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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan 

manusia. Karena dengan pendidikan manusia akan mudah mengikuti 

perkembangan dan tidak akan terbelakang, sehingga pendidikan tidak dapat 

dibatasi oleh waktu, kapan pun dan dimanapun disepanjang hayatnya 

pendidikan sangat diperlukan oleh manusia. Untuk itu hendaknya pendidikan 

diarahkan pada pembentukan manusia yang berbobot, memiliki daya saing 

dan yang terpenting adalah mempunyai akhlak dan moral yang baik.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal I, Pendidikan adalah  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2006: 72). 
 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah  

Usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami 
dan menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan memperhatikan 
tuntutan untuk menghormati agama dalam hubungan kerukunan 
antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 
persatuan nasional (Muhaimin, 2001: 75-76).  
 

Menurut Nazarudin (2007: 12), Pendidikan Agama Islam adalah sebuah 

proses penanaman ajaran agama Islam. Namun, Pendidikan Agama Islam yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang diajarkan di Sekolah.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara (Muhaimin, 2001: 76).  

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri masih banyak nilai-nilai keagamaan 

yang sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masih banyak kasus 

amoral yang disering terjadi. Hal ini hendaknya mendorong dan menyadarkan 

para guru khususnya guru PAI agar dapat menjalankan tugasnya lebih optimal 

untuk mencegah, mengantisipasi dan mengatasi kasus amoral tersebut. Untuk itu 

agar fungsi dan tujuan PAI di sekolah tercapai hendaknya seluruh warga sekolah 

bersama-sama meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah. Salah satu hal 

yang penting yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana pendidikan 

sebagai salah satu hal yang menunjang proses pembelajaran. 

Berkenaan dengan sarana dan prasarana fisik hal ini merupakan salah satu 

hal yang diamati oleh Towaf (1996) sebagai salah satu kelemahan dalam 

pembelajaran PAI yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, mengakibatkan 

pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan Agama Islam yang diklaim sebagai 

aspek yang penting, seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas 

(Muhaimin, 2001: 89-90). 
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Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses 

belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, serta alat-alat dan media 

pembelajaran. Prasarana Pendidikan  adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar 

(Mulyasa, 2002: 49). 

Sedangkan menurut An Nahlawiy yang dikutip oleh Ahmad Janan (2009: 

127) menambahkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya benda 

atau fasilitas perlengkapan sekolah. Namun, An Nahlawiy berpendapat sarana dan 

prasarana dibedakan menjadi 2 yaitu 1) sarana prasarana fisik seperti pergedungan 

lembaga pendidikan, masjid, meja, kursi, serta lingkungan fisik. 2) sarana dan 

prasarana yang bersifat non fisik seperti metode pembelajaran, kewibawaan, 

aturan dan lingkungan non fisik. 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal utama serta hal yang 

penting dalam proses belajar mengajar. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan, 

pengelolaan dan pendayagunaan khususnya bagi sarana dan prasarana fisik 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Namun, pada kenyataannya 

masih banyak ditemukan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh sekolah 

yang kurang optimal penggunaanya serta sarana dan prasaranan non fisik yang 

dianggap kurang penting dalam menunjang proses pembelajaran. Hal ini jelas 

menunjukkan kurang pedulinya warga sekolah terhadap sarana dan prasarana fisik 

maupun non fisik yang telah dimiliki dan kurang adanya pengelolaan yang 
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memadai. Pada dasarnya diperlukan profesionalitas dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana tersebut agar sarana dan prasarana fisik maupun non fisik tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas sehingga 

menghasilkan output yang diharapkan serta mutu sekolah pun semakin 

berkembang baik pula.  

SDIT Nur Hidayah Surakarta merupakan Sekolah Dasar Islam Terpadu 

yang mempunyai ciri khas full day school yang merupakan bentuk transisi antara 

pendidikan formal dengan pesantren. Sehingga SDIT Nur Hidayah Surakarta 

berusaha untuk senantiasa maju dalam bidang agama, namun tidak ketinggalan 

pula dalam bidang akademis, sains dan teknologi. Di bawah Yayasan Nur 

Hidayah Surakarta, Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta ini juga 

memiliki fasilitas pembelajaran yang cukup memadai, mulai dari bangunan 

sekolah cukup baik dan nyaman  serta sarana pembelajaran yang cukup lengkap 

guna menunjang proses pembelajaran.  

