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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Dilihat dari sisi pelakunya, pendidikan 

merupakan suatu upaya untuk mengubah manusia dari suatu kondisi tertentu 

menjadi manusia yang memiliki suatu bentuk kepribadian tertentu. Sementara 

itu, dilihat dari sisi anak didiknya, pendidikan merupakan suatu usaha untuk 

membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Pendidikan juga 

merupakan metode pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia yang 

memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan. pendidikan harus diarahkan 

kepada pembentukan manusia yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai 

hamba dan khalifah Allah SWT, yaitu manusia yang sadar sepenuhnya akan 

kedudukannya sebagai makhluk yang mesti melaksanakan tugas-tugas 

sebagaimana diinginkan oleh penciptanya. Untuk itu, pendidikan bertugas 

memberikan pengetahuan dan penghayatan yang memadai serta berbagai 

keterampilan yang diperlukan untuk kemakmuran alam semesta.  

Tidak pernah ada manusia yang sukses tanpa melalui proses belajar, 

karena di dalam belajar inilah manusia menemukan pengetahuan dan 

pengalaman yang baru serta diharapkan agar mampu membentuk kesalehan 

pribadi dan sekaligus kesalehan sosial. Tiap situasi belajar akan dihadapi 

secara utuh oleh orang yang belajar sebagai individu yang utuh pula. Itulah 

sebabnya di dalam situasi yang berbeda setiap hari, maka pelajaran atau 
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permasalahan yang dihadapi akan berbeda pula tergantung cara dan fasilitas 

belajar yang ada dan tersedia. 

Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan 

dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali masalah dapat muncul. 

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 (Ibrahim Bafadal, 2008: 01). Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 berbunyi bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat sekolah 

yang berkualitas salah satunya mempunyai kelengkapan fasilitas yang 

menunjang proses balajar mengajar tersebut. Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini juga 

berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung (B. 

Suryosubroto, 2010: 114). Bila suatu sekolah kurang memperhatikan fasilitas 

sarana dan prasarana pendidikan, maka siswa-siswanya kurang bersemangat 
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untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengakibatkan prestasi 

belajar anak menjadi rendah. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional Bab IX Pasal 35 memuat tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Lalu diatur lebih lanjut ke dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan termasuk Bab VII tentang standar Sarana dan 

Prasarana. PP ini mensyaratkan untuk diatur lagi dan telah diatur di dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang: Standar Sarana dan Prasarana 

untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Pada PP Nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 42 Ayat (1) misalnya amat jelas tentang sarana sekolah meliputi 

apa saja. Dan Ayat (2) jelas tentang prasarana sekolah meliputi apa saja. 

Dengan terbitnya peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 

2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten atau 

Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen aset sarana-prasarana 

sekolah, karena sarana dan prasarana adalah termasuk aspek yang 

dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

sekolah. Kedua, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, 

mengharuskan pemerintah daerah untuk secara periodik mendata dan 

melakukan pemutakhiran (up-dating) data sarana prasarana yang merupakan 

barang milik daerah, dan akan menjadi obyek pemeriksaan dari auditor 

keuangan daerah. Ketiga, adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan gedung. 
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Setiap sarana dan prasarana perlu diadministrasikan dengan sebaik-baiknya 

sejak pengadaannya, Istilah lazimnya iventarisasi sarana dan prasarana. 

Semua kebijakan terkait menuntut pemangku kepentingan untuk bertindak 

adanya efisien dan efektif dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan 

sarana prasarana sekolah. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut 

mempertegas bahwa sarana-prasarana sekolah tetap harus terus-menerus 

didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi standar, karena 

berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan 

keberhasil proses belajar-mengajar. 

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah dan 

kesemuanya itu didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 

untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Manajemen sebagai kolektivitas 

yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang 

inilah yang disebut dengan manajemen, sedang orang yang bertanggung 

jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas 

manajemen disebut Manajer. Bila 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 

keseimbangan antara komponen-komponen di atas. Untuk mencapai 

keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami 

prinsip–prinsip dalam pegelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk 
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tercapainya tujuan pendidikan nasional.  Sementara pakar manajemen 

pendidikan lainya menyimpulkan bahwa manajemen perlengkapan 

pendidikan disekolah itu meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, 

pangadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi dan 

penghapusan (Ibrahim Bafadal, 2008: 03). Unsur-unsur manajemen 

pendidikan dalam pandangan Islam merupakan fungsi manajemen. Dimana 

ketika unsur-unsur yang ada tidak dijalankan maka optimalisasi hasil tidak 

akan tercapai. Adapun unsur pendukung manajemen tersebut antara lain 

adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Tindakan, dan Pengawasan. 

Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun 

secara mendetail. Proses berpikir dilakukan untuk menghindari kerugian atau 

kegagalan. Pengorganisasian adalah penyusunan dan pengaturan bagian-

bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Pengorganisasian diperlukan dalam 

pendidikan Islam dalam rangka menyatukan visi misi sehingga tujuan bisa 

tercapai. Tindakan pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Tindakan 

merupakan aplikasi atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun dan 

direncanakan. Pengawasan merupakan penentu terhadap apa yang harus 

dilaksanakan sekaligus menilai dan memeperbaiki sehingga pelaksanaan 

program sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pendidikan Islam. 

SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah salah satu sekolah kejuruan 

yang ada di Kabupaten Wonogiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem 

pendidikan kejuruan yang memberikan standar kompetensi nasional yang 
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baku. Standar kompetensi, standar kurikulum dan standar pengujian 

dimaksudkan untuk menjamin bahwa sistem pendidikan kejuruan benar-benar 

memberikan kompetensi yang telah dibutuhkan oleh industri. Oleh karenanya 

ukuran mutu tamatan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari hasil Ujian 

Akhir Nasional tetapi juga dari kompetensi yang dicapai. Ketercapaian 

kompetensi dilihat dari keterampilan. Setiap keterampilan yang dicapai 

diberikan sertifikat oleh lembaga yang berwenang seperti majelis pendidikan 

kejuruan nasional.  

Fasilitas belajar yang tersedia di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

cukup beragam, walaupun masih ada beberapa fasilitas penting yang belum 

tersedia karena terbatasnya dana yang ada. Dengan fasilitas yang ada SMK 

ini masih bisa menjalankan proses belajar mengajar walaupun hasilnya belum 

maksimal sesuai dengan harapan. Proses belajar mengajar akan berjalan 

lancar kalau ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap. 

Oleh karena masalah fasilitas merupakan masalah yang esensial dalam 

pendidikan, maka dalam pembaharuan pendidikan kita harus sempat pula 

memperbaharui mulai dari gedung sekolah sampai kepada masalah yang 

paling dominan yaitu alat peraga (sebagai penjelasan dalam menyampaikan 

pendidikan). 

Sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu penunjang 

keberhasilan pendidikan, seringkali menjadi kendala dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, khususnya di SMK Muhammadiyah 

4 Wonogiri  yang diteliti. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah 
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adanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai 

atau lengkap. Dari sisi lainnya kelengkapan sarana dan prasarana dapat 

berdampak positif bagi keberhasilan siswa dalam memperoleh informasi 

sebagai upaya untuk membentuk karakter dibidang profesi yang siap terjun 

kedalam dunia kerja. Yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana 

manajeman pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah tersedia 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri.  

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 

2011/2012  adalah proses  yang terdiri dari rangkaian kegiatan meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan 

penghapusan yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana 

pendidikan yang telah diatur dalam Permendinas Nomor 40 Tahun 2008 

Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan latar belakang dan realita di atas, penulis tertarik untuk  

menjadikan karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: 

Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 

2011/2012 . 
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B. Penegasan Istilah  

Agar terhadap masalah yang jelas tentang  judul skripsi tersebut, maka penulis 

perlu memberikan penegasan serta batasan terhadap masalah yang akan diteliti 

dalam skripsi tersebut agar tidak terjadi kerancuan dan salah penafsiran. 

Adapun istilah–istilah yang perlu penulis tegaskan antara lain sebagai berikut: 

1. Manajemen  

Manajemen adalah kegiatan–kegiatan non rutin yang menangani 

gejolak baik positif maupun negatif yang membutuhkan pemikiran dan 

aktivitas khusus untuk menyelesaikannya, termasuk yang berkaitan dengan 

sumber–sumber pendidikan (Made Pirdata, 2004: 4).  

2. Sarana Pendidikan 

Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot, yang 

secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah (Ibrahim 

Bafadal, 2008: 2). 

3. Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar 

yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah (Ibrahim Bafadal, 2008: 2). 

4. Mutu Pendidikan  

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 

atau jasa yang menunjukan kemampuanya dalam memuaskan kebutuhan 

yang diharapkan oleh pelanggan (Tim Dosen Administrasi Universitas 

Pendidikan Indonesia, 295: 2010). Mutu pendidikan adalah paduan sifat-
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sifat produk pendidikan yang menunjukkan kemampuannya dalam 

memenuhi kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan yang dinyatakan atau 

kebutuhan yang tersirat, masa kini dan masa depan. 

5. SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri  

SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah salah satu amal usaha 

Muhammadiyah dibidang pendidikan dibawah majelis dikdasmen 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang 

menjadikan pendidikan Agama Islam sebagai identitas kelembagaannya. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 

2011/2012  adalah proses  yang terdiri dari rangkaian kegiatan meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan 

penghapusan yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana 

pendidikan yang telah diatur dalam Permendinas Nomor 40 Tahun 2008 

Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Mendiskripsikan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 
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b. Mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari penerapan 

Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Menyebutkan faktor-faktor pendukung dan penghambat Manajemen 

Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

1. Untuk memperkaya pengetahuan dan menambah wawasan. 

2. Sebagai kontribusi ilmiah dan sumbangan informasi bagi mereka 

yang meminati dan melakukan penelitian lebih jauh seputar 

manajeman sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Secara Praktek 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan masukan terhadap pelaksanaan  penyelenggaran 

Manajemen Sarana dan Prasarana pendidikan di SMK 
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Muhammadiyah 4 Wonogiri, sehingga data dijadikan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini dapat gunakan oleh Kepala Sekolah, Kepala 

Program studi, Kepala Bengkel dan Guru sebagai evaluasi terhadap 

pelaksanaan manajeman sarana dan prasarana pendidikan. 

E. Kajian Pustaka 

Berikut ini beberapa penelitian yang dapat penulis kemukakan 

sebagai kajian pustaka: 

1. Siti Nurubay (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2008) NIM.104011000036 

dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Sarana Dan 

Prasarana Pendidikan Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP Dua Mei 

Ciputat Tahun 2008“ dapat disimpulkan setelah peneliti mengadakan 

penelitian dengan data-data yang dihimpun, ditabulasikan dan 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan guru 

cukup berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa SMP Dua Mei 

Ciputat, misalnya alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran, 

sehingga kemungkinan juga dapat berpengaruh dengan hasil belajar 

siswa,namun terdapat sebagian guru kurang dapat mengoperasionalkan 

alat pembelajaran dengan baik. Selain itu, terdapat salah satu prasarana 

pandidikan yang telah tersedia belum dapat dimanfaatkan atau 

digunakan. Misalnya, terdapat prasarana pendidikan seperti 

perpustakaan yang belum dimanfaatkan atau dipergunakan, 
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dikarenakan belum ada petugas yang bersedia mengorganisir dan 

memanagemen perpustakaan tersebut, sehingga siswa tidak dapat 

memanfaatkan perpustakaan tersebut untuk memperkaya ilmu 

pengetahuan dan tidak memudahkan siswa untuk mengerjakan 

sebagian tugas yang diberikan guru dengan baik, seperti tugas yang 

berkenaan dengan masalah artikel, makalah, resensi dan lain-lain. 

b. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

dilakukan guru pada SMP Dua Mei Ciputat sudah cukup baik, namun 

alangkah baiknya guru lebih meningkatkan keterampilan guru dalam 

menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, 

karena kualitas dan kemampuan serta kreatifitas seorang guru dapat 

dilihat bagaimana dia dapat mengunakan dan memanfaatkan sarana 

dan prasarana pendidikan yang telah tersedia dengan baik dan dapat 

memotivasi siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam 

belajar dan mencapai prestasi dengan baik. 

c. Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana yang ada di SMP 

Dua Mei Ciputat sudah cukup memadai. Namun keadaan sarana dan 

prasarana SMP Dua Mei Ciputat kurang baik, misalnya, ruang kepala 

sekolah dan guru-guru yang fasilitas dan ukurannya kurang memenuhi 

syarat, sehingga keadaan ruangan kurang begitu nyaman, alangkah 

baiknya ruangan tersebut diperluas agar terasa nyaman serta ruangan 

tata usaha yang terpisah dari gedung SMP Dua Mei dan masih satu 

gedung dengan tata usaha SMA dan SMK, alangkah baiknya pihak 
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kepala sekolah SMP Dua Mei membuatkan ruangan khususnya untuk 

bidang tata usaha agar lebih fokus dan nyaman dalam melaksanakan 

segala tugas-tugas yang berkenaan dengan sekolah SMP Dua Mei 

Ciputat. 

