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ABSTRAK 

 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang 

penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan manajemen dengan 

baik. Hal itu pula yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri sebagai 

salah satu usahanya dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Dari sinilah 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja usaha-usaha 

yang dilakukan SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri dalam melaksanakan 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada tahun pelajaran 2011/2012, 

serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sehingga penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri dalam melaksanakan Manajemen Sarana dan 

Prasarana Pendidikan pada Tahun pelajaran 2011/2012, serta mendiskripsikan 

faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan 

kepala sekolah, guru, serta karyawan SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri sebagai 

informan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1) kegiatan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri tahun pelajaran 

2011/2012 meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Inventarisasi, dan 

Penghapusan. 2) Faktor pendukung meliputi: memiliki lahan yang luas dan 

nyaman, memiliki produk-produk andalan, ruang penunjang dan ruang 

pembelajaran khusus yang lengkap, memiliki 3 (tiga) program keahlian 

diantaranya prodi ternik otomotif, prodi teknik  audio video, dan prodi teknik 

instalasi tenaga listrik, keterlibatan komite sekolah dan wali murid dalam 

perencanaan dan pengadaan  sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan terkait 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan ke seluruh guru, 

tenaga kependidikan dan peserta didik oleh kepala sekolah. 3)Faktor 

penghambatnya meliputi: Website sekolah belum dikelola secara optimal, 

publikasi sekolah ke media masih kurang, terdapat perlengkapan mesin yang 

bagus tapi SDM yang masih kurang, kurangnya kesadaran peserta didik di dalam 

perawatan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pemerintah dalam hal 

pendanaan masih kurang, terdapat beberapa sarana yang masih kurang 4) semua 

kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 belum sesuai dengan prinsip manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan.  

Kata kunci: Manajemen,Sarana dan prasarana,SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri. 



A. Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah  

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh 

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. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, 

diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip–prinsip dalam 

pegelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk 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.  

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 

1 



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. Setiap sarana dan prasarana perlu 

diadministrasikan dengan sebaik-baiknya sejak pengadaannya, Istilah 

lazimnya iventarisasi sarana dan prasarana. Berbagai kebijakan pemerintah 

tersebut mempertegas bahwa sarana-prasarana sekolah tetap harus terus-

menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi 
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standar, karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan 

sangat menentukan keberhasil proses belajar-mengajar. 

SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah salah satu sekolah 

kejuruan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Fasilitas belajar yang tersedia 

di SMK ini 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. 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. 

b. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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2. Menyebutkan faktor-faktor pendukung dan penghambat Manajemen 

Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

b. Landasan Teori 

Menurut Ibrahim Bafadal (2008: 8) Proses manajemen sarana prasarana itu 

meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, 

pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. 

a. Perencanaan  

Perencanaan merupakan fungsi pertama dan terpenting diantara 

fungsi manajemen yang lain. Perencanaan ini merupakan pedoman yang 

dipakai dasar kemana tujuan organisasi dan bagaimana cara pencapaian 

tujuan organisasi itu (Tim FKIP UMS, 2004: 05). Perencanaan pada 

hakekatnya merupakan proses pengambilan keputusan yang dipakai 

sebagai dasar bagi kegiatan atau aktivitas di masa datang dalam rangka 

mencapai tujuan. 

b. Pengadaan  

Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua 

keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Jadi, 

didalam pengadaan sarana dan prasarana perlu kejujuran dan tanggung 

jawab yang tinggi dan dari segi peralatanya perlu diperhatikan segi 

kualitas dan kuantitas barang, sehingga sarana dan prasarana yang sudah 

ada tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 
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c. Pendistribusian  

Di dalam ilmu pendidikan menurut Ibrahim Bafadal (2008: 38) 

bahwa “pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana merupakan 

kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung 

jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan 

barang tersebut”.   

d. Penggunaan  

Dalam hal penggunaan juga terdapat dua prinsip yang harus 

diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal (2003: 42), 

yaitu :  

1) Prinsip efektifitas Prinsip efektifitas berarti semua pemakaian 

sarana dan prasarana pendidikan disekolah harus ditujukan semata-

mata dalam rangka untuk memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2) Prinsip efisiensi Prinsip efisiensi berarti semua pemakaian 

sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan 

cara hemat dan hati-hati sehingga semua sarana dan prasarana yang 

ada tidak cepat habis, rusak, ataupun hilang.  
 

e. Pemeliharaan  

Pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk 

mengusahakan agar barang tetap dalam kegiatan baik dan berfungsi 

dengan baik juga. Kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran 

waktu dan ukuran keadaan barang dengan penuh kehati-hatian, bisa 

dilakukan setiap hari, secara berkala atau jangka waktu tertentu sesuai 

dengan petunjuk penggunaan. 
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f. Inventarisasi 

Secara definitif inventarisasi menurut Ibrahim Bafadal (2003: 55) 

merupakan “pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara 

sistematis, tertib, dan teratur menurut ketentuan-ketentuan atau pedoman-

pedoman yang berlaku”. Inventarisasi sendiri bertujuan untuk menciptakan 

tertib administrasi barang milik negara yang dimiliki oleh sekolah.  

g. Penghapusan  

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 62) penghapusan perlengkapan 

sekolah adalah “kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa 

juga barang milik negara) dari daftar inventaris berdasarkan undang-

undang yang berlaku”. Oleh karena itu, penghapusan dibuat dengan 

perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan 

dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak dihapuskan. 

c. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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. 
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3. Subyek 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 Kepala SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri, Kepala Program Studi, Kepala Bengkel, 

Guru. 

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 

fenomena yang ada dalam objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

133). Observasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

observasi langsung yaitu pengamatan terhadap kondisi fisik 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). Penulis 
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mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah, Kepala bengkel dan 

kepala program studi. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

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

seseorang (Sugiyono, 82: 2005).  

