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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Sejak manusia

ada, saat itu pula proses pendidikan mulai dan akan terus berlangsung sampai

manusia punah dari dunia ini. Setiap proses hidup manusia selalu tidak dapat

dipisahkan dengan lingkungan. Ketika manusia berinteraksi dengan manusia

yang lain, akan ada proses saling memberi dan menerima pengetahuan baru,

maka itu berarti bahwa satu proses pendidikan telah berjalan. Oleh karena itu,

Islam sebagai agama yang sempurna sekaligus agama yang terakhir yang

ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sangat

memperhatikan masalah pendidikan (Zuhaili, 2002: 11)

Pendidikan merupakan faktor paling penting bagi semua umat,

pendidikan selalu menjadi tumpuan, harapan untuk mengembangkan individu

dan masyarakat. Pendidikan memang merupakan alat untuk memajukan

peradaban, mengembangkan masyarakat dan membuat generasi yang mampu

berbuat banyak bagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini dan

tegaknya kalimat Allah ‘Azza wa jalla. Jadi pendidikan merupakan barometer

sebuah Negara, manakala suatu bangsa rusak moralnya, tergoncang

kredibilitasnya serta kemajuan teknologinya terhambat, maka yang pertama-

tama ditinjau ulang adalah sistem pendidikannya.

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya

(Tafsir, 1990: 6), sehingga pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat
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berpengaruh pada jati diri seseorang, dengan sebuah pendidikan seseorang

dapat menemukan jati dirinya, membangun karakter, mempunyai tujuan

hidup masa depan, sehingga tujuan menjadi manusia seutuhnya dapat

tercapai.

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh
pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik
menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari pengertian
tersebut terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan, yaitu:
1) usaha (kegiatan) yang membimbing dan dilakukan secara sadar, 2)
ada pendidik atau pembimbing, 3) ada yang dididik, 4) bimbingan itu
mempunyai dasar dan tujuan. (Zuhairi, 1993: 9)

Kalau kita lihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan

tersebut dapatlah diambil suatu pengertian bahwa pendidikan adalah

rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing terhadap

peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang baik dan utama.

Dalam proses pendidikan, sekolah menempati posisi yang sangat vital

dan strategis. Kekeliruan dan ketidaktepatan dalam melakukan pendidikan

akan berakibat fatal untuk pendidikan ditingkat selanjutnya.

Sekolah, dalam tugasnya yaitu menyelenggarakan pendidikan seringkali

dihadapkan pada munculnya masalah. Masalah-masalah itu dapat

dikelompokan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi

tanggung jawab administrator sekolah, sehingga merupakan substansi tugas-

tugas administratif kepala sekolah selaku administrator. Diantaranya adalah

tugas yang dikelompokan menjadi substansi perlengkapan sekolah.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang dikelompokkan sebagai

substansi perlengkapan sekolah itu, digunakan suatu pendekatan administratif
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tertentu yang disebut juga manajemen (management),  merupakan istilah

yang cukup populer. Manajemen merupakan proses pendayagunaan semua

sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendayagunaan tersebut melalui tahapan yang meliputi: perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pemimpinan (leading), dan

pengawasan (controlling) (Fattah, 2001: 1)

Ditinjau dari obyek garapan manajemen pendidikan, dengan titik tolak
pada kegiatan “dapur inti” yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas,
maka sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) obyek garapan, yaitu:
1. Manajemen siswa
2. Manajemen personil sekolah (baik tenaga pendidikan maupun

tenaga manajemen)
3. Manajemen kurikulum
4. Manajemen sarana atau material
5. Manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah
6. Manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran
7. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi

pendidikan
8. Manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan

(Arikunto dan Yuliana, 2008: 6)

