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MOTTO 
 

 

Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. 

Karena “HASIL” bisa direkayasa dan dibeli, 

sedangkan “PROSES” selalu jujur menggambarkan diri kita 

sebenarnya. 

(Abdhy)1 

 

                                                           
1 https://www.slideshare.net/Abdhy88/skripsi-manajemen-pendidikan-ung-36039503 [29 April 

2017] 

https://www.slideshare.net/Abdhy88/skripsi-manajemen-pendidikan-ung-36039503
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ABSTRAK 
 

Novia Maisun Ni’matin. Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah. Skripsi Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

Latar belakang penelitian ini adalah sarana dan prasarana yang menjadi 

salah satu unsur sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran, maka 

perlu adanya pemberdayaan dan pengelolaan supaya tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Tetapi kenyataannya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tidak 

dikelola dengan pengetahuan yang cukup sehingga sering terjadi tidak tepat 

sasaran dalam pengelolaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan tentang manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana, serta 

untuk mengetahui upaya optimalisasi manajemen sarana dan prasarana yang 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil objek 

penelitian SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah terkait optimalisasi manajemen 

sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan adanya 

optimalisasi serta terpenuhinya semua kebutuhan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran maka mutu pembelajaran akan meningkat. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data  yang berhasil 

dikumpulkan, dan dari data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menggambarkan proses pengelolaan sarana dan 

prasarana, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 1) Manajemen sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah sesuai dengan fungsi manajemen sarana dan prasarana dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan 

penghapusan. 2) Upaya optimalisasi manajemen sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

melakukan beberapa cara yaitu: melengkapi sarana dan prasarana, bekerjasama 

dengan guru, monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan membuat alat peraga 

sendiri. 3) Mutu pembelajaran SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah meningkat 

dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan 

manajemen sarana dan prasarana hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian 

delapan Standar Nasional Pendidikan dan perubahan perilaku siswa.  

Kata kunci : Manajemen sarana dan prasarana, Mutu, dan Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai 

dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung 

seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. Sekolah juga 

memberikan pelayanan kepada semua warga sekolah, khususnya pelayanan 

untuk peserta didik yang menuntut ilmu. 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam upaya pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan 

baik dan terarah agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan juga 

perlu memiliki standar-standar tertentu agar tetap dapat menjaga dan 

meningkatkan mutunya. Pengaturan standar tersebut dibuktikan dengan 

adanya PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) dalam peraturan tersebut diartikan sebagai 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia.2 Penetapan SNP ini mendorong sekolah untuk 

dapat memperbaiki mutu pendidikannya dan mencapai standar minimal yang 

telah ditentukan. Lingkup SNP terdiri dari standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi oleh 

sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 

Kualitas yang baik dalam suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh 

suatu perencanaan yang baik dalam suatu manajemen. Oleh karena itu, dalam 

menentukan tujuan yang baik dalam suatu lembaga pendidikan supaya 

menghasilkan out put yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan manajemen 

yang baik. Untuk melaksanakan sesuatu dengan tertib, teratur dan terarah 

diperlukan adanya manajemen. Manajemen merupakan seni untuk 

melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Berdasarkan kenyataan 

manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.3 

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara 

optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di semua lembaga 

pendidikan atau institusi yang memerlukan manajemen yang efektif dan 

efisien. Maksud efektif dan efisien adalah berhasil guna dan berdaya guna. 

                                                           
2 Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hal. 2. 
3 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), cet. 3. hal. 3.  
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Artinya, bahwa manajemen yang berhasil mencapai tujuan dengan 

penghematan tenaga, waktu, dan biaya. 

Pendidikan juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen. Salah satunya adalah sarana dan perasarana yang dibutukan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu 

objek yang sangat vital dalam mendukung tecapainya tujuan pendidikan 

dalam proses pembelajaran. Di era sekarang ini berbagai macam cara telah di 

lakukan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan salah 

satunya adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. 

Kemampuan guru dan lembaga dalam memenuhi sarana dan prasarana 

pendidikan akan sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran.4 

Begitu urgennya sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan 

dalam menunjang keberhasilan organisasi pendidikan menjadikan sarana dan 

prasarana menjadi satu bagian dari manajemen yang ada di lembaga 

pendidikan. Bisa dikatakan bahwa sarana dan prasrana merupakan salah satu 

sumber penting dalam proses pembelajaran di sekolah, maka perlu adanya 

pemberdayaan dan pengelolaan supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Maka dari itu 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 perundang-undangan pendidikan nasional 

yang berlaku. Tetapi kenyataannya, sarana dan prasarana pendidikan di 

                                                           
4 Adriman. “Pentingnya Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pelaksanaan Belajar 

Pembelajaran.” https://adriman1011.wordpress.com/2015/01/07/pentingnya-sarana-dan-prasarana-

pendidikan-dalam-pelaksanaan-belajar-pembelajaran/ (28 Maret 2017). 

https://adriman1011.wordpress.com/2015/01/07/pentingnya-sarana-dan-prasarana-pendidikan-dalam-pelaksanaan-belajar-pembelajaran/
https://adriman1011.wordpress.com/2015/01/07/pentingnya-sarana-dan-prasarana-pendidikan-dalam-pelaksanaan-belajar-pembelajaran/
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sekolah tidak dikelola dengan pengetahuan yang cukup sehingga sering 

terjadi tidak tepat sasaran dalam pengelolaan.  

Misalnya dalam penggunanan media pembelajaran, sekolah SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah sudah memiliki fasilitas yang memadai 

seperti LCD dan Alat Peraga yang cukup lengkap, namun dalam 

penggunaannya guru tersebut kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran 

baik LCD maupun Alat Peraga yang ada, karena keterbatasan waktu serta 

kemampuan yang dimiliki guru tersebut. Perpustakaan juga kurang di 

manfaatkan oleh siswa karena kurangnya keaktifan siswa dalam mencari 

materi yang sudah di berikan, karena kebanyakan dari siswa hanya terpacu 

pada buku pegangan yang sudah diberikan guru tanpa mencari bahan atau 

materi sendiri.  

Kurang tepatnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan 

menyangkut cara perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, 

inventarisasi, serta penghapusan. Bahkan banyak pengelola yang kurang 

memahami standar dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 45 ayat 1 

disebutkan bahwa: 

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 
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pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, 

emosional, dan kejiwaan peserta didik”.5 

Satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat 

banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang 

menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah 

satu masalah yang dihadapi sekolah adalah masalah sarana prasarana.  