Berdasarkan realitas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI yang dilakukan oleh SDIT Nur Hidayah. Peneliti mengambil 

judul penelitian “Upaya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dari berbagai komponen yang 

meliputi pengadaan, penginventarisasian, pemanfaatan, dan penilaian 
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sarana prasarana yang menjadi satu kesatuan yang utuh (Giyanto, 2011: 

11). 

2. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya 

proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, serta alat-alat dan 

media pembelajaran. Prasarana Pendidikan  adalah fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, 

seperti halaman, kebun, taman sekolah, tetapi dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar (Mulyasa, 2002: 49). Sedangkan 

menurut An Nahlawiy yang dikutip oleh Ahmad Janan (2009: 127) 

menambahkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya benda 

atau fasilitas perlengkapan sekolah. Namun, An Nahlawiy berpendapat 

sarana dan prasarana dibedakan menjadi 2 yaitu 1) sarana prasarana fisik 

seperti pergedungan lembaga pendidikan, masjid, meja, kursi, serta 

lingkungan fisik. 2) sarana dan prasarana yang bersifat non fisik seperti 

metode pembelajaran, kewibawaan, aturan dan lingkungan non fisik. 

3. Mutu Pembelajaran PAI. 

a. Mutu 

Mutu (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat 

(kepandaian, kecerdasan), kualitas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005: 800)  
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b. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu peristiwa atau situasi yang sengaja 

dirancang dalam rangka membantu dan mempermudah proses belajar 

dengan harapan dapat membangun kreativitas siswa (Nazarudin, 2007: 

163). Sedangkan Konsep pembelajaran menurut Corey (1986: 195)  

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari 

pendidikan (Sagala, 2006: 61). 

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan pembelajaran 

dalam penelitian ini yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan 

belajar mengajar. 

c. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

siswa dalam meyakini, memahami dan menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional (Muhaimin, 2001: 75-76). Sedangkan 

menurut Nazarudin (2007: 12), Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

proses penanaman ajaran agama Islam. 
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Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. 

4. SDIT Nur Hidayah Surakarta 

SDIT Nur Hidayah Surakarta merupakan salah satu Sekolah Dasar 

Islam Terpadu yang mempunyai ciri khas full day school yang beralamat 

di jalan pisang No.12 Kerten, Laweyan, Surakarta. 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang 

dimaksud dalam judul penelitian ini adalah upaya mengelola, menjaga, 

maupun mengatur segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 

pendidikan fisik yang menunjang proses belajar mengajar mata 

pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012 mulai dari perencanaan, pengadaan, penginvestasian, 

pemeliharaan, pemakaian, penghapusan serta pengawasan sarana dan 

prasarana pendidikan guna meningkatkan mutu pembelajaran PAI serta 

upaya pengelolaan sarana dan prasarana non fisik yang dilakukan SDIT 

Nur Hidayah Surakarta, faktor penghambat dan pendukung dalam 

pengelolaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik serta hasil 

peningkatan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta 

tahun ajaran 2011/2012. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang 

akan dibahas, sehingga masalah-masalah tersebut nantinya menjadi terarah 

dan jelas. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Sarana 

dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur 

Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012? 

3. Bagaimana Hasil Peningkatan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur 

Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 Melalui Sarana dan Prasarana 

Pendidikan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Mendiskripsikan Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di 

SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
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3. Mendiskripsikan Hasil Peningkatan Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur 

Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 Melalui Sarana dan Prasarana 

Pendidikan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Teoritis : memberikan tambahan wawasan pada pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan islam khususnya bagi penyusun dan secara umum 

bagi dunia pendidikan islam. 

