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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian  

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam 

proses kehidupan sebuah bangsa. Seperti halnya kesehatan, pendidikan tidak 

hanya berbicara tentang masa sekarang tetapi juga berkaitan dengan masa depan. 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi dan ini akan sangat 

berpengaruh langsung kepada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 

Pendidikan dengan berbagai jenjang akan sangat menentukan tingkat pendidikan 

masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan kebutuhan mendasar yang harus dikelola dan dikembangkan secara 

komprehensif, sehingga pendidikan yang merupakan salah satu indikator Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat (Anonim, 2011: 1). 

Penyelenggaraan pendidikan nasional mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem nasional pendidikan adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Terdapat delapan komponen yang diamanatkan untuk 

distandarisasi atau yang menjadi kriteria minimal dalam bidang pendidikan 

secara nasional. Komponen-komponen tersebut, antara lain: standar isi, proses, 

kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, standar pembiayaan serta penilaian pendidikan 

(Nurhidayat, 2010: 1). 
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Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan 

dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik 

pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. 

Pendidikan bukan sekadar memberikan pengetahuan atau nilai-nilai atau 

melatihkan keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara 

potensial dan aktual telah dimiliki peserta didik, sebab peserta didik bukanlah 

gelas kosong yang harus diisi dari luar. Mereka telah memiliki sesuatu, sedikit 

atau banyak, telah berkembang (teraktualisasi) atau sama sekali masih kuncup 

(potensial). Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung 

dalam lingkungan tertentu, dimana terjadi interaksi pendidikan, yaitu saling 

pengaruh antara pendidik dengan peserta didik (Suhartana, 2009: 1). 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk 

mewujudkan fungsi itu, Departemen Pendidikan Nasional sebagai pemegang 

otoritas dalam dunia pendidikan Indonesia harus melakukan berbagai upaya, 

seperti meningkatkan mutu sekolah di seluruh Indonesia  (Subagio, 2010: 1). 

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia saat ini antara disebabkan 

oleh: pertama terjadinya disparitas/keragaman mutu pendidikan khususnya yang 



 3

berkaitan dengan: (a)  ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

belum memadai baik secara kuantitas, kualitas, maupun kesejahteraannya,          

(b) sarana dan prasarana belajar yang belum memenuhi kebutuhan, jika 

tersediapun belum didayagunakan secara optimal, (c) pendanaan pendidikan yang 

belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (d) proses pembelajaran 

yang belum efektif dan efisien;  kedua penyebaran sekolah yang belum merata, 

ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok 

masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan 

miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah. Permasalahan 

tersebut menjadi bertambah parah, jika tidak didukung dengan komponen utama 

pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, 

sarana dan prasarana, serta pembiayaan (Subagio, 2010: 2).  

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat 

dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai disertai 

pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Proses Belajar Mengajar (PBM) 

akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana 

pendidikan terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) bangunan dan perabot sekolah, 

(2) alat terdiri dari buku dan alat-alat peraga dan laboratorium; dan (3) media 

pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan 

alat terampil (Gunawan, 2006: 114). 

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu sumber daya yang 

penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu 



 4

perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut 

standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 

dengan tegas menyebutkan bahwa: 

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, temapt berolah raga, tempat beribadah, 
tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan 
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

 
Suksesnya pembelajaran di sekolah didukung oleh adanya pendayagunaan 

semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan 

efisien. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut perlu didayagunakan 

dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu 

dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa 

berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan 

kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat 

mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah (Mubarok,   

2010: 1).  

Prasarana dan sarana diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat 

berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggeraknya. Begitu 

pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. 

Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang 
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penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi 

tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen 

prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam menunjang tujuan pendidikan yang 

sekaligus menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman konseptual yang jelas agar dalam implementasinya 

tidak salah arah (Hanifahaime, 2010: 3). 

Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta 

berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu 

pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. 

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah (Silviani, 

2007: 1).  

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, 

kurikulum, buku pelajaran dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai sarana dan prasarana umum sebuah 

lembaga pendidikan. Dalam hal ini yang ada dalam sarana dan prasarana tersebut 

berupa pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan gedung serta penyediaan lahan 

bagi lembaga yang akan berdiri diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tingkat 

pendidikan SD dan SMP ditanggung oleh Pemerintah Daerah tempat 
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penyelenggaraan pendidikan yang dilimpahkan kepada Menteri (Mulyono,   

2008: 184).  

Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan alokasi anggaran yang 

memadai untuk melengkapi sarana pembelajaran. Kalau sarana prasarana minim, 

maka semangat peserta didik bisa melemah dan prestasi kian menjauh. Asmani 

melanjutkan bahwa terdapat perbedaan mencolok antara lembaga pendidikan di 

kota-kota besar dengan lembaga pendidikan di pedesaan. Lembaga pendidikan di 

pedesaan memiliki sarana dan fasilitas minim: gedung tidak representatif, tidak 

memiliki laboratorium, tempat praktik, tempat olah raga, dan lain sebagainya. 

Lembaga pendidikan yang memprihatinkan seperti ini biasanya ditangani oleh 

swasta secara mandiri. Mereka membangun secara swadaya masyarakat, sedikit 

demi sedikit dalam waktu yang lama. Hal ini berbeda dengan sekolah negeri yang 

mendapat supply dana yang besar dari pemerintah (Asmani, 2009: 59). 