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh

sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah,

kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa,

kemampuan dan tanggung jawab terhadap tugas, tenaga kependidikan yang

handal, dan kesemuanya itu didukung sarana dan prasarana yang memadai

untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk

menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang

tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi

pengelolaan sekolah kurang optimal. Dengan demikian harus ada
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keseimbangan antara komponen-komponen di atas. Untuk mencapai

keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami

prinsip-prinsip dalam pegelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya

tujuan pendidikan.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan,
khususunya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas,
meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan
prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung
menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti
halaman, kebun, taman, sekolah Islam, jalan menuju sekolah Islam,
tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar
mengajar, seperti taman sekolah Islam untuk pengajaran biologi,
halaman sekolah Islam, sebagai sekaligus lapangan olah raga,
komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2007:
49)

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat dikatakan bahwa manajemen

sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu bagian kajian dalam

administrasi sekolah (school administration), atau administrasi pendidikan

(educational administration) dan sekaligus menjadi bidang garapan kepala

sekolah selaku administrator sekolah. Sebagai salah satu bagian dalam kajian

administrasi pendidikan, manajemen perlengkapan sekolah mengkaji

administrasi pendidikan ditinjau dari sisi bagaimana memberikan layanan

secara professional dalam bidang perlengkapan atau fasilitas kerja bagi

personil sekolah. Dengan manajemen yang efektif dan efisien diharapkan

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja personil sekolah.

Secara sederhana, manajemen sarana dan prasarana sekolah dapat

didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan

pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.
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Pada 1950an, tepatnya setelah lima tahun Indonesia merdeka,

pemerintah telah melakukan suatu usaha-usaha untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa khususnya generasi muda. Meskipun berjalan dengan apa

adanya, beberapa lembaga pendidikan telah didirikan mulai tingkat sekolah

dasar sampai ke perguruan tinggi. Ketika itu peralatan, sistem penerangan,

sistem persuaraan (mikrofon) adalah sangat-sangat sederhana, sesuai dengan

apa yang ada di tempat-tempat tersebut. Jangan tanya lagi tentang sistem

visual, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Semuanya serba terbatas.

Tidak ada rotan, akar pun jadi. Pokoknya pendidikan harus berjalan. Lain

halnya dengan keadaan sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah

berkembang dengan pesatnya, sehingga kelengkapan sarana dan prasarana

pendidikan menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Bertolak dari itu

semua tentunya pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang baik akan

sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan.

Profil output yang mumpuni dalam iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga sarat dengan life skill merupakan

tujuan pendidikan di Sekolah Menengah Al Firdaus. Sekolah Menengah Al

Firdaus menerapkan kurikulum yang dirancang secara inovatif yang

mengikuti perkembangan zaman, dengan mengintegrasikan antara muatan

kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas), Departemen Agama (Depag) dan

kekhasan Al Firdaus seperti keislaman, life skill dan vacational skill

(keterampilan kejuruan). Hal ini hal ini tentunya harus didukung oleh tenaga

pendidik yang inovatif dan terampil. SDM guru dalam hal tersebut menjadi
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standar yang selayaknya menjadi pilihan pendidikan di era digital saat ini. Di

bawah yayasan lembaga pendidikan Al Firdaus, Sekolah Menengah Al

Firdaus juga memiliki fasilitas pembelajaran yang cukup memadai, mulai dari

bangunan sekolah yang sudah dapat dikatakan sangat baik, tersedianya

laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium musik, ruang

pembelajaran multimedia (audio visual),  perpustakaan dan situs Sekolah

Menengah Al Firdaus. Berangkat dari rancangan kurikulum pendidikan yang

senantiasa didasarkan pada nilai-nilai keislaman hingga tersedianya sarana

dan prasarana pembelajaran di Sekolah Menengah Al firdaus, penulis

mengambil judul penelitian “Manajemen sarana dan prasarana di Sekolah

Menengah Al Firdaus Tahun Pelajaran 2010/2011”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas istilah yang ada dalam judul ini dan agar tidak

terjadi kesalahan dalam memahami judul yang ditulis, maka penulis

bermaksud untuk memberikan uraian tentang istilah-istilah yang digunakan

dalam judul, yaitu:

1. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti

mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber

daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Depdikbud, 1998: 553)

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang

secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah (Bafadal,
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2004: 2). Sedangkan menurut Mulyasa (2007: 49) sarana pendidikan

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan

menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar,

seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media

pengajaran.

Prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara

tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah

(Bafadal, 2004: 2).

Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung
menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti
halaman, kebun, taman, sekolah Islam, jalan menuju sekolah Islam,
tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar
mengajar, seperti taman sekolah Islam untuk pengajaran biologi,
halaman sekolah Islam, sebagai sekaligus lapangan olah raga,
komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2007:
49)

2. Sekolah Menengah Al Firdaus

Sekolah Menengah Al Firdaus adalah institusi pendidikan Islam.

Didirikan pada tahun 2005 di bawah naungan Yayasan Lembaga

Pendidikan Al Firdaus, yang menyelenggarakan pendidikan dengan

menerapkan kurikulum yang dirancang secara inovatif mengikuti

perkembangan zaman, dengan mengintregasikan antara muatan kurikulum

Pendidikan Nasional (Diknas), Departemen Agama (Depag) dan kekhasan

Al Firdaus seperti: keIslaman, life skill dan vacational skill (ketrampilan

kejuruan).

Berdasarkan penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi

yang berjudul manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Al
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Firdaus tahun pelajaran 2010/2011 adalah suatu penelitian ilmiah guna

memperoleh keterangan atau data-data mengenai pelaksanaan manajemen

sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus pada tahun pelajaran

2010/2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah penulis

uraikan, maka masalah yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini

adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di Sekolah

Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011 ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana dan

prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen sarana dan

prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011.

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat manajemen

sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran

2010/2011.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:
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a. Manfaat Teoritis

1) Menambah khasanah pengetahuan dalam dunia pendidikan.

2) Dapat menjadi bahan masukan bagi para aktifis pendidikan,

khususnya mahasiswa fakultas agama Islam tarbiyah sehingga

nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah

rujukan yang dianggap lebih kongkrit apabila nantinya penulis

berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal

sarana dan prasarana pendidikan.

2) Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam rangka

perbaikan apabila nantinya dalam penelitian ini ditemukan berbagai

kekurangan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui

secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa buku yang

telah diterbitkan. Kajian kepustakaan ini berfungsi sebagai dasar otentik

tentang orisinalitas atau keaslian penelitian (Sumantri dkk, 2002: 54)

Sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian yang

sejenis, akan tetapi secara khusus belum ada penelitian yang membahas hal

ini.
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Berikut ini penelitian yang berhubungan dengan manajemen, yang

dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian kepustakaan.

1. Marsono (UMS, 2003) dalam skripsinya yang berjudul manajemen

pendidikan di MTs Klaten tahun 2003 (tinjauan empiris) meyimpulkan

bahwa manajemen pada intinya adalah kegiatan yang dilakukan

diantaranya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan

kepemimpinan (leadering), dan pengawasan (controlling)

2. Triyono (UMS, 2003) dalam skripsinya yang berjudul manajemen kelas di

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura (studi empiris) menyimpulkan bahwa

didalam proses belajar mengajar guru SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

tidak hanya sebagai pelaksana intruksi atasan hanya berdiri di depan kelas

menyampaikan materi, tetapi juga mengarahkan perkembangan siswa

menjadi orang-orang dewasa.

Manajemen pengelolaan kelas merupakan usaha-usaha yang dilakukan

oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar (guru) atau yang

membantu kelas (siswa, ruangan) untuk dapat terlaksananya tujuan belajar

mengajar.