2. Giyanto (UMS-2011) NIM. Q 100 070 543 dalam Tesis nya yang berjudul 

“Pengelolaan Sarana Dan Prasarana (Studi Kasus di SMP Negeri 2 

Matesih)“ dapat disimpulkan : 

a. Pengadaan sarana dan prasarana menjadi prioritas sekolah, kegiatan 

penyusunan draf yang memuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran baik 

yang berupa barang habis pakai maupun barang permanen. Pengadaan 

saran dan prasarana. 

b. Mendukung visi dan misi sekolah. 

c. Perawatan sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Matesih dilakukan 

secara rutin untuk menghemat anggaran sekolah,serta ada kesadaran 

bahwa perawatan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung 

jawab bersama seluruh warga sekolah. 

d. Pemamfaatan sarana dan prasarana telah mendukung kegiatan belajar 

mengajar, serta pemanfaatan ICT menumbuhkan rasa senang dan turut 

memotivasi belajar siswa. 

e. SMP Negeri 2 Matesih telah memiliki kesadaran akan pentingnya 

tertib administrasi. Penginventarisasian sarana dan prasarana sekolah 

menggunakan pencatatan secara elektronik dan tradisional. Keadaan 
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asset/inventaris sarana dan prasarana sekolah selalu kepada kepala 

sekolah setiap bulan dilaporkan. 

3. Sudarsih (UMS-2011) NIM. Q 100 080 304 dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengelolaan sarana dan prasarana rintisan sekolah mandiri (studi kasus 

SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobokan Tahun Ajaran 2010/2011“ 

berdasarkan hasil penelitian dan fokus penelitian pada BAB 1 maka dapat 

disimpulkan tentang pengelolaan sarana dan prasarana rintisan sekolah 

katagori mandiri studi kasus SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobokan 

Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai berikut: 

a. Karakteristik pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana rintisan 

sekolah katagori mandiri studi kasus SMA Negeri 1 Toroh. 

      pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana rintisan sekolah 

katagori mandiri studi kasus SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 

Grobokan adalah cara pengadaannya yaitu berasal dari bantuan 

pemerintah yaitu berupa gedung perabot dan alat – alat pada awalnya. 

Swadaya masyarakat berupa tambahan gedung, pagar, lapangan tenis. 

Swadaya sekolah berupa lapangan mushola, alat–alat, perabot. Hibah 

dari UMS yaitu berupa labtop dan komputer. Prosedur pengadaan yaitu 

sekolah menganalisis kebutuhan, membuat proposal, peninjauan 

kebutuhan, pembentukan panitia, pengadaan barang, laboran. Proses 

pengadaan sarana dan prasarana yaitu buku–buku melalui pembelian 

dan bantuan. Perabot bantuan dropping dari pemerintah dan 

pembelian, alat–alat pembelian, bangunan bantuan dan bangunan baru, 
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tanah bantuan dari pemerintah. Pengendalian pengendalian pengadaan 

sarana dan prasarana adalah melalui inventarisasi barang kemudian 

pencatatan barang, laboran dan pengontrolan ulang. 

b. Karakteristik pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana sekolah 

katagori mandiri SMA Negeri 1 Toroh. 

Pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana sekolah 

katagori mandiri SMA Negeri 1 Toroh adalah penggunaan dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang ada. Penggunaan sarana dan prasarana 

dapat digunakan oleh semua warga sekolah tergantung kebutuhan 

masing-masing. Penggunaan ruang kelas sudah mencukupi dan sudah 

sesuai. Ruang laboratorium penggunaanya di serahkan kepada masing-

masing kordinator laboratorium, begitu juga dengan ruang media, 

komputer, alat-alat olah raga. Penggunaan perpustakaan sedangkan 

yang lainnya dapat digunakan sewaktu-waktu akan tetapi di jam-jam 

sekolah. 

Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan dengan 

pengecekan barang/ alat-alat, pembersian, pengecekan ulang setelah 

digunakan. Pengecekan dilakukan agar barang dalam keadaan siap 

pakai, utuh awet, tidak cepat rusak, nyaman digunakan dan enak 

dipandang untuk memperlancar proses belajarr mengajar. 

c. Karakteristik Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan prasarana adalah 

sebagai berikut. 



16 

 

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara terus 

menerus  yang dilakukan yaitu pemeliharaan lingkungan sekolah, 

pemeliharaan sekolah yang dilakukan yaitu pengecetan tembok dan 

dilakukan pemeliharaan darurat dan preventif. Pemeliharaan sarana 

dan prasarana melibatkan petugas kebersihan dan semua warga 

sekolah. Untuk pemeliharaan laboratorium diserahkan petugas 

kebersian dan koordinator masing-masing. 

