminar hasil penelitian dan melakukan 

perbaikan yang dilanjutkan dengan menyusun laporan hasil penelitian dan 

diakhiri dengan ujian tesis. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tentang manajemen sarana dan 

prasarana di SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan dente Teladas Kabupaten Tulang 

Bawang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

 

5.1.1 Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

Kegiatan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri 

sudah berjalan dengan baik dan sesuai teori. Pihak sekolah melibatkan dewan 

guru dan komite sekolah dalam kegiatannya.  

 

5.1.2  Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan   

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN Pendowo Asri sudah 

dilakukan sesuai teori. Pengadaan sarana dan prasarana di lakukan oleh panitia 

pengadaan sarana dan prasarana yang dibentuk oleh kepala sekolah dengan 

melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Kendala yang dihadapi dalam 

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri 

adalah terkait keterbatasan dana. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan 

pengadaan hanya berasal dari pemerintah, tidak ada pungutan kepada orang tua 

peserta didik melalui komite sekolah baik untuk biaya operasional sekolah 

maupun biaya investasi, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak semua 

dapat dipenuhi. 
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5.1.3  Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan 

SDN 1 Pendowo Asri melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilaksanakan oleh bendahara 

barang bekerja sama dengan operator sekolah yang ditetapkan oleh kepala 

sekolah. 

 

5.1.4  Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan 

SDN 1 Pendowo Asri memiliki aturan yang jelas terkait kegiatan penggunaan 

sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah.  

 

5.1.5  Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 berjalan sesuai 

teori. Sekolah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala maupun 

insidental. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemeliharaan adalah 

keterbatasan serta kurangnya  kesadaran warga sekolah untuk ikut memelihara 

sarana prasarana pendidikan yang tersedia. 

 

5.1.6  Penghapusan sarana dan prasarana 

Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SDN 1 Pendowo Asri 

belum sepenuhnya sesuai teori, sekolah tidak selalu membuat berita acara 

terhadap barang-barang yang dimusnahkan. 
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5.1.7.  Kendala yang dihadapai sekolah dalam manajemen sarana prasarana 

SDN 1 Pendowo Asri menghadapi beberapa kendala dalam kegaiatan manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan, yaitu 1) keterbatasan dana, 2) kurangnya 

kompetensi petugas, 3) belum semua warga sekolah memiliki kesadaran akan 

tanggung jawab bersama dalam hal penggunaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana pendidikan.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan 

konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam melaksanakan manajemen 

sarana dan prasarana di SDN 1 Pendowo Asri agar dapat  terlaksana dengan baik. 

Implikasi dari penelitian ini, antara lain,perencanaan pengadaaan sarana dan 

prasarana perlu dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Sekolah (RKS) 

yang telah dibuat sekolah untuk jangka waktu 4 -5 tahun yang disusun oleh tim 

pengembang sekolah sehingga kegiatan perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan menunjang tercapaianya visi dan misi sekolah. Komite sekolah dan 

dinas pendidikan seharusnya berperan aktif dalam kegiatan perencanaan srana dan 

prasarana untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Komite sekolah dan dinas pendidikan perlu membantu 

mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah dalam merealisasikan 

rencana pengadaan sarana dan prasarana.   

 

Pengadaan sarana dan prasarana perlu melibatkan peran serta orang tua peserta 

didik, masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan 

sekolah, terutama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak  dapat 
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dianggarkan dari dana BOS. Kepala sekolah perlu mengkomunikasikan program-

program sekolah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana memadai 

untuk meningkatkan mutu sekolah, aktif menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak sehingga mereka akhirnya memiliki kesadaran untuk turut serta berperan 

aktif dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, pemerintah 

daerah juga dapat berperan aktif dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh 

sekolah dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana sesuai SNP, termasuk dengan menggulirkan program 

bantuan BOSDA yang dapat digunakan oleh sekolah untuk menutupi kekurangan 

dana operasional sekolah termasuk sarana dan prasarana.  

 

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana perlu dilaksanakan  oleh petugas yang 

kompeten.Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mengikutkan petugasnya untuk 

mengikuti pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana.Kegiatan inventarisasi juga 

sudah seharusnya didukung oleh perangkat yang memadai berbasis TIK sehingga 

memudahkan sekolah dalam penataan aset dan memudahkan sekolah dalam 

melakukan evalusi aset.  

 

Penggunaan sarana dan prasarana perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, 

disesuaikan dengan kebutuhan agar diperoleh manfaat dari penggunaan tersebut. 

Seluruh warga sekolah perlu memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah agar tidak terbuang percuma dan hanya menjadi hiasan saja karena pada 

dasarnya semua fasilitas sekolah diadakan untuk memberikan layanan yang 

terbaik kepada semua warga sekolah. Penggunaan sarana dan prasarana perlu 

diatur dengan baik sehingga keterbatasan sarana dan prasarana tidak terlalu 
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menjadi kendala dalam pemanfaatannya, yang mendukung semakin baiknya 

kualitas pembelajaran di sekolah. Peraturan yang dibuat dalam penggunaan sarana 

prasarana perlu dilaksanakan oleh warga sekolah dengan penuh tanggung jawab. 

Pelanggaran atas peraturan dan prosedur yang telah dibuatperlu diberikan sanksi 

yang tegas, sehingga warga sekolah menjadi  tertib dan disiplin memenuhi aturan 

dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Dengan demikian, sarana dan 

prasarana sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mendukung 

kualitas pembelajaran.  