3. Fathu Rohmani Nurjanah (UMS, 2006) dengan judul manajemen

pendidikan Islam di SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali tahun pelajaran

2005/2006. meyimpulkan bahwa SMP Nurul Islam telah menyesuaikan

diri dengan situasi yang dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan

situasi dan kondidsi lingkungan. Sistem manajemen pendidikan Islam di
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SMP Nurul Islam sudah cukup baik. SMP Nurul Islam dalam

melaksanakan manajemen pendidikan Islam sudah sesuai dengan nilai-

nilai Islam yang merujuk kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan

As-Sunnah.

Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa, sepanjang

pengetahuan penulis belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji

masalah manajemen sarana dan prasarana baik di Sekolah Menengah Al

Firdaus maupun di sekolah yang lain.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang

tersusun secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid.

Sehingga penelitian ini layak diuji kebenarannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field

research) karena yang diteliti adalah sesuatu yang ada dilapangan secara

langsung. Penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, yaitu berupa penelitian

yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis/lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Robert Begnan

dan Steven yang dikutip Lexy Moleong, 2000: 35).

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitan adalah subjek dari

mana data diperoleh (Arikunto, 1998: 114). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan dua jenis data, yaitu:
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a. Data Primer

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari penelitian secara

langsung di SM Al Firdaus. Data tersebut berupa informasi tentang

pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana dan faktor pendukung

dan penghambatnya di Sekolah Menengah Al-Firdaus. Sumber data

primer diperoleh dari kepala sekolah dan wakil kepala urusan sarana

dan prasarana.

b. Data Sekunder

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari buku-buku di

perpustakaan, tulisan-tulisan ilmiah, catatan, transkip, surat kabar,

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data tersebut berupa

informasi tentang gambaran umum SM Al Firdaus, meliputi: letak

geografis, sejarah singkat, visi dan misi, vasilitas, dan struktur

organisasi.  Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari bagian tata

usaha (TU) sekolah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa

teknik-teknik sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua

orang atau lebih yang berhadap-hadapan secara fisik (Hadi, 1993: 192).

Sedangkan Nasution meyimpulkan bahwa wawancara adalah suatu

bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan
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memperoleh informasi (Nasution, 2001: 153). Wawancara ini

digunakan sebagai metode bantu untuk mengetahui faktor pendukung

dan penghambat manajemen sarana dan prasarana di Sekolah

Menengah Al Firdaus.

b. Metode Obsevasi

Perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh

panca indra (Arikunto, 1996: 57).

Obsevasi ini digunakan sebagai metode bantu untuk mengetahui

pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah di Sekolah

Menengah Al Firdaus.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger,

agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998: 27). Sumber dokumentasi

dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari Sekolah

Menengah Al Firdaus mengenai letak geogrfis, sejarah berdirinya, visi

dan misi, struktur organisasi sekolah, dan sistem manajemen sarana dan

prasarana.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisisa data yang diperoleh penulis menggunakan

metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penerikan

kesimpulan atau verifikasi (Miller dan Haberman, 1992: 16). Pertama,



14

setelah pengumpulan data selesai kemudian dilakukan reduksi data yaitu

menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan

pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah

direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan

menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, penegasan

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Manajemen sarana dan prasarana, meliputi: Pertama,

manajemen pendidikan yang terdiri dari pengertian, fungsi dan prinsip. Kedua,

manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari pengertian, tujuan,

prinsip dan proses yaitu: pengadaan, pemakaian/pemanfaatan, pemeliharaan

(maintenance), inventarisasi dan penghapusan.

BAB III: Gambaran umum Sekolah Menengah Al Firdaus, meliputi: A.

Letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, vasilitas, dan struktur

organisasi. B. Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah di

Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011. C. Faktor

pendukung dan penghambat manajemen sarana dan prasarana  di Sekolah

Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011.

BAB IV: Analisis data yang berisi tentang: A. Pelaksanaan manajemen

sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran
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2010/2011. B. Faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana dan

prasarana di Sekolah Menengah Al Firdaus tahun pelajaran 2010/2011.

BAB V: Penutup yang merupakan bagian akhir yang berisi: kesimpulan,

saran dan kata penutup.