Proses pendidikan memang memerlukan fasilitas atau peralatan, tetapi 

semua fasilitas atau peralatan harus diadakan sesuai dengan kebutuhan. Jika 

fasilitas itu sudah diadakan maka harus dimanfaatkan melalui proses yang 

optimal. Agar semua fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam proses 

pendidikan, maka fasilitas tersebut hendaknya dikelola dengan baik. Di 

samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta 

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan 

pembelajaran, baik oleh guru sebagai pengajar, maupun murid sebagai 

pelajar. 

Maka dari itu, pada penelitian ini akan meneliti tentang optimalisasi 

sarana yang berhubungan langsung dengan pembelajaran agar menjadikan 

mutu pembelajaran di SD Negeri Gajah 1 lebih baik. 

 Hasil pra penelitian yang peneliti lakukan di SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah mendapatkan data sarana dan prasarana yang dimiliki 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah ada beberapa sarana dan prasarana 

                                                           
5 Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, hal. 14. 
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yang sudah memenuhi standarisasi sarana seperti luas tanah dan bangunan, 

ventilasi ruangan, instalasi listrik, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/berolahraga. 

Untuk sarana alat pelajaran dan alat peraga yang dimiliki SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah belum cukup lengkap, tetapi alat pelajaran dan alat 

perga yang sudah ada tidak dapat digunakan secara optimal oleh guru dalam 

proses pembelajaran.alat pelajaran dan alat peraga yang sudah dimiliki sangat 

jarang digunakan oleh oleh guru untuk proses pembelajaran tetapi hanya 

disimpan di ruang perpustakaan.  

Pengelolaan manajemen sekolah mulai perencanaan, pengadaan, 

pengaturan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan 

penghapusan juga masih belum baik. SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

sangat kekurangan buku paket yang mencukupi seluruh siswa. Hal itu sangat 

mengganggu proses pembelajaran di kelas. Ruang perpustakaan yang belum 

lama dibangun juga tidak dapat digunakan secara optimal oleh guru dalam 

proses pembelajaran dan belum dapat menarik minat dari siswa.  merupakan 

lembaga pendidikan formal yang berusaha membentuk peserta didik menjadi 

insan yang agamis, demokratis, sportif dan berkarakter. Permasalahan yang 

terjadi di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah menyebabkan menurunnya 

mutu pembelajaran, terlihat dari menurunnya minat masyarakat untuk 

bersekolah di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yang lebih memilih 

sekolah di tempat yang lain. 



7 
 

SD Negeri Gajah I merupakan lembaga pendidikan formal yang 

berusaha membentuk peserta didik menjadi insan yang agamis, demokratis, 

sportif dan berkarakter. SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah berdiri di 

atas tanah desa yang memiliki 6 rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 

6. Siswa SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah berkisar 104 siswa. SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah menggunakan sumber belajar yang 

terbatas untuk proses pembelajaran. 

Itulah pemaparan singkat beberapa latar belakang penulis dalam 

pemilihan dengan judul “Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah” menjadi fokus penelitian. 

Penelitian ini terfokus pada upaya optimalisasi yang dilakukan oleh 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

B. 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 pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah ? 

2. Bagaimana upaya optimalisasi manajemen sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah ? 
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3. Bagaimana mutu pembelajaran SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

setelah dilakukan optimalisasi manajemen sarana dan prasarana ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana di 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. 

b. Untuk mengetahui upaya optimalisasi manajemen sarana dan 

prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah. 

c. Untuk mengetahui hasil optimalisasi manajemen sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Teoritis : memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan islam bagi penyusun khususnya dan dunia 

pendidikan islam pada umumnya. 

b. Praktis : hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran bagi peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen sarana 

dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Semakin lengkap dan dimanfaatkan secara optimal, sarana dan 

prasarana sekolah tentu semakin mempermudah murid dan guru untuk 

mencapai target secara bersamasama. Sama halnya yang dijelaskan oleh Siti 
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Nur Khasanah dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Sarana dan 

Prasarana untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Santri Di Madrasah 

Diniyah Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta”, menjelaskan sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan material pendidikan yang sangat penting. 

Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut perlu didayagunakan secara 

efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana sudah sesuai dengan 

fungsi manajemen sarana dan prasarana dari mulai perencanaan, pengadaan, 

penggunaan dan pemeliharaan, pencatatan atau inventarisasi, dan 

penghapusan. 

Selain membahas tentang manajemen atau pengelolaan sarana dan 

prasarana juga membahas upaya optimalisasi manajemen sarana dan 

prasarana yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar santri dengan 

cara melengkapi sarana dan prasarana, bekerjasama dengan departemen 

sarana dan prasarana lembaga dalam pemeliharaan dan pengadaannya, 

pengadaan pencatatan sarana dan prasarana (buku inventarisasi), pemantauan 

sarana dan prasarana melalui rapat evaluasi, bekerjasama dengan ustadz dan 

ustadzah untuk pemantauan dan pelaporan, dan membuat poster cinta 

lingkungan.6 

Dengan adanya optimalisas serta terpenuhinya semua kebutuhan yang 

digunakan dalam proses pembelajaran motivasi belajar santri meningkat, hal 

tersebut dapat dilihat dari semangat dan antusias santri dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

                                                           
6 Siti Nur Khasanah, “Optimalisasi Sarana dan Prasarana Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Santri Di Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta”, (Skripsi, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hal. viii. 
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Manajemen sarana dan prasarana merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan proses pembelajaran 

di sekolah yaitu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Malimatul 

Azizah dan Ferli Umul Muflikah, melalui proses pengelolaan sarana dan 

prasarana yang baik dapat meningkatkan mutu pembelajaran ataupun proses 

pembelajaran. Penelitian yang dilakukan saudari Maslimatul Azizah, 

mengambarkan tentang bagaimana proses pengelolaan sarana dan prasarana 

dan usaha yang dilakukan MTs N Banyusoca Playen Gunungkidul dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu, 1) 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran telah maksimal diwujudkan 

menurut standarisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan staff sekolah. 2) 

faktor pendukung perkembangan manajemen sarana dan prasarana yang 

memadai, lingkungan dan masyarakat yang mendukung kearah kebaikan, 

sedangkan faktor penghambat yaitu dengan belum adanya jaringan internet, 

laboratorium bahasa, dan penggunaan ruang kelas, BP, UKS, gudang yang 

belum maksimal.7 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang berbagai 

problematika manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di MTs N Banyusoca Playen Gunungkidul, serta untuk 

mengetahui lebih jauh usaha apa saja yang diperlukan demi menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut. 

