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MOTTO 

 

ٖۗ فََربُُّكْم اَْعَلُم بَِمْن ُهَو اَْهٰدى َسِبْيًل   قُْل ُكلٌّ يَّْعَمُل َعٰلى َشاِكلَتِه 

Artinya : Katakanlah, (Muhammad) “ Tiap-tiap orang diantara kami dan kalian 

(berbuat menurut keadaanya masing-masing) yakni menurut caranya sendiri-

sendiri (Maka Rabb kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”) 

maka Dia akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya. 

 

(Q.S. Al Isra‟ : 84)
1
 

                                                             
1
 https://quranweb.id/17/#no84 
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ABSTRAK 

Siti Asiyah, Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran (Studi Kasus di SMK YPKK 3 Sleman). 

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

2021. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu instrumen penting 

dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, guna 

mengoptimalkan sarana dan prasarana perlu pengelolaan yang baik. 

Meningkatnya kualitas pembelajaran tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang 

baik pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kondisi sarana dan 

prasarana di SMK YPKK 3 Sleman, menguraikan strategi optimalisasi 

manajemen sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 Sleman, menguraikan hasil 

mengoptimalkan manajemen sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 Sleman serta 

menguraikan faktor internal dan eksternal terkait pengelolaan sarana dan 

prasarana di SMK YPKK 3 Sleman. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data 

melalui pengumpulan data, reduksi data dan dilanjutkan dengan pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, setelah semuanya terkumpul 

dilanjutkan dengan langkah penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kondisi sarana dan 

prasarana di SMK YPKK 3 Sleman cukup terpenuhi dengan baik dan memadai, 

hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas yang cukup lengkap. Kedua, SMK 

YPKK 3 Sleman adanya strategi pengoptimalisasian manajemen sarana dan 

prasarana, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan terhadap sarana dan prasarana 

sekolah, yaitu lahan sekolah, ruang kelas, tempat penyimpanan peralatan dan 

pemakaian kembali. Serta sekolah menggunakan tujuh tahapan dalam pengelolaan 

yaitu melakukan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, 

penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan dalam mengoptimalkan manajemen 

sarana dan prasarana. ketiga, hasil optimalisasi manajemen sarana dan prasarana 

di SMK YPKK 3 Sleman yaitu belum optimalnya kondisi dan pengelolaan 

(manajemen) sarana dan prasarana akan tetapi cukup terpenuhi akan kebutuhan 

sekolah. Hal ini dapat dilihat, terdapat beberapa fasilitas sekolah yang perlu 

diperbarui dan pembenahan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana. serta 

meningkatnya kualitas pembelajaran siswa baik dari akademik atau non-

akademik, dapat dilihat dari beberapa pencapaian-pencapaian peserta didik, 

keempat, faktor internal pada pengelolaan sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 

Sleman yaitu faktor keuangan sekolah, faktor pemeliharaan dan penyimpanan 

peralatan serta faktor sumberdaya manusia internal sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor sumberdaya manusia eksternal dan faktor lingkungan sosial. 

Kata Kunci : Manajemen Sarana dan Prasarana, Strategi, Optimalisasi, 

KualitasPembelajaran
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

pembangunan dalam rangka meningkatkan martabat suatu bangsa. 

Pendidikan memiliki peranan penting terhadap kualitas pembangunan 

suatu negara. Kemajuan suatu negara dapat terlihat dari berkualitasnya 

pendidikan. Suatu negara yang mengalami ketertinggalan pendidikan akan 

mempunyai hambatan dalam proses pembangunannya. Baik dan buruknya 

suatu pendidikan, dapat menentukan baik-buruknya kualitas pembangunan 

suatu negara.
2
  

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu diskusi 

penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan 

pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 mengenai pendidikan 

nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

                                                             
2  Ike Malaya Sinta, "Manajemen Sarana Dan Prasarana," Jurnal Islamic Education 

Manajemen 4, no. 1 (2019): 77-92, hlm. 78, http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema. 



 
 

2 
 

bertaqwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab.
3
  

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan kualitas suatu 

pendidikan dalam proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana. 

Tuntutan dari kesiapan Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari bidang 

pendidikan tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendidikan 

yang memang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan instrumen penting dalam 

pendidikan dan merupakan satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan. 

Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai 

optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.
4
 Pentingnya sarana dan 

prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan 

sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik”.
5
 

                                                             
3 Undang-Undang Sisdiknas 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 5 
4 Matin dan Nurhattati Fuad,  Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan : Konsep 

dan Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1. 
5  Rika Megasari, “Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi,” Jurnal Administrasi Pendidikan 2, 

no. 1 (2014): 636-831. 
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Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur 

dan efektif.
6
 Sedangkan prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, 

seperti halaman sekolah, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan 

dimanfaatkan untuk kelancaran pendidikan di sekolah.
7

 Sarana dan 

prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak atau tidak 

bergerak yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses belajar 

mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dan benda-benda 

yang habis pakai ataupun tidak habis pakai.
8

 Sarana dan prasarana 

pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. 

Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, secara tidak langsung akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.  

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor 

pendidikan yang keberadaaanya sangat mutlak dalam proses pendidikan. 

Sarana dan prasarana pendidikan perlu manajemen yang baik untuk 

menunjang kegiatan proses pembelajaran. Definisi manajemen dalam arti 

luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen 

                                                             
6  Fathurrahman and Rizky Oktaviani Putri Dewi, “Manajemen Sarna Dan Prasarana 

Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 8, no. 

1 (2019): 178-187, hlm: 179. 
7  Rika Ariyani, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SLLB Buah Hati Kota Jambi,” Jurnal Al-Afkar VI, no. 2 (2018): 110-131, hlm. 117. 
8 Khairuddin, “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi 

Madrasah Aliyah,” Jurnal Serambi Ilmu 17, no. 2 (2014): 67-78, hlm. 70. 
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dalam arti sempit adalah pengelolaan sekolah/madrasah, 

pengawas/evaluasi dan sistem informasi sekolah/madrasah. Manajemen 

sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan suatu 

kondisi yang menyenangkan bagi semua warga sekolah.
9
  

Sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “Standar sarana dan prasarana adalah 

Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang 

ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan 

berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi”.
10

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2, yaitu: 

- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: 

perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

- Dari setiap satuan pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang 

pimpinan, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

                                                             
9 Prayudi Ginting, Cut Zahri Harun and Bahrun, “Manajemen Sarana dan Prasarana di 

Sma Negeri 3 Banda Aceh,” Jurnal Magister Administrasi Pendidikan 6, no. 4 (2018): 242-248, 

hlm. 243. 
10  Khairuddin, “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan 

Akreditasi Madrasah Aliyah,” Jurnal Serambi Ilmu 17, no. 2 (2014): 67-78, hlm. 70-71. 



 
 

5 
 

kantin, tempat berolah raga dan tempat beribadah, tempat bermain, 

tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
11

 

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari system pendidikan 

yang mempersiapkan seseorang agar mampu bekerja pada satu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan. 

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didiknya untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap 

profesional sebagai tenaga kerja tingkat menengah pada usaha dan 

industri/dunia kerja.
12

 Dengan demikian bentuk program-program 

kejuruan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus 

disesuaikan dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lapangan kerja. 

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pendidikan menengah kejuruan 

merupakan salah satu subsistem dari system Pendidikan Nasional yang 

memainkan peran sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja terampil 

nasional. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 26 ayat 3 mengenai 

tujuan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

                                                             
11  Rika Ariyani, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SLLB Buah Hati Kota Jambi,” Jurnal Al-Afkar VI, no. 2 (2018): 110-131, hlm. 118-

119 
12 Putri Isnaeni Kurniawati and Suminto A. Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di 

SMK N 1 Kasihan Bantul,” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013):  98-108, 

hlm. 99. 
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mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya.
13

 

SMK YPKK 3 Sleman merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan yang terletak di kabupaten Sleman. Sekolah ini memiliki 2 

program keahlian yaitu program keahlian Akuntansi dan Tata Kecantikan, 

dan merupakan salah satu penyedia lembaga BKK (Bursa Kerja Khusus). 

BKK (Bursa Kerja Khusus) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana 

yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana 

pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja dan merupakan mitra 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BKK SMK merupakan salah satu 

komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK. 

Karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran 

tamatan SMK dan Sumber informasi untuk pencari kerja. Selanjutnya 

diharapkan sekolah ini menjadi salah satu gagasan, bukan hanya sekolah 

yang melahirkan seseorang yang mampu bekerja dan terjun langsung ke 

lapangan melainkan sekolah yang juga dapat menyediakan dan 

mencarikan lapangan pekerjaan bagi siswa/siswi yang ingin langsung 

terjun ke lapangan. 

Keberhasilan program pendidikan terhadap kualitas pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu sarana dan 

                                                             
13 Putri Isnaeni Kurniawati and Suminto A. Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di 

SMK N 1 Kasihan Bantul,” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013):  98-108, 

hlm. 99. 
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prasarana pendidikan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, tidak semua 

lembaga pendidikan mempunyai sarana dan prasarana pendidikan yang 

lengkap dan layak dipakai apalagi di daerah-daerah yang kurang dapat 

perhatian dari pemerintah. Banyak fasilitas pendidikan yang kurang 

lengkap dan memadai seperti ruang kelas yang bocor, meja dan kursi yang 

sudah rusak, jendela yang berlubang, tembok yang hampir roboh dan lain-

lainnya, kemudian hal ini yang menjadi topik permasalahan disemua 

lembaga pendidikan.  

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan Kejuruan dan 

Keterampilan (YPKK) 3 Sleman menunjukan bahwa manajemen sarana 

dan prasarana  belum memenuhi standar pendidikan. Sekolah ini di dirikan 

dengan berbagai keterbatasan, terutama lahan yang digunakan untuk 

pembelajaran. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang sudah masuk 

dalam standarisasi akan tetapi belum optimal dalam penggunaanya, dan 

terdapat juga beberapa yang sudah tidak layak dipakai lagi, seperti ruang 

perpustakaan dan ruang koperasi yang kurang memadai, halaman upacara 

dan tempat olahraga yang juga kurang memadai, begitu pula dengan 

tempat ibadah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah dan semua staff sekolah 

berusaha mengoptimalkan sebaik mungkin sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian di SMK YPKK 3 Sleman dengan tema yang berkaitan dengan 
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manajemen sarana dan prasarana, dengan judul “Optimalisasi Manajemen 

Sarana daan Prasarana Dalam Meningkatkan Pembelajaran di SMK YPKK 

3 Sleman”. Diharapkan dengan adanya manajemen sarana dan prasarana 

yang optimal, maka proses pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, karena didukung oleh ketersediaan fasilitas 

yang lengkap dan tepat sesuai kebutuhan, sehingga berdampak pula pada 

kualitas atau mutu setiap proses pendidikan sekolah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa fokus masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan di SMK YPKK 3 

Sleman? 

2. Bagaimana strategi optimalisasi manajemen sarana dan prasarana 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SMK YPKK 3 

Sleman? 

3. Bagaimana hasil optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK YPKK 3 Sleman? 

4. Apa saja faktor internal dan eksternal pelaksanaan manajemen sarana 

dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya: 
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a. Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan di 

SMK YPKK 3 Sleman. 

b. Untuk mengetahui optimalisasi manajemen sarana dan prasarana 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK YPKK 3 

Sleman. 

c. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pelaksanaan 

manajemen sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 Sleman. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat atau nilai guna baik teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sesuai masalah yang diteliti 

yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Untuk menambah wawasan dalam hal manajemen sarana dan 

prasarana dan menjadi sumbangan pikiran bagi pengelola 

sekolah. 

b. Untuk memberikan informasi dan menambah pemahaman bagi 

pembaca mengenai permasalahan dunia pendidikan. 

c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh pra peneliti dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam proses pembelajaran mengenai manajemen sarana 
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dan prasarana guna memperoleh kualitas pembelajaran secara 

optimal. Seterusnya penelitian dapat bermanfaat sebagai informasi 

dan wawasan bagi lembaga untuk manajemen sarana dan prasarana 

yang baik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara optimal. Sedangkan untuk peneliti diharapkan 

dapat mengisi kekosongan literature yang belum ada dan juga 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain 

yang membahas masalah yang sama. 