Perpustakaan juga di serahkan koordinatornya  masing-masing 

pemeliharaan buku-buku apabila rusak mengganti sesuai buku yang 

rusak. Pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana selalu 

dilakukan pengecekan pembersihan dan pengecekan ulang agar barang 

siap pakai lagi, bersih, utuh, nyaman dan aman bagi pengguna. 

Pemeliharaan lingkungan juga dilakukan penghijauan minta bantuan 

dari dinas kehutanan supaya sekolah terlihat sejuk dan nyaman. 

Sehingga SMA Negeri 1 Toroh tetap menjadi sebuah percontohan 

“ADIWIYATA” di Kabupaten Grobokan. 

d. Bedasar kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SMA 

Negeri 1 Toroh sudah memenuhi standar rintisan sekolah katagori 

mandiri/standar katagori mandiri. 

Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian di atas, memang sudah ada 

penelitian-penelitian yang serupa dengan yang akan penulis teliti. Akan tetapi, 

dari lokasi dan studi kasus penelitiannya jelas berbeda. Penelitian ini lebih 

fokus terhadap manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan dan peneliti mengambil lokasi di SMK 

Muhammdiyah 4 Wonogiri. Dengan demikian, penelitian ini telah memenuhi 

pembaharuan. 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan terarah dan rasional serta bisa 

mendapatkan hasil yang optimal, maka penelitian ini akan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan, sebab penelitian ini didasarkan atas data-data yang dikumpulkan 

dari lapangan secara langsung. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi 

kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau  lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan sesuatu nilai dibalik data 

yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna 

(Sugiyono, 2010: 15). 
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3. Subyek penelitian dan sumber data 

a. Subjek penelitian 

Subyek penelitian adalah tempat memperoleh informasi yang dapat 

di peroleh dari seseorang maupun sesuatu yang mengenainya agar 

diperoleh keterangan (Suharsimi Arikunto, 1996: 113). Adapun yang 

dijadikan subyek (informan) dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

b. Kepala Program Studi 

c. Kepala Bengkel 

d. Guru 

b. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek, sedang data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan ataupun tertulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian ini, metode yang penulis gunakan antara lain : 

a. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencacatan secara sistematik terhadap gejala atau 
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fenomena yang ada dalam objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

133). Dalam penelitian data yang diperoleh dengan cara mencatat 

secara langsung objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi langsung yaitu 

pengamatan terhadap kondisi fisik di SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri dengan menentukan sarana dan prasarana pendidikan, 

metode, alat dan perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri.  

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

responden besar atau sedikit (Sugiyono, 2010: 194). Dalam hal ini 

penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah, Kepala 

bengkel dan kepala program studi guna mendapatkan informasi 

tentang segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan 

prasarana pendidikan. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan,gambar, atau karya – karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 82: 2005). Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalkan catatan harian,sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan 
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kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 

seni,yang dapat berupa gambar, patung, dan film. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

5. Metode Analisis Data 

   Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam katagori, 

menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 87: 2005).   

  Teknik analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, 

karena anlisis data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah dalam penelitian. Dari data yang akan diperoleh 

kemudian dianalisis. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah secara induktif yang didasarkan pada analisis 

kualitatif. Beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip 

dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian kualitatif 

bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan 

muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun 
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dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang 

mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta 

hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian Kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan 

mengungkap ( to deskribe and explore) dan ke dua, menggambarkan dan 

menjelaskan (to deskribe and explain). 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam pembahasan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima BAB 

yang terdiri dari: 

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

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

metode penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II Membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam 

bab ini akan diuraikan tentang teori-teori menejemen sarana dan prasarana 

seperti pengertian manajemen, pengertian sarana dan prasarana, unsur-unsur 

manajemen, pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dan 

tujuan manajemen  sarana dan prasarana pendidikan, Konsep dasar mutu 

layanan pembelajaran, pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap 

mutu layanan pembelajaran. 

BAB III Membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

SMK Muhammdiyah 4 Wonogiri yang meliputi antara lain gambaran umum 

SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri, Sejarah berdirinya, Letak geografis, Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Struktur organisasi, Keadaan guru, Karyawan dan 
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murid, Manajemen sarana  dan prasarana pendidikan di SMK Muhammdiyah 

4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012, Faktor pendukung dan penghambat 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

BAB IV Membahas analisis manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 

diantaranya tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012, Faktor pendukung 

dan penghambat manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

BAB V  Berisi penutup terdiri atas kesimpulan, saran dan kata penutup. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