                                                           
7 Muslimatul Azizah, “Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Di MTs N Banyusoca Playen Gunungkidul”, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hal. xi. 
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Penelitian ini meneliti bagaimana pengelolaan manajemen sarana dan 

prasarana di Mts N Banyusoca Playen Gunungkidul, berfokus pada 

perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Ferli Umul Muflikah, yang berjudul “Manajemen Sarana dan 

Prasarana dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran di MTsN Sleman kab 

Sleman Di Maguwoharjo Yogyakarta”, menjelaskan bahwa manejemen 

sarana mempengaruhi proses pembelajaran. Upaya dalam meningkatkan 

proses pembelajaran peserta didik dengan cara memperhatikan manajemen 

sarana dan prasarana agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen sarana 

dimulai dari perencanaan sarana dan prasarana dilakukan setiap awal tahun 

ajaran baru, pengadaan dengan cara pembelian, pendidstribusian, penggunaan 

disesuaikan jadwal masing-masing kelas dan perawatannya secara rutin. 

Inventarisasi yaitu penulisan sarana dan prasarana dan pembuatan kode 

barang, dan penghapusan. 

Dalam skripsi ini selain membahas pengelolaan manajemen sarana 

dan prasarana juga membahas manajemen perpustakaan dan manajemen 

laboratorium IPA. Upaya meningkatkan proses pembelajaran yaitu 

melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana. 

Memanfaatkan sarana dan prasarana yanag ada dengan baik. Kompetensi 

guru lebih ditingkatkan karena guru menjadi peran utama dalam proses 
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pembelajaran. Lingkungan sekitar yang mendukung, baik itu kelas maupun 

lingkungan sekolah. 8 

Skripsi di atas tersebut membahas manajemen sarana dan prasarana 

secara keseluruhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dari mulai 

manajemen perpustakaan dan manajemen laboratorium IPA dalam 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Berbeda dengan peneliti diatas yang melakukan penelitian manajemen 

sarana dan prasarana secara umum, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Anna Lisana Yudianti9, yang melakukan penelitian hanya berfokus pada 

sarana dan prasarana masjid yaitu optimalisasi fungsi masjid dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMA Negeri I Yogyakarta, 

menjelaskan masjid memiliki fungsi edukasi diantaranya adalah berfungsi 

untuk pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Mata 

pelajaran pendidikan agama islam tentu sangat membutuhkan masjid sebagai 

tempat laboratorium agama, tempat pembelajaran, perkumpulan kegiatan 

kerohanian islam dan lain sebagainya, banyak sekali kegiatan yang bisa 

dilakukan di masjid selain untuk shalat, berdasarkan kenyataan yang ada, 

bahwa perlu diupayakan berbagai usaha untuk memakmurkannya, di samping 

memfungsikannya semaksimal mungkin secara terus menerus.  

                                                           
8 Ferli Umul Muflikah, “Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningakatkan Proses 

Pembelajaran di MTSN Sleman, Maguwoharjo, Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013) hal. 4.  
9 Anna Lisana Yudianti, “Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran PAI Di SMA Negeri I Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal. xi. 
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Manajemen sarana dan prasarana juga dibahas oleh Suharsimi 

Arikunto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan. Pembahasan 

dalam buku ini mencakup seluruh komponen pendidikan di sekolah. Di mulai 

dengan pengertian, ruang lingkup, pengelolaan sarana dan prasarananya.10 

Demikian beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan variabel 

yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti dan masih banyak karya 

lain yang tidak bisa diungkapkan. Penelitian sebelumnya membahas terkait 

manajemen sarana dan prasarana namun fokusnya hanya di perpustakaan, 

laboratorium, media pembelajaran dan objek penelitian juga berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan.  

Kalau dicermati lebih jauh penelitian-penelitian tersebut di atas jelas 

belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran melalui bidang manajemen sarana dan prasarana terutama 

sarana yang berhubungan dengan pembelajaran. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi 

menjadi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awl, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, 

halaman surat pernyataan berjilbab, halaman surat persetujuan skripsi, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti 

berisikan uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai penutup 

                                                           
10 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

2008). 
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yang ditulis dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada bagian inti, 

penulis menuangkan hasil penelitian dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan 

metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. 

BAB III merupakan gambaran umum SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah seperti sejarah sekolah, letak geografis, visi, misi dan tujuan sekolah, 

struktur organisasi dan keadaan guru, karyawan dan peserta didik. Dalam bab 

3 ini juga membahas sarana dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah.  

BAB IV berisi tentang inti dan pembahasannya. Bab ini merupakan 

jawaban dari rumusan masalah tentang “Upaya Optimalisasi Manajemen 

Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah”. 

BAB V merupakan penutup, pada bagian ini berisikan kesimpulan, 

saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini juga dicantumkan 

daftar pustaka dan berbagai lampiran dari penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi 

“Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah”, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Manajemen sarana dan prasarana yang dilaksanakan di SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah sudah sesuai dengan fungsi manajemen sarana dan 

prasarana dari mulai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, 

inventarisasi, dan penghapusan. Perencanaan dilakukan di awal tahun 

ajaran baru dan dilakukan melalui rapat oleh seluruh warga sekolah yaitu, 

kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah dan wali murid. 

Pengadaan di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah dengan cara 

droping dari pemerintah, pembelian, sumbangan dan peminjaman. 

Sedangkan penggunaan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, dan pemeliharaan dengan cara pengecekan, sedangkan 

perbaikan yang ringan ataupun berat. Inventarisasi dilakukan dengan 

komputer dan penempelan barang pada sarana dan prasarana yang 

dimiliki. SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah belum pernah 

melakukan penghapusan karena prosedur yang rumit. Adapun pelaksanaan 

manajemen sarana dan prasarana di SD negeri Gajah I Demak Jawa  
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Tengah sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada sedikit 

hambatan. 

2. Upaya optimalisasi manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran, SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah melakukan 

beberapa cara yaitu: Pertama, melengkapi sarana dan prasarana seperti: 

pengadaan buku pelajaran, pengadaan tempat sampah di setiap kelas, 

penambahan LAN (Lokal Area Network) dan hotspot area, pembelian 

LCD proyektor, pengadaan alat peraga sains, matematika, bahasa 

indonesia dan media pembelajaran lainnya, penambahan koleksi buku 

bacaan untuk perpustakaan, pengadaan globe, pengadaan paving halaman 

sekolah, pemeliharaan alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran, 

pemeliharaan gedung, pemeliharaan lingkungan sekolah, dan penataan 

kerapian perlengkapan kelas oleh siswa. Kedua, monitoring dan evaluasi 

pembelajaran. Ketiga, bekerjasama dengan guru, dan Keempat, membuat 

alat peraga sendiri. 