D. Kajian Penelitian yang relevan 

Penelitian ini terkait mengenai dengan optimalisasi manajemen 

bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dari beberapa kajian penelitian-penelitian terdahulu dapat 

dihasilkan analisis yang hampir sama yaitu secara garis besar literature 

tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan menjelaskan bahwa 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan sangat perlu dan penting 

untuk dilakukan. Proses pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana 

sebaiknya terdiri dari beberapa hal yaitu perencanaan sarana dan 

prasarana, pengadaaan sarana dan prasarana, pendistribusian sarana dan 

prasarana, penyimpanan sarana dan prasarana, inventarisasi sarana dan 

prasarana, penggunaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, penghapusan sarana dan prasarana dan juga penilaian serta 

pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan 

prasarana dapat mempengaruhi proses belajar mengajar siswa karena baik 
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buruknya manajemen akan berdampak pada kualitas pembelajaran siswa. 

Dengan kata lain sekolah yang memiliki manajemen atau pengelolaan 

terhadap sarana dan prasarana yang baik cenderung memiliki mutu atau 

kualitas pendidikan yang baik pula. 

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Rika Megasari pada SMPN 

5 Bukittinggi membahas mengenai “Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan 

Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, dari 

hasil penelitian tersebut menyatakan pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan itu sangat penting untuk di kelola dengan baik. fungsi 

pengelolaan sarana dan prasarana sangat mendasar sekali dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan iklim sosio emosional 

dan mengelola proses kelompok, sehingga keberhasilan guru dalam 

menciptakan kondisi yang memungkinkan, indikator proses belajar 

mengjar berlangsung secara efektif.
14

 

Berdasarkan kajian yang ditulis oleh Prastyawan yang membahas 

mengenai “Manajemen Sarana Dan Prasaraan Pendidikan” menyatakan 

bahwa dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah itu memang 

harus dikelola secara baik dengan perencanaan yang baik pula, demi 

menggapai dan mencapai harapan dan tujuan utama dari pendidikan 

tersebut. Untuk itu perhatian terhadap pengelolaan sarana dan prasarana 

atau perlengkapan sekolah memang harus diprioritaskan demi 

                                                             
14  Rika Megasari, “Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 5 Bukittinggi,” Jurnal Administrasi Pendidikan 2, 

no. 1 (2014): 636-831.  
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terealisasinya tujuan utama dari adanya perlengkapan agar dapat 

mendukung penyuksesan dalam pembelajaran
15

 

Menurut UU Sisdiknas pada Bab VII Pasal 42  menyatakan bahwa 

setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana meliputi: perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Sedangkan prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempar berolahraga, tempat beribadah, tempat 

bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses belajar pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Setidaknya ada 18 item sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi 

oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk memenuhi standar minimal 

pendidikan bidang sarana dan prasarana.  

Temuan penelitian yang disesuaikan dengan aturan dan kebijakan 

terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan didukung teori dan hasil 

penelitian terdahulu, yang mengkaji tentang manajemen perundangan-

undangan juga kebijakan pemerintah dalam menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang layak. Manajemen sarana dan prasarana 

diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

                                                             
15 Prastyawan, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” Al-Hikmah Jurnal Studi 

Keislaman 6, no. 1 (2016): 33-46. 
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disebuah lembaga pendidikan berlangsung dengan baik.16 Victoria (2005) 

dalam judul penelitiannya:”Professuional Learning in Effective Schools” 

memperoleh gambaran bahwa pembelajaran professional disekolah yang 

efektif memerlukan dukungan sarana dan prasarana (alat) yang memadai, 

mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan serta perawatan 

bahkan hingga pengembangannya. Dikemukakan lebih lanjut bahwa 

sarana dan prasarana sebagai suatu system persekolahan dapat 

memperbaiki pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik.  

Pada literatur sebelumnya yang ditulis oleh Qurrotul Ainiyah dan 

Korida Husnaini membahas mengenai “Implementasi Manajemen Sarana 

Dan Prasarana Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran” di 

SMAN Bareng Jombang, mengemukakan bahwa para guru turut berperan 

dan punya andil dalam pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rusydi 

Ananda dab Kinata Banurea bahwa kegiatan penyediaan semua jenis 

sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan yang telag ditetapkan sebelumnya.
17

 Yang mana 

prosesnya meliputi: perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, 

pemeliharaan, dan penyimpanan.  