2. Praktis : diharapkan dengan penelitian ini menjadi masukan bagi 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan di SDIT Nur Hidayah. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian yang relevan  

dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini. 

Dalam skripsi Fida Faizah (UIN Malang: 2007) dengan judul 

Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  Dalam Meningkatkan  

Kualitas  Belajar  Mengajar  di  SMP  Islam  Ma’arif  02  Malang 

menyimpulkan bahwasanya dengan manajemen  sarana  dan prasarana  

pendidikan  dalam  meningkatkan  kualitas  belajar  mengajar  dilakukan  

dengan baik mulai dari pengadaan, pemeliharaan serta  penghapusan  sarana  

dan  prasarana, Adapun  kendala  yang menjadi  faktor  penghambat  dan  

pendukung dalam manajemen sarana dan prasarana adalah minimnya dana 

yang dimiliki, serta kemampuan guru dalam mengoperasikan media 
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pembelajaran/sarana pendidikan. Sedangkan hasil  yang  diperoleh  SMP  

Islam  Ma’arif  02  Malang  dalam  pelaksanaan manajemen  sarana  dan  

prasarana  pendidikan  antara  lain  adalah  sekolah  ini mendapatkan 

akreditasi A (amat baik) untuk kategori SMP swasta  terbaik sekota Malang. 

Dalam Skripsi Miftakhul Jannah (IAIN Walisongo Semarang :  2010) 

yang berjudul Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Nasima Semarang menyimpulkan 

bahwa optimalisasi manajemen sarana  dan prasarana dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran di SMP Nasima dengan melakukan pengadaan fasilitas 

pembelajaran serta penggunaan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana 

secara optimal. Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana yang 

dilaksanakan cukup optimal. Kelebihan dari optimalisasi manajemen sarana 

dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran yaitu: memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi, memudahkan dalam mengakses informasi 

pendidikan, meningkatkan minat baca peserta didik, menanamkan jiwa anti 

korupsi sejak dini, memudahkan dalam ulangan, mengembangkan bakat 

peserta didik, memudahkan dalam pelaksanaan praktikum, mengembangkan 

psikomotorik peserta didik, lingkungan kelas maupun luar kelas yang selalu 

bersih, suasana kelas yang selalu kondusif dan nyaman, pemeliharaan gedung 

satu tahun sekali, meminimalisir biaya perawatan. Adapun kekurangan dari 

optimalisasi manajemen sarana dan prasarana yaitu: pemeliharaan media 

kurang efektif, penanggungjawab sarana prasarana kurang efektif, jadwal 
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penggunaan laboratorium sering berbenturan, petunjuk penggunaan media 

sering tidak diperhatikan oleh peserta didik, sarana dan prasarana kurang 

terkontrol dengan baik. 

Adapun perbedaan dengan kedua skripsi tersebut diatas adalah : 

1. Penulis lebih menekankan pada sarana prasarana pendidikan fisik dan non 

fisik untuk menunjang pembelajaran PAI. 

2. Lokasi penelitian penulis adalah SDIT Nur Hidayah Surakarta yang 

beralamat di Jl.Pisang No.12 Kerten, Laweyan, Surakarta. 

Dalam thesis Giyanto (UMS: 2011) yang berjudul Pengelolaan Sarana dan 

Prasana di SMP Negeri 2 Matesih menyimpulkan bahwa pengadaan sarana 

prasrana benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan mendukung visi 

dan misi sekolah, perawatan dilakukan secara rutin untuk menghemat angaran dan 

ada kesadaran bahwa perawatan merupakan tanggung jawab bersama warga, 

pemanfatan sarana prasarana mendukung kegiatan belajar mengajar, serta 

pemanfaatan teknologi bagi siswa menambah rasa senang dan turut meningkatkan 

motivasi belajar siswa, SMP Negeri 2 Matesih telah memiliki kesadaran arti 

pentingnya tertib administrasi, penginventarisan yang dilakukan sekolah dengan 

cara pencatatan secara elektronik maupun manual, setiap bulan dilakukan 

pelaporan asset/inventaris sekolah kepada kepala sekolah.  