3. Mutu Pembelajaran SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah dinilai dari 8 

Standar Nasional Pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi  lulusan 

(SKL), standar kualifikasi dan kompetensi guru, standar pengelolaan 

pendidikan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar proses, dan standar pembiayaan cukup sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan. Dikatakan cukup karena ada yang masih belum 

sesuai dengan Standar Nasional Penddidikan. Meningkatnya mutu 

pembelajaran juga dinilai dari perubahan perilaku siswa. Dari hasil 



105 
 

penelitian mutu pembelajaran SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah, 

sarana dan prasarana berpengaruh terhadap mutu pembelajaran dan 

perubahan perilaku siswa. Mutu pembelajaran meningkat setelah beberapa 

upaya optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dilakukan.   

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan mendasarkan pada 

penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin memberikan saran yang 

mungkin dapat menjadi bahan masukan, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, 

semua warga sekolah hendaknya memperhatikan peraturan dan petunjuk 

yang sudah tertera demi terciptanya kelancaran dalam proses 

pembelajaran. 

2. Semua warga sekolah harus mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab 

terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah, sehingga 

sarana dan prasarana yang ada dapat terpeliharan dengan baik dan 

meminimalisir kerusakan. 

3. Guru hendaknya harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai, dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. 

C. Penutup 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan ridho dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, koreksi, kritik dan saran yang 
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bersifat konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi 

penyempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga meminta maaf apabila 

ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pihak-pihak tertentu. Semoga 

skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi penulis maupun 

siapa saja yang mau memetik ilmu, hikmah dan pengalaman dari tulisan ini. 

Akhirnya, “tiada gading yang tak retak” dan tiada manusia yang 

sempurna. Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan hanya kepada-

Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. Amin. 
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan 

rekomendasi kepada : 
 

1. Nama : NOVIA MAISUN NI'MATIN 

2. Alamat : Desa Gajah RT 001 RW 005, Kec. Gajah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah 

3. Pekerjaan : Mahasiswa 

    
Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Judul Proposal : OPTIMALISASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA UNTUK 

MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SD NEGERI GAJAH I DEMAK 

JAWA TENGAH 

b. Tempat / Lokasi : SD Negeri Gajah I (Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah) 

c. Bidang Penelitian : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

d. Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 sampai 30 April 2017 
e. Penanggung Jawab : Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd. 

f. Status Penelitian : Baru 

g. Anggota Peneliti : - 
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Ketentuan yang harus ditaati adalah : 

 

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta 
yang akan di jadikan obyek lokasi; 

b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu 

kestabilan pemerintahan; 

c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; 
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Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir 

disampaikan Penelitian Nomor 070/397/04.5/2017 Tanggal 14 Februari 2017 atas nama 

NOVIA MAISUN NI'MATIN dengan judul proposal OPTIMALISASI MANAJEMEN SARANA DAN 

PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SD NEGERI GAJAH I DEMAK 

JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti. 

 

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih. 
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Instrumen Penelitian 

 

A. Pedoman Observasi 

Observasi ini digunakan untuk mengetahui: 

1. Letak Geografis SD Negeri Gajah 1 Demak Jawa Tengah 

2. Sarana dan Prasarana SD Negeri Gajah 1 Demak Jawa Tengah 

3. Mutu Pembelajaran SD Negeri Gajah 1 Demak Jawa Tengah 

B. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui: 

1. Gambaran umum SD Negeri Gajah 1 Demak Jawa Tengah 

2. Batas-batas dan letak wilayah 

3. Sejarah berdirinya 

4. Tujuan, Visi dan Misi 

5. Struktur Organisasi 

6. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa 

7. Sarana dan Prasarana 

C. Pedoman Wawancara 

1. Wawancara Kepada Kepala Sekolah 

1. Bagaimana kepengurusan/Organisasi SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah ? 

2. Bagaimana keadaan guru dan kriteria menjadi guru SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah ? 

3. Bagaimana proses manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana dari: 

• Perencanaan 



a. Siapa saja yang ikut dalam proses perencanaan ? 

b. Apa saja langkah-langkah dalam pengadaan sarana 

prasarana sekolah, misalnya kepala sekolah mengajukan 

permohonan kepada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dana bantuan 

pembelian sarana prasarana sekolah, atau dengan cara 

lain? 

c. Cara apa yang dipakai untuk mendapatkan sarana 

prasarana yang dibutuhkan sekolah, misalnya membeli, 

hadiah atau sumbangan, tukar menukar dan meminjam ? 

• Pengaturan 

a. Siapa saja yang berperan dalam pengaturan sarana dan 

prasarana ? 

• Pemeliharaan 

a. Apa yang dilakukan dalam proses pemeliharaan sarana 

prasarana sekolah, misal pengecekan, pemeliharaan yang 

bersifat pengecekan supaya sarana prasarana selalu siap 

pakai ? 

• Inventarisasi 

a. Bagaimana cara menginventarisasi sarana prasarana 

sekolah ? 

b. Apa tujuan inventarisasi sarana prasarana sekolah ? 

• Penggunaan 



a. Hal pokok apa saja yang dilakukan personel sekolah yang 

akan memakai sarana prasarana sekolah ? 

b. Bagaimana proses pengelolaan penataan perlengkapan 

sekolah seperti ruang kantor sekolah, perpustakaan ? 

• Penghapusan 

a. Bagaimana prosedur penghapusan sarana dan prasarana 

sekolah ? 

b. Adakah peraturan pemerintah yang mengatur penghapusan 

barang-barang milik Negara dan sarana prasarana sekolah 

? 

c. Apa saja syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana 

sekolah ? 

4. Berasal dari manakah biaya yang diperlukan dalam memenuhi sarana 

dan prasarana sekolah ? 

5. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana sudah mendukung dengan 

mata pelajaran yang ada ? 

6. Bagaimana hubungan sarana dan prasarana dengan program proses 

pembelajaran ? 

7. Masalah apa saja yang dihadapi SD Negeri Gajah 1 dalam 

pengelolaan sarana dan prasarana ? 

8. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, usaha apa yang dilakukan 

kepala sekolah/sekolah, guru dan siswa dalam mengoptimalisasikan 

sarana dan prasarana ? 



9. Adakah peraturan pemerintah tentang mutu pembelajaran sekolah 

dasar, misalnya Badan Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan 

standar untuk akreditasi sekolah ? 