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).  

d. Hasil Penelitian 

a. Manajemen Sarana dan Prasarana Pedidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah proses memikirkan dan 

menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah tahun pelajaran 
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2011/2012 untuk mencapai tujuan pendidikan SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri, yaitu mampu dan terampil dibidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. Di dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan pihak sekolah sangat memperhatikan permendiknas nomor 

40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah 

kejuruan (SMK) sebagai acuan dalam mendefinisikan alat-alat sekolah 

yang dibutuhkan.  

Sesuai dengan APBS yang disusun disetiap akhir tahun 

anggaran untuk periode satu tahun, maka penyusunan perencanaan 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 

4 Wonogiri pada umumnya juga dilaksanakan setiap akhir tahun untuk 

periode satu tahun, kecuali perencanaan untuk kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan pertama kali. Sekolah SMK Muhammadiyah 4 

Wonogiri sangat berbeda dengan negeri, karena untuk sekolah negeri 

yang dana anggarannya dari APBD/APBN harus direncanakan jauh-

jauh hari sebelum tahun anggaran.  

2. Pengadaan 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 adalah 

kegiatan untuk memperoleh semua keperluan yang berkaitan dengan 

sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah yaitu 

mampu dibidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain pengadaan sarana dan 
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prasarana pendidikan merupakan upaya merealisasikan rencana 

kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang telah 

disusun sebelumnya.  

3. Penggunaan 

Penggunaan sarana prasarana pendidikan SMK 

Muhammadyah 4 Wonogiri adalah untuk kepentingan pembelajaran 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan sarana dan 

prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri mengacu 

dua prinsip yaitu prinsif efektifitas dan prinsip efisiensi.  

4. Inventarisasi 

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah kegiatan pencatatan atau 

pendaftaran barang-barang milik SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur 

menurut ketentuan dan tata cara yang sudah diatur oleh sekolah. 

5. Penghapusan 

      Penghapusan Sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah kegiatan meniadakan barang-

barang milik lembaga dari daftar inventaris. Sarana dan prasarana 

yang dipakai terlalu lama sudah tentu akan mengalami kerusakan dan 

jika tingkat kerusakannya sudah sangat besar sudah tidak ekonomis, 

tidak efektif dan tidak efisien lagi harus dihapuskan dari daftar 

Inventaris.  
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b. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sarana Dan 

Prasarana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri 

Faktor-faktor Pendukung Manajemen Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri antara lain memiliki 

lahan yang luas dan nyaman. SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri memiliki 

produk-produk andalan. SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri terdapat Ruang 

penunjang yang lengkap, Memiliki 3 (tiga) program keahlian yang 

menjadi jurusan unggulan, Keterlibatan Komite sekolah dan wali murid 

dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Faktor-faktor penghambat Manajemen Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri antara lain Website 

sekolah belum dikelola secara optimal, Terdapat perlengkapan mesin yang 

bagus, Kurangnya kesadaran peserta didik di dalam perawatan sarana dan 

prasarana pendidikan, Dukungan pemerintah yang sangat kurang sekali 

dalam hal pendanaan, Tidak terdapat Sarana Laboratorium Fisika, Sarana 

Laboratorium Kimia, Sarana Laboratorium IPA, dan Sarana Laboratorium 

e. Kesimpulan dan Saran  

a. Kesimpulan 

1. Kegiatan Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan 

penghapusan. 
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2. Faktor-faktor Pendukung Manajemen Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan Di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri adalah: Pertama, 

Memiliki lahan yang luas dan nyaman. Ke dua, Memiliki produk-

produk andalan. Ke Tiga, Terdapat Ruang penunjang yang lengkap. 

Ke Empat, Memiliki 3 (tiga) program keahlian yang menjadi jurusan 

favorit. Ke Lima, Keterlibatan Komite sekolah dan wali murid dalam 

perencanaan dan pengadaan  sarana dan prasarana pendidikan.  

3. Faktor-faktor penghambat antara lain: Pertama,  Website sekolah 

belum dikelola secara optimal. Ke Dua, Publikasi ke media–media 

elektronik maupun ke media cetak yang masih kurang. Ke Tiga, 

Terdapat perlengkapan mesin yang bagus tapi Sumber Daya 

Manusianya yang mengoperasikan belum ada. Ke Empat, Kurangnya 

kesadaran peserta didik di dalam perawatan sarana dan prasarana 

pendidikan. Ke Lima, Dukungan pemerintah yang sangat kurang 

sekali dalam hal pendanaan. Ke Enam, Tidak terdapat Sarana 

Laboratorium.  

4. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 4 Wonogiri sangat mempengarui proses kegiatan 

belajar mengajar, sehingga sangat menentukan dalam proses 

peningkatan mutu pendidikan. 

b. Saran 

1. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan publikasi dan pecitraan ke 

masyarakat luas tentang SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri. 
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2. Membangun dan meningkatkan Sumber Daya Manusia internal sekolah 

sesuai dengan kopetensi yang dimiliki. 

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang.  

4. Membangun kerja sama dengan dunia kerja, industri atau lembaga-

lembaga lain yang siap bekerja sama terkait lowongan pekerjaan, 

bantuan perlengkapan sekolah atau pendanaan. 

5. Bagi guru program studi kejuruan dituntut agar lebih cermat mengawasi 

murid-muridnya dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar 

di ruang praktek/ bengkel.  

6. Bagi murid hendaknya meningkatkan kesadaran di dalam merawat dan 

menjaga sarana dan  prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 

wonogiri, sehingga akan lebih awet dan tahan lama serta tidak mudah 

rusak. 
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