                                                             
16  Sri Setyaningih, “Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Implementasi Kurikulum 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar: Sebuah Studi Kasus Di Universitas Negeri Semarang,” Jurnal 

Managemen Pendidikan 13, no. 1 (2018): 62–71, https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6397. 
17 Ainiyah et al., “Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sman Bareng Jombang.” Al-Idaroh 3, no. 2 (2019): 98-112, 

Hlm. 110. 
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Sedangkan penelitian lainnya membahas mengenai “Manajemen 

Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” di SLB 

Buah Hati Kota Jambi yang ditulis oleh Rika Ariyani. Penelitian tersebut 

menghasilkan pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang terdiri 

dari perencanaan sarana dan prasarana, pengorganisasian sarana dan 

prasarana, pengelolaan sarana dan prasarana dan pengontrolan sarana dan 

prasarana.
18

 

Dan juga penelitian sebelumnya yang berjudul “Manajemen Sarana 

Dan Prasarana” di SMK N 1 Kasihan Bantul yang ditulis oleh Putri 

Isnaeni Kurniawati dan Suminto A. Sayuti menghasilkan bahwa 

pengelolaan sarana dan prasrana yang terdiri dari pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Manajemen sarana 

dan prasarana yang digunakan pada mata pelajaran produktif adalah 

manajemen standar yang menggunakan ISO 9001:2008 dan 

penyenggaraan juga menggunakan SOP (standart operating procedur) 

sehingga pertanggung jawaban tentang proses manajemen sarana dan 

prasarana berdasarkan instruksi kerjanya.
19

 

Pada literatur sebelumnya yang ditulis oleh Aswin Bancin dan 

Wildansyah Lubis yang berjudul “Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Studi Kasus SMA Negeri 2 Lupuk Pakam”. Penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa sudah tersedianya sarana dan prasarana yang 

                                                             
18  Rika Ariyani, “Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di SLB Buah Hati Kota Jambi,” Jurnal Al-Afkar VI, no. 2 (2018): 110-132. Hlm. 129. 
19 Putri Isnaeni Kurniawati and Suminto A. Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di 

Smk N 1 Kasihan Bantul,” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013): 98–108, 

https://doi.org/10.21831/amp.v1i1.2331. 
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memadai, namun masih dalam dataran tingkat minimal dan belum 

menggunakan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

dalam pengelolaan sarana dan prasarananya. Beberapa evaluasi yang 

mungkin dapat dilakukan yaitu melengkapi sarana dan prasarana sesuai 

yang di butuhkan, pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah 

tersedia dan perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana agar sarana 

dan prasarana yang dimiliki selalu dalam kondisi siap pakai.  

Begitu juga dengan penelitian tentang “Manajemen Sarana Dan 

Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran” di SMK Grafika 

PGRI Pakis Kabupaten Malang yang kajiannya ditulis oleh Reza dkk, 

menghasilkan yaitu belum optimal dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana. Beberapa evaluasi yang diharapkan dapat diperbaiki 

dikemudian hari yaitu 1) Kepala Sekolah sebaiknya untuk lebih 

meningkatkan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana, 2) Guru 

hendaknya senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak 

Waka sarana dan prasarana.
20

  

Serta penelitian yang ditulis oleh Hajeng Darmastuti dan Karwanto 

yang membahas tentang “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Jurusan Teknik Komputer Dan 

Informatika” di SMK Negeri 2 Surabaya. Penelitian tersebut menghasilkan 

yaitu telah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan namun dalam 

pengelolaan ataupun manajemennya belum secara optimal sehingga sarana 

                                                             
20  Reza Pahlevi, Ali Imron, and Desi Eri Kusumaningrum, “Manajemen Sarana Dan 

Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran,” Jurnal Manajemen Pendidikan 25, no. 1 

(2016): 88–94. 
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dan prasarana tidak berkontribusi dengan baik. Beberapa evaluasi yang 

diharapkan dapat berguna dikemudian hari yaitu: 1) Kepala sekolah 

sebagai pengelola sekolah yang betanggung jawab atas kualitas pendidikan 

diharapkan lebih meningkatkan pengembangan manajemen dibidang 

sarana dan prasarana, 2) Waka sarana dan prasarana hendaknya selalu 

melakukan pengawasan dan pengarahan dalam kegiatan pengelolaan 

sarana dan prasarana agar dalam kegiatannya berjalan dengan baik dan 

efektif, 3) Guru hendaknya lebih berkompeten dalam menggunakan sarana 

dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar dan 

juga lebih aktif dalam berkoordinasi dengan pihak Waka sarana dan 

prasarana.
21

 