10. Adakah harapan ibu dari sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

pembelajaran ? 

11. Bagaimanakah cara yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran ? 

12. Apa usaha kepsek/sekolah supaya sarana dan prasarana di sekolah ini 

bisa mendukung proses pembelajaran atau mutu pembelajaran dari 

bidang sarana dan prasarana ? 

13. Bagaimana perencanaan media dan sumber belajar dalam menunjang 

proses pembelajaran ? 

14. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran di kelas ? 

15. Apa saja sumber belajar yang ada ? 

16. Apa usaha sekolah agar terus memacu siswa/sekolah untuk terus 

berprestasi ? 

  



2. Wawancara Kepada Pengurus Barang 

1. Bagaimana proses manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana dari: 

• Perencanaan 

a. Siapa saja yang ikut dalam proses perencanaan ? 

b. Apa saja langkah-langkah dalam pengadaan sarana 

prasarana sekolah, misalnya kepala sekolah mengajukan 

permohonan kepada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dana bantuan 

pembelian sarana prasarana sekolah, atau dengan cara 

lain? 

c. Cara apa yang dipakai untuk mendapatkan sarana 

prasarana yang dibutuhkan sekolah, misalnya membeli, 

hadiah atau sumbangan, tukar menukar dan meminjam ? 

• Pengaturan 

a. Siapa saja yang berperan dalam pengaturan sarana dan 

prasarana ? 

• Pemeliharaan 

a. Apa yang dilakukan dalam proses pemeliharaan sarana 

prasarana sekolah, misal pengecekan, pemeliharaan yang 

bersifat pengecekan supaya sarana prasarana selalu siap 

pakai ? 

• Inventarisasi 



a. Bagaimana cara menginventarisasi sarana prasarana 

sekolah ? 

b. Apa tujuan inventarisasi sarana prasarana sekolah ? 

• Penggunaan 

a. Hal pokok apa saja yang dilakukan personel sekolah yang 

akan memakai sarana prasarana sekolah ? 

b. Bagaimana proses pengelolaan penataan perlengkapan 

sekolah seperti ruang kantor sekolah, perpustakaan ? 

• Penghapusan 

a. Bagaimana prosedur penghapusan sarana dan prasarana 

sekolah ? 

b. Adakah peraturan pemerintah yang mengatur penghapusan 

barang-barang milik Negara dan sarana prasarana sekolah? 

c. Apa saja syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana 

sekolah ? 

2. Bapak/ibu disni juga sebagai guru, menurut bapak/ibu mengenai 

sarana dan prasarana sekolah saat ini ? 

3. Apakah manajemen sarana dan prasarana sekolah sudah optimal ? 

4. Usaha apa yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

mengoptimalkan sarana dan prasarana ? 

5. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi kebutuhan untuk 

melakukan prises kegiatan belajar mengajar ? 



6. Apa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran ? 

7. Bagaimana perencanaan media dan sumber belajar yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran ? 

8. Sumber belajar apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran ? 

9. Apakah ketika proses pembelajaran bapak/ibu  menggunakan berbagai 

macam strategi pembelajaran ? 

10. Seringkah bapak/ibu menggunakan alat pembelajaran ketika proses 

pembelajaran ?  

11. Usaha apa yang dilakukan bapak/ibu selaku guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa ? 

12. Apakah mutu pembelajaran meningkat lebih baik ketika sarana dan 

prasarana lebih optimal dan terpenuhi ? 

13. Dapat dilihat dari apakah mutu pembelajaran meningkat ? 

  



3. Wawancara Kepada Pustakawan 

1. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan yang 

mulai dari perencanaan, pengaturan, pemeliharaan, inventarisasi, 

penggunaan, dan penghapusan ? 

2. Apa saja peraturan dalam penggunaan perpustakaan ? 

3. Berapa jumlah rata-rata siswa yang berkunjung ke perpustakaan setiap 

harinya ? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan perpustakaan dalam menunjang 

proses pembelajaran ? 

5. Berapa jumlah koleksinya ? 

6. Jenis buku apa saja yang sering dipinjam oleh siswa/i ? 

7. Bagaimana prosedur peminjaman, dan jadwal peminjaman atau 

berkunjung ? 

8. Bagaimana usaha perpustakaan dalam meingkatkan mutu 

pembelajaran ? 

9. Prestasi apa saja yang pernah didapat sekolah untuk perpustakaan ? 

10. Pernakah mengikuti pelatihan/diklat tentang perpustakaan ? 

11. Adakah ruang bacanya sendiri ? 

12. Apa saja tugas pustakawan (penjaga perpustakaan), apakah termasuk 

bersih-bersih? Daftar apa saja sarananya? Dan prasaranya? Adakah 

kartu peminjam dan buku dan daftar pengunjung ? 

13. Bagaimana keaktifan guru dalam memanfaatkan perpustakaan untuk 

proses pembelajaran ?  



4. Wawancara Kepada Operator Sekolah 

1. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ? 

2. Apa tugas tata usaha/operator sekolah dalam pengeloaan sarana dan 

prasarana mulai dari perencanaan, pengaturan, pemeliharaan, 

inventarisasi, penggunaan, dan penghapusan ? 

3. Bagaimana optimalisasi sarana dan prasarana sekolah ? 

4. Bagaimana menurut bapak sebagai pustakawan, mengenai sumber 

belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran ? 

5. Apakah mutu pembelajaran lebih baik ketika sarana dan prasarana 

lebih optimal dan terpenuhi ? 

  



5. Wawancara Kepada Guru 

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sarana dan prasarana sekolah 

saat ini ? 

2. Apakah manajemen sarana dan prasarana sekolah sudah optimal ? 

3. Usaha apa yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

mengoptimalkan sarana dan prasarana ? 

4. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi kebutuhan untuk 

melakukan prises kegiatan belajar mengajar ? 

5. Apa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran ? 

6. Bagaimana perencanaan media dan sumber belajar yang dilakukan 

oleh guru dalam proses pembelajaran ? 

7. Sumber belajar apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran ? 

8. Apakah ketika proses pembelajaran bapak/ibu  menggunakan berbagai 

macam strategi pembelajaran ? 

9. Seringkah bapak/ibu menggunakan alat pembelajaran ketika proses 

pembelajaran ?  

10. Usaha apa yang dilakukan bapak/ibu selaku guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa ? 

11. Apakah mutu pembelajaran meningkat lebih baik ketika sarana dan 

prasarana lebih optimal dan terpenuhi ? 