Komponen sarana prasarana sangat dibutuhkan, terlebih bahwa 

pelaksanaan kegiatan membutuhkan alat dan fasilitas yang dapat mempelancar 

proses transformasi ilmu pengetahuan. Selain itu, peranan guru dalam mengajar 

juga merupakan hal yang sangat penting karena keterlibatan guru dalam 

menggunakan fasilitas dalam proses belajar mengajar.  

Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam 

membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang 

dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya 
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sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan 

pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang 

proses belajar mengajar. Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam 

menunjang proses belajar mengajar: 1) perpustakaan, 2) sarana penunjang 

kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan 

mulok (Yamin, 2008: 105). 

Bagi guru, pemahaman tentang pengelolaan prasarana dan sarana akan 

membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam 

merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi prasarana dan sarana yang ada 

sehingga prasarana dan sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

mencapai tujuan pendidikan, sedangkan manajemen, dan administrasi prasarana 

sarana memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan (Soetjipto 

dan Kosasi 2004: 146). 

Dengan diberlakukan otonomi daerah berarti pemerintah memberikan 

kesempatan kepada sekolah untuk berinisiatif dan berkarya sesuai dengan 

kemampuan lembaga pendidikan/sekolah masing-masing termasuk dalam 

pengembangan prasarana dan sarana. Oleh karena itu perlu adanya manajemen 

prasarana dan sarana pendidikan.  

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan 

pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 

pendidikan, diperlukan penyesuaian pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. 

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan 
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mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana dapat 

memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar (Sari, 

2011: 1). 

Pengadaan sarana dan prasasrana merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan 

yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 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 secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk 

melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana 

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan 

kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga 

barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan yang bersifat 

khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan 

jenis barang yang dimaksud (Silviani, 2007: 14). 

Dengan tersedianya fasiltas sekolah maka guru dan siswa dapat 

memanfatkannya, sehingga proses belajar mengajar akan lebih berhasil guna dan 

berdaya guna. Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki 

kelengkapan sarana dan prasarana. Pertama, kelengkapan sarana dapat 

menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Mengajar dapat dilihat dari 
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dua dimensi, yaitu sebagai proses penyampaian materi dan sebagai proses 

pengaturan lingkungan yang dapat merangsang siswa belajar. Kedua, 

kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan berbagai pilihan pada siswa 

untuk belajar  (Sanjaya, 2006: 53). 

Sebagaimana media pendidikan lainnya, sarana dan prasarana sebagai 

alat, metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses 

pengajaran dan proses belajar lebih berkesan. Kondisi sarana dan prasarana yang 

baik dan lengkap membuat kegiatan belajar mengajar dapat lebih optimal karena 

proses pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan. Sementara itu, 

pengembangan berbagai sarana dan prasarana pendidikan telah menciptakan 

situasi belajar menjadi situasi yang menyenangkan, partisipatif, dan tidak 

menjadi beban bagi pembelajaran, juga memberi kontribusi terhadap upaya 

meningkatkan efektivitas pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar mengajar yang ada di suatu sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran Sekolah Dasar (Studi Situs SD Negeri Cepogo 1 Boyolali). 

 
B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada ”Bagaimana karakteristik pengelolaan 

sarana dan prasarana pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri Cepogo 1 

Boyolali?” fokus penelitian tersebut dirinci menjadi 3 subfokus. 

1. Bagaimana karakteristik sumber pendanaan dan pengadaan sarana prasarana 

pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali? 
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2. Bagaimana karakteristik penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 

sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali? 

3. Bagaimana karakteristik perawatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, dalam penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin dicapai. 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik sumber pendanaan dan pengadaan 

sarana prasarana pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  

Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik penggunaan sarana dan prasarana 

pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali. 

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik perawatan sarana dan prasarana 

pembelajaran sekolah dasar di SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali. 

 
D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Untuk  Kepala SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali 

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan informasi kepada SD Negeri 1 

Cepogo  Boyolali dan pihak-pihak terkait sebagai acuan untuk perbaikan 

pengelolaan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran.  
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2. Untuk Guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guru dalam mengelola 

mengelola dan memanfaatkan sarana prasana yang telah ada. 

3. Untuk Orang Tua  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi terkait 

dengan pengelolaan sarana dan prasarana SD Negeri 1 Cepogo  Boyolali. 

 
E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan Pendidikan adalah merupakan serangkaian kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan 

mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang ada yang mempermudah dan 

memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung. 

3. Prasarana pendidikan adalah semua benda atau fasilitas yang ada yang 

mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran, tetapi 

sifatnya tidak langsung.  

4. Pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan 

yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

5. Penggunaan sarana dan prasarana adalah proses pemakaian sarana prasarana 

dalam proses pendidikan disekolah.  
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6. Sumber pendanaan adalah pos pendapatan yang diperoleh, untuk membiayai 

pengeluaran sekolah, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pendapatan 

lain yang sah. 

7. Perawatan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan 

pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam 

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna dalam mencapai tujuan pendidikan. 

 