Adapun perbedaan dengan tema yang akan penulis angkat adalah pada 

thesis Giyanto ini hanya meneliti tentang pengelolaannya saja, sedangkan pada 

penelitian ini disamping meneliti tentang pengelolaannya juga akan meniliti 

tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dari upaya pengelolaan sarana 
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prasarana pendidikan pembelajaran PAI serta hasil yang dicapai melalui 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Upaya pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012”.   

G. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Borgdan dan Taylor dalam buku 

Metodologi penelitian Kualitatif karya Moleong L.J, Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut 

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial  yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada  manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya 

(L.J Moleong, 2011: 3). 
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2. Subyek dan Informan Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pengelolaan sarana pendidikan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta. 

SDIT Nur Hidayah Surakarta adalah salah satu Sekolah Dasar Islam 

Terpadu di Surakarta yang mempunyai ciri khas full day school, selain itu 

sekolah tersebut mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang cukup 

lengkap, kondisi sekolah pun bagus dan nyaman. 

Adapun informan penelitian ini yakni Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah bidang sarana dan prasarana, bagian multimedia serta guru PAI. 

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan tentang kondisi sarana dan 

prasarana pendidikan PAI yang dimiliki, pelaksanaan pengelolaan sarana 

dan prasarana pendidikan PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta serta data-

data dokumentasi berupa sejarah singkat SDIT Nur Hidayah Surakarta, 

keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana yang dimiliki, prestasi 

yang pernah diraih oleh sekolah, letak geografis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) untuk 

memperoleh data maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan 

yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan keseluruhan alat indra (Arikunto, 2006: 146). 
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Metode ini digunakan langsung untuk mengamati benda-benda 

yang menjadi sasaran objek penelitian seperti (media, gedung, 

laboratorium, masjid, dll).  

Fungsi observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

secara langsung sarana dan prasarana yang ada di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta dalam meningkatan mutu pembelajaran PAI. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (L.J Moleong, 2011: 148). 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (L.J Moleong, 2011: 

151). 

Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan wawancara 

langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana 

dan prasarana, bagian multimedia serta guru mata pelajaran PAI di 

SDIT Nur Hidayah Surakarta. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, 

legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 149). 
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Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh catatan atau 

arsip yang berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-

dokumen di SDIT Nur Hidayah Surakarta yang menunjukkan sarana 

prasarana dalam mengajar PAI, gambaran umum SDIT Nur Hidayah 

Surakarta yang meliputi sejarah berdiri, letak geografis, struktur 

organisasi sekolah, guru maupun karyawan. 

4. Analisis Data  

Data yang telah peneliti dapatkan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan 

yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2007: 91). 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, 

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.  

Kemudian dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan 

metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian 

digeneralisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 2007: 47). 

 

 



16 
 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I Pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI meliputi : A. Pengelolaan sarana dan 

prasarana pendidikan meliputi : pengertian pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan, komponen pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. B.  

Pembelajaran PAI meliputi : pengertian PAI, dasar pembelajaran PAI, faktor-

faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran PAI. C. Pengelolaan sarana 

dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI. 

BAB III  Gambaran umum sekolah dan pengelolaan sarana dan 

prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT 

Nur Hidayah Surakarta meliputi: A. Gambaran umum sekolah meliputi : 

sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, sarana prasarana, kesiswaan, 

keadaan tenaga pendidik, B. Upaya pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur 

Hidayah meliputi : pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT Nur Hidayah Surakarta, faktor 

penghambat dan pendukung dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di 

SDIT Nur Hidayah Surakarta serta peningkatan mutu pembelajaran PAI di 

SDIT Nur Hidayah Surakarta melalui pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan. 
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BAB IV  Bab ini berisi Analisis upaya pengelolaan sarana dan 

prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SDIT 

Nur Hidayah Surakarta, faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI 

di SDIT Nur Hidayah Surakarta, peningkatan mutu pembelajaran PAI di SDIT 

Nur Hidayah Surakarta melalui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 

BAB V  Bab ini berisi penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-

saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 