12. Dapat dilihat dari apakah mutu pembelajaran meningkat ? 

  



Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 10 januari 2017 

Jam   : 08.13 WIB 

Lokasi   : SD Negeri Gajah I Demak Jawa   

Sumber data  : Maryati Puji Astuti, S.Pd. 

 

Deskripsi data : 

Observasi ini dilakukan pada waktu pertama kali peneliti berkunjung ke 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

adalah salah satu sekolah dasar yang tujuan didirikannya untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pendidikan. 

Hasil dari observasi bahwa SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

terletak di Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Sekolah ini berdiri 

diatas tanah seluas 3225 m2 milik Pemerintah Desa Gajah. Kondisi gedung SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah cukup baik, tetapi ada salah satu gedung 

yang kondisi rusak tetapi masih digunakan untuk ruang UKS dan olahraga. 

Perpustakaan SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah sendiri juga baru dibangun 

pada tahun 2012. Untuk sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah sudah sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana seperti luas tanah 

dan bangunan, ventilasi ruangan, instalasi listrik, ruang kelas, ruang pimpinan, 

ruang guru, ruang UKS, jamban, gedung, ruang sirkulasi dan tempat 

bermain/berolahraga, tetapi ada beberapa sarana dan prasarana yang belum sesuai 



dengan standar seperti kurangnya buku sebagai sumber belajar dan belum 

mempunyai LCD proyektor sebagai media pembelajaran. 

 Interpretasi : 

Secara umum manajemen sarana dan prasarana sudah disesuaikan dengan 

standar yang ada. Akan lebih baik sarana yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, guna peningkatan mutu pembelajaran. 

  



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 13 januari 2017 

Jam   : 09.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Operator Sekolah SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa Tengah  

Sumber data  : Mokhammad Marzuki, S.I.pust 

 

Deskripsi data : 

Informan adalah Staf Tata Usaha atau yang sekarang disekolah dasar 

bernama Operator Sekolah di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. 

Dokumentasi ini dilakukan guna mendapatkan informasi tentang profil, sejarah 

singkat, visi dan misi, tujuan, data siswa, guru, karyawan dan sarana prasarana. 

Dari hasil dokumentasi dapat diperoleh beberapa hasil, bahwa SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah meruapakn salah satu sekolah dasar yang didirikan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pendidikan. 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah ini memiliki siswa yang terbilang masih 

sedikit dibanding sekolah dasar lain yang ada di Desa Gajah, guru dan karyawan 

nya juga tidak banyak. Selain itu, sekolah ini juga belum memliki sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap untuk proses pembelajaran. 

Interpretasi : 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah adalah salah satu sekolah yang 

tujuan didirikannya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan 

pendidikan. SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah belum memiliki banyak 



siswa, guru dan karyawan. Sarana dan prasaranya pun belum memadai untuk 

proses pembelajaran. 

  



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 13 Maret 2017 

Jam   : 09.27-11.21 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa Tengah  

Sumber data  : Maryati Puji Astuti, S.Pd. (Kepala Sekolah) 

 

 

Deskripsi data : 

Informan adalah kepala sekolah SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah, 

yang belum lama ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah. Beliau yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 

SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. Wawancara ini merupakan wawancara 

yang kedua dengan informan, pertanyaan yang disampaikan menyangkut 

gambaran umum SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah, proses pengelolaan 

yang ada di madrasah SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan 

penghapusan, dan upaya sekolah untuk mengoptimalkan manajemen sarana dan 

prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah. 

Dari wawancara tersebut dapat diperoleh mengenai gambaran umum SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yaitu mengenai guru di SD Negeri Gajah I 

Demak Jawa Tengah semua sudah lulus S1 dan ada juga yang sudah lulus S2. 



Sampai saat ini jumlah guru berjumlah 10 orang yang terdiri dari 6 guru kelas dan 

4 guru mata pelajaran, siswa berjumlah 104 siswa. 

Pengelolaan sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

masih belum optimal. Perencanaan dilakukan di awal tahun ajaran baru 

Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang ada di sekolah. 

Pengorganisasian pengeloaan SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah di pegang 

langsung oleh kepala sekolah Ibu Maryati Puji Astuti, S.Pd. dan pengurus barang 

oleh Bapak Suparman, S.Pd.SD. dan dibantu oleh guru dan karyawan. 

Pemeliharaan SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah dilakukan oleh seluruh 

warga sekolah. Untuk penghapusan, SD Negri Gajah I Demak Jawa Tengah 

sampai saat ini belum pernah melakukan penghapusan karena prosedur yang 

rumit. Untuk alat-alat yang rusak tetapi masih bisa diperbaiki pihak sekolah hanya 

memanggil tukang untuk memperbaiki yang rusak. 

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen 

sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana dan prasarna secara bertahap, 

bekerjasama dengan guru SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah, monitoring 

dan evaluasi pembelajaran, dan membuat sendiri alat peraga.  

Interpretasi : 

Kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

belum lengkap dan belum optimal dalam penggunaannya terutama proses 

pembelajaran. Proses pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah yaitu dengan perencanaan, pengadaan, penggunaan 



dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Adapun upaya pengoptimalan 

sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran dapat di tingkatkan lagi agar 

kualitas pembelajaran di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah lebih baik lagi 

dan supaya siswa lebih bisa belajar secara mandiri. 

  



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 18 Maret 2017 

Jam   : 10.36-11.50 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa Tengah  

Sumber data  : Suparman, S.Pd.SD (Pengurus Barang dan Guru Kelas V) 

 

Deskripsi data : 

Informan adalah pengurus barang, sekretaris dan guru kelas V, wawancara 

kali ini  merupakan yang pertama dengan informan, pertanyaan yang disampaikan 

menyangkut bagaimana proses pengelolaan sarana dan prasarana yang di SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Proses 

perencanaannya dilakukan dengan cara rapat dari seluruh warga sekolah yaitu 

kepala sekolah sebagai pemimpin rapat, guru, tenaga kependidikan dan penjaga 

untuk merencanakan kebutuhan yang perlu dibeli. Setelah itu diadakan rapat 

dengan komite sekolah untuk menyampaikan sarana prasarana yang diperlukan 

oleh sekolah agar disetujui. Setelah komite menyetujui dilanjutkan rapat dengan 

wali murid untuk menyampaikan hasil rapat dengan komite yang sudah 

memutuskan sarana prasarana yang harus dibeli. Jika dari pihak wali murid ada 

yang mau membantu untuk kemajuan sekolah dan kenyamanan anak mereka 

belajar, dari pihak sekolah sangat menerimanya. 