 

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tidak hanya diserahkan pada petugas 

yang menanganinya saja tetapi perlu pro aktif semua warga sekolah agar semua 

program yang direncanakan dalam pemeliharaan sekolah dapat terealisasikan 

dengan baik demi kelangsungan proses pendidikan di sekolah. Pihak sekolah 

perlu melibatkan orang tua peserta didik melalui komite dalam program-program 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga sarana dan prasarana 

yang ada bisa terpelihara dengan baik dan bisa ditingkatkan. Sekolah juga perlu 

membuat aturan yang jelas terkait pelanggaran atas program kerja dalam bidang 

pemeliharaan sekolah. 

 

Penghapusan sarana dan prasarana perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

sudah ditetapkan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang 

menjamin tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Pengelola khususnya 

Kepala Sekolah SDN 1 Pendowo Asri sebagai manajer yang bertanggungjawab 

atas kualitas pendidikan maupun hidup matinya proses pendidikan, paling tidak,  

melakukan pengembangan di bidang manajemen sarana dan parsarana pendidikan, 
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termasuk peningkatan SDM yang membantu kepala sekolah dalam kegiatan 

manajemen sarana dan prasarana.Kegiatan manajemen sarana dan prasarana dari 

perencanaan sampai penghapusan dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah perlu terus berupaya mencari 

solusi-solusi baru terkait keterbatasan dana sehingga sekolah tetap eksis 

melaksanakan pendidikan dengan tidak mempersoalkan permasalahan 

pembiayaan. Komite sekolah, pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan 

swasta yang berada di lingkungan sekolah perlu berperan serta dalam memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai Standar Nasional Pendidikan, dengan 

menggulirkan berbagai kebijakan yang mendukung sekolah, sehingga dengan 

kemampuan finansial yang memadai, sekolah dapat melaksanakan program apa 

saja yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis berharap pihak sekolah untuk terus 

meningkatkan dan mengembangkan manajemen sarana dan prasarana sekolah. 

Sehubungan dengan ini maka disarankan oleh peneliti sebagai berikut. 

 

5.3.1    Bagi Kepala Sekolah  

Bagi Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan diharapkan lebih 

memperhatikan aspek pengadaan sarana dan prasarana dengan melibatkan peran 

serta orang tua peserta didik dan pemerintah sesuai prosedur yang berlaku, 

sehingga kekurangan ruang kelas baru, WC, dan sarana prasarana pendukung 

lainnya dapat teratasi. Kepala sekolahjuga sebaiknya lebih meningkatkan lagi 

aspek invetarisasi sarana dan prasarana dengan mengikutsertakan petugas yang 



114 
 

ada dalam berbagai kegiatan pelatihan. Selain itu, kepala sekolah juga semestinya 

lebih meningkatkan pengawasan terhadap aspek penggunaan, pemeliharaan dan 

penghapusan sarana dan prasarana sehingga dapat berjalan sesuai prosedur dengan 

memberikan sanksi yang tegas dan mendidik terhadap penyimpangannya.  

 

5.3.2 Bagi Bendahara Barang 

Bagi Bendahara Barang agar lebih mampu mengelola sarana dan prasarana sesuai 

prosedur. Bendahara barang diharapkan lebih meningkatkan kompetensinya, 

khususnya pada aspek inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan, 

dengan banyak belajar dari literatur –literatur yang ada maupun dengan mengikuti 

pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Sehingga, 

sarana dan prasarana yang ada dapat dikelola dengan baik. 

 

5.3.3 Bagi Guru 

Bagi guru sebagai pelaksana pendidikan hendaknya mampu mengoptimalkan 

peranannya dalam langkah-langkah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

dalam meningkatkan kinerja guru, baik melalui perencanaan, penggunaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. 

 

5.3.4 Bagi Warga Sekolah 

Bagi warga sekolah, sarana dan prasarana sekolah untuk memfasilitasi warga 

sekolah dalam menunjang semua kegiatan di sekolah. Oleh karena itu harus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar sarana dan prasarana yang ada tidak 

terbengkalai. Warga sekolah ikut bertanggungjawab dalam menggunakan, dan 

memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap terjaga dengan baik. 

 



115 
 

5.3.5. Bagi Komite Sekolah 

Komite sekolah hendaknya lebih terlibat secara aktif dalam kegiatan manajemen 

sarana prasarana pendidikan untuk mendukung tercapainya sarana dan prasarana 

yang memenuhi SNP sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena 

itu, melalui forum komite orang tua peserta didik juga diharapkan dapat 

membantu mengatasi kekurangan dana yang ada, terutama dana yang dibutuhkan 

untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, yang biayanya tidak 

temasuk dalam tiga belas komponen dana BOS. Komite juga terlibat aktif dalam 

aspek  pengawasannya, sehingga manajemen sarana dan prasarana di SDN 1 

Pendowo Asri dapat berjalan sesuai prosedur.   

 

5.3.5 Bagi Dinas Pendidikan (Pemerintah Daerah) 

Dinas Pendidikan diharapkan dapat berperan lebih aktif lagi dalam melakukan 

pendataan dan mengupayakan solusi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana 

yang belum dapat dipenuhi oleh sekolah. Pemerintah daerah diharapkan dapat 

mengalokasikan anggaran yang mendukung tercapainya sarana prasarana sesuai 

SNP. Pemerintah juga diharapkan untuk bisa membantu mengatasi kekurangan 

dana operasional sekolah dengan mengucurkan BOSDA. 
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