Penggadaan berasal dari dropping, permintaan pihak sekolah ke wali 

murid dan dari pemerintah desa. Untuk pengaturan dilakukan oleh pengurus 



barang dengan dibantu oleh seluruh warga sekolah. Sebagai pengurus barang 

tugas yang harus dijalankan yaitu mengurus semua sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. Penggunaan untuk alat 

tulis langsung diberikan kepada setiap kelasnya dan untuk barang di luar proses 

pembelajaran harus ada BON, kalau mau minjam harus ada BON nya jadi tahu 

apa yang dipinjam dan ada berapa jumlahnya. Misalnya dari desa ada acaranya 

minjam meja kursi, saya suruh harusnya ada BON nya nanti kalau ada yang 

rusakkan tidak tahu. Kalau untuk alat peraga yang sangat terbatas ya digunakan 

seperlunya saja. Untuk penataan ruang kelas dilakukan oleh pengurus barang dan 

dibantu oleh siswa di setiap kelasnya. Dan untuk kantor dilakukan bersama 

dengan guru-guru SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. Pemeliharaan 

dilakukan dengan cara memanggil tukang jika ada barang yang rusak untuk 

diperbaiki dan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan yaitu seluruh 

personil sekolah dari mulai pengurus sampai siswa. 

Inventaris di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yaitu investaris 

SIMDA BMD dan RAKON BMD, tetapi belum dulakukan di buku khusus sarana 

dan prasarana hanya ketika pengecekan ditulis dikertas kemudian disalin ke 

komputer. Dengan adanya laporan inventaris ini bertujuan agar dengan mudah 

mengetahui keadaan dan jumlah kepemilikan barang SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah. Untuk pengahapusan, SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

belum pernah melakukan penghapusan karena proses yang sangat rumit. 

Biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah dari sumbangan wali murid, komite sekolah, pemerintah desa dan 



dana BOS. Upaya yang dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana dan 

pembuatan-pembuatan alat peraga sesuai dengan mata perlajaran kalau alat peraga 

yang dibutuhkan tidak ada. Misalnya alat peraga yang dibuat sendiri itu peta. Dan 

upaya dari siswa hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, tidak ada 

inisiatif dari siswa sendiri untuk meminta. 

 

Interpretasi : 

Kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

sudah cukup baik, hanya saja alat peraga untuk pembelajaran masih kurang. 

Untuk optimalasisasi sarana dan prasarana belum optimal, sehingga dilakukan 

penambahan sarana dan prasarana secara bertahap. 

  



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 maret 2017 

Jam   : 09.19-09.57 WIB 

Lokasi   : Ruang Perpustakaan SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa Tengah  

Sumber data  : Mokhammad Marzuki, S.I.pust (Operator Sekolah) 

 

Diskripsi data : 

Informan adalah petugas operator sekolah yang sebelumnya dikenal 

dengan tata usaha, kali ini merupakan wawancara ke dua. Pertanyaannya tentang 

manajemen sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah dan 

optimalisasi manajemen sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu 

pembelajaran. Di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah saat ini sudah ada 

manajemen/pengelolaan mengenai sarana dan prasarana namun belum dapat 

berjalan dengan baik. Manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. 

Manajemen tersebut dikelola langsung oleh kepala sekolah dibantu oleh pengurus 

barang dan seluruh warga sekolah SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah. 

Sampai saat ini petugas operator merangkap jabatan sebagai pembantu 

pengurus barang yang memiliki tugas untuk membantu pengelolaan sarana dan 

prasarana yaitu mengikuti rapat dalam perencanaan sarana prasarana terkadang 

juga menjadi notulen rapat, dalm pemeliharaan operator sekolah ikut memelihara 

dengan cara membersihkan dan memindahkan barang yang dibutuhkan, pada 



inventarisasi sebagai operator sekolah membantu membuat laporan, mencatat 

sarana dan prasarana yang ada dan membuat label untuk sarana dan prasarana 

sekolah, membantu kepala sekolah mendata barang-barang yang akan dihapus 

yang kemudian dikirim ke dinas terkait untuk diadakan penghapusan barang.  

Optimalisasi sarana dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

sudah cukup optimal, tetapi masih kurang dalam penggunaan alat peraga untuk 

proses pembelajaran. 

Mutu pembelajaran pastinya akan lebih meningkat ketika sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran terpenuhi serta lebih 

optimal dalam penggunaaannya akan sangat bermanfaat untuk perbaikan mutu 

pembelajaran itu sendiri. 

Interpretasi : 

Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik, untuk sarana dan prasarana SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah belum optimal dalam penggunaannya karena masih 

kurang dalam penggunaan alat-alat yang dipakai dalam proses pembelajaran. 

  



Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 11 maret 2017 

Jam   : 10.00-10.37 WIB 

Lokasi   : Ruang Perpustakaan SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa Tengah  

Sumber data  : Mokhammad Marzuki, S.I.pust (Pustakawan) 

 

Deskripsi data : 

Informan adalah petugas perpustakaan SD Negeri Gajah I Demak Jawa 

Tengah, wawancara kali ini merupakan yang pertama dengan informan, 

pertanyaan yang disampaikan menyangkut bagaimana manajemen yang ada di 

perpustakaan SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yang meliputi perencanaan, 

pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventaris, dan penghapusan yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hasil wawancara dengan 

beliau pada perencanaan itu berasal dari usulan-usulan guru kemudian diajukan 

untuk diadakan, contohnya ada buku yang belum ada atau kurang kemudian untuk 

diadakan sesuai dengan dana dari BOS. 

Sumber belajar buku diperoleh dari pembelian, sumbangan dari Dinas 

Pendidikan dan Depag. Dalam pemeliharaannya semua dengan cara dibersihkan 

bukunya, disapu setiap hari dan pembersihan total setiap satu bulan sekali. 

Inventarisasi dilakukan dengan mencatat semua buku walaupun belum semua 

buku tercatat karena keterbatasan waktu, juga labeling semua buku. Penggunaan 

oleh siswa setiap hari sekitar 10 siswa dan buku yang sering dipinjam yaitu buku 



cerita nabi-nabi karena belum siapnya manajemen di tahun-tahun kemarin jadi 

untuk buku pelajaran hanya beberapa yang boleh dipinjam. Untuk penggunaan 

perpustakaan oleh guru jarang sekali menggunakan, hanya sekiar dua bulan sekali 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan guru dan belum pernah melakukan 

penghapusan.  

Selain tugas pustakawan sebagai penjaga perpustakaan tugas lain adalah 

melayani peminjaman, pengembalian, mengolah buku, membuat laporan 

perpustakaan. Usaha yang dilakukan oleh perpustakaan SD Negeri Gajah I Demak 

Jawa Tengah dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan meningkatkan 

mutu pelayanan dalam melayani pengunjung perpustakaan, melengkapi buku 

yang belum ada agar minat pengunjung keperpustakaan lebih banyak dan benar-

benar bisa memanfaatkan peprustakaan untuk meningkatkan pembelajaran. 

Interpretasi : 

Secara manajemen sarana dan prasarana perpustakaan masih sangat belum 

cukup baik, terlihat dari belum adanya kartu peminjaman buku, pencatatan buku 

yang seadanya, peminjaman dan pengembalian buku yang belum berjalan dengan 

baik yang menyebabkan buku hilang, tata tertib yang belum dijalankan dengan 

baik. Kurangnya buku jadi kendala para siswa untuk meminjam dan guru dalam 

proses pembelajaran. Petugas peprustakaan harus melaporkan kepada pimpinan 

yang bersangkutan guna memenuhi buku yang ada di perpustakaan. 

  



Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 18 Maret 2017 

Jam   : 09.26-10.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Gajah I  

                                      Demak Jawa  Tengah  

Sumber data  : Siti Ngaisah, S.Pd.SD (Guru Kelas IV) 

 

Deskripsi data : 

Informan adalah guru kelas IV dan wawancara kali ini merupakan yang 

pertama dengan informan. Pada kesempatan ini peneliti bertanya terkait sarana 

dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak jawa Tengah dan upaya optimalisasi 

saran dan prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan beliau bahwa sarana dan prasarana SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah sudah baik tetapi perlu untuk lebih ada 

peningkatan lagi. Sarana dan prasarana sedang diperbaiki dari mulai 

pengelolaannya dan penambahan secara bertahap. Upaya optimalisasi sarana dan 

prasarana yang dapat dilakukan oleh guru yaitu berusaha membantu dalam 

perencanaan, penggunaan dan pemeliharaan. Dalam perencanaan guru 

mengusulkan kebutuhan belajar siswa, untuk penggunaan guru menggunakan 

sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ikut memelihara sarana dan 

prasarana yang telah digunakan dikembalikan ketempat awal dibantu oleh siswa-

siswa. Dengan demikian siswa juga ikut memelihara segala sarana dan prasarana 

agar selalu ada peningkatan dan juga agar lebih bisa menggunakan dengan baik. 



Sarana dan prasarana SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah masih kurang 

seperti alar peraga yang tidak lengkap dan buku yang masih sangat kurang untuk 

proses pembelajaran dengan satu siswa satu buku. 

Semua guru diwajibkan untuk membuat administrasi pembelajaran seperti 

RPP, silabus, program tahunan, program semester, dan juga menentukan alat 

peraga yang digunakan, melakukan evaluasi belajar. Proses pembelajaran di SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah diawali dengan mengkondisikan siswa 

dikelas sebelum pelajaran, dilanjutkan dengan berdoa dan mengabsen siswa yang 

bertujuan untuk mengetahui siswa yang berangkat dan tidak berangkat, juga 

mengetahui siswa yang terlambat. Kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan RPP yang sudah dibuat oleh masing-masing guru.  

Sumber belajar yang digunakan yaitu buku, alat peraga dan internet, untuk 

media pembelajaran hanya menggunakan media visual, karena di SD Negeri 

Gajah I Demak Jawa Tengah tidak mempunyai LCD proyektor dan tidak semua 

guru bisa menggunakan laptop. Strategi pembelajaran yang diguanakn guru SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

demonstrasi, tetapi hampir semua guru masih menggunakan metode konvensional 

atau ceramah dalam proses pembelajaran. Guru dalam mengukur peningkatan 

mutu pembelajaran dengan menggunakan evaluasi belajar yaitu berbagai macam 

tes. 

 

 



Interpretasi : 

Sarana dan prasarana di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah harus 

dilakukan peningkatan lagi. Sarana pendidikan yang masih sangat kurang untuk 

menunjang proses pembelajaran yang efektif dan strategi pembelajaran guru SD 

Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yang masih belum bisa bervariasi sehingga 

proses pembelajaran di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah belum 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). 

  



Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal  : Senin-Selasa, 20-21 Maret 2017 

Jam   : - 

Lokasi   : SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah 

Sumber data  : Kelas IV dan Kelas V 

Deskripsi data : 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses 

pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang digunakan oleh guru dan 

sarana prasarana yang ada di SD Negeri Gajah I Demak Jawa Tengah yaitu proses 

pembelajaran kelas IV dan kelas V, dan mengambil dokumentasi berupa foto, 

antara lain gerbang masuk sekolah, halaman sekolah, ruang kepala sekolah, ruang 

guru, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang olahraga, toilet siswa dan guru, alat 

peraga, dan buku pelajaran. 

Observasi yang dilakukan di kelas IV dan V dengan pengamatan sesuai 

beberapa indikator yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu (1) 

antusias siswa dalam menerima pelajaran, (2) konsentrasi siswa dalam belajar, (3) 

kerjasama dalam kelompok, (4) keaktifan bertanya siswa, (5) ketepatan jawaban, 

(6) keaktifan siswa ketika menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lainnya, (7) 

kemampuan siswa dalam memberikan penjelasan. Selain melakukan pengamatan 

juga mengambil dokumentasi berupa foto proses pembelajaran dan sarana 

prasarana yang ada dikelas. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk melengkapi 

data-data yang belum lengkap selain wawancara dan dokumetasi, dan untuk 



menguatkan bukti-bukti yang sudah ada, kemudian dikumpulkan, ditulis, 

dijelaskan dan tahap selanjutnya di analisis datanya. 

Interpretasi : 

Guru belum mampu menggunakan metode pembelajaran dengan bervariasi yang 

dapat menarik siswa dalam belajar. Guru lebih sering menggunakan metode 

pembelajaran konvensional atau ceramah yang membuat siswa bersikap pasif saat 

proses pembelajaran, beberda ketika guru menggunakan alat bantu peraga yang 

dapat mnarik siswa dalam belajar. 



FOTO – FOTO 
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      Wawancara Guru Kelas IV                   Wawancara Operator Sekolah 

                                                                                   dan Pustakawan 
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Tempat & Tgl. Lahir  : Demak, 13 November 1995  
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 Bapak   : Fadlil 

 Ibu   : Habsah 
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