Dapat dilihat dari penelitian-penelitian tersebut, bahwa manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 

Manajemen yang dimaksud seperti analisis kebutuhan, pengadaan, 

inventarisasi, serta pemeliharaan yang optimal dibutuhkan agar nantinya 

sarana dan prasarana yang dimiliki dapat memberikan kontribusi sesuai 

dengan tujuan diadakannya dan selalu dalam siap digunakan. Dengan 

adanya manajemen sarana dan prasarana yang maksimal dan optimal, 

maka setiap proses pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan karena didukung oleh ketersediaan fasilitas yang lengkap 

                                                             
21 Hajeng Darmastuti and Karwanto, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran,” Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 3, no. 3 (2014): 9-

20. 
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dan tepat sesuai kebutuhan, sehingga akan berdampak pada kualitas/mutu 

setiap proses pendidikan sekolah.22 Manajemen sarana dan prasarana yang 

efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan daya guna segenap sumber 

daya yang ada di lingkungan sekolah dan diharapkan  juga kualitas 

pembelajaran dapat lebih baik serta dapat mencapai tujuan dari pendidikan 

tersebut. 

Dilihat dari penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya banyak 

membahas mengenai manajem sarana dan prasarana dan hanya fokus pada 

pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana. Sehingga hanya 

menyinggung pelaksanaan manajemen secara umum saja yang seharusnya 

diterapkan pada manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap optimalisasi manajemen 

sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, yang 

mana dengan mengoptimalisasi manajemen sarana dan prasarana 

diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran 

siswa. Karena dari penelitian sebelumnya masih banyak kekurangan dalam 

melaksanakan manajemen sarana dan prasarana yang kurang optimal 

sehingga berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar dan juga kualitas 

pembelajaran. Oleh daripada itu, perlu adanya penelitian mengenai 

optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

 

                                                             
22

 Ibid 
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E. Kerangka Teori 

1. Strategi Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

A. Pengertian Strategi 

“Strategi” berasal dari bahasa Yunani “Strategos” yang 

berarti jenderal. Kata strategi semula diartikan seni para jenderal 

dalam pimpinan masukan untuk memenangkan suatu peperangan 

besar. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif 

mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan yang 

mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan 

kompetensi. Menurut Gaffar, strategi adalah rencana yang 

mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan 

pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan 

kompetensi. Sedangkan menurut  Wheelen dan Hunger, strategi 

merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 

menentukan kinerja perusahaan (sekolah) dalam jangka panjang.
23

 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

strategi diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan arah yang 

dijalani oleh suatu organisasi agar tujuanya tercapai. Dengan 

adanya strategi, maka suatu organisasi ataupun lembaga dapat 

memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayah 

kerjanya. 

                                                             
23  Wahidin, “Strategi Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan,” Manajer Pendidikan 9, no. 4 (2015): 597-602, hlm. 587-598. 
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B. Pengertian Optimalisasi 

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau 

tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau 

paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses 

mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan 

sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.
24

 Jadi optimalisasi 

mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik, 

yang bertujuan untuk mencapai dalam penerapan sarana dan 

prasarana sesuai dengan harapan yang telah direncanakan. 

C. Manajemen Sarana dan Prasarana 

a. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana 

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata 

manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. 

Kata-kata itu digabungkan menjadi manager yang artinya 

adalah menangani. Kemudian manager diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris yaitu to manage (kata kerja), 

management (kata benda) dan manager untuk orang yang 

melakukannya.
25

 G.R. Terry menyatakan bahwa manajemen 

adalah satu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

                                                             
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990). Hlm, 682. 
25 Rika Ariyani, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SLB Buah Hati Kota Jambi,” Jurnal Al-Afkar VI, no. 2 (2018): 110-131, hlm. 113. 
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pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya.
26

 Gareth R. Jones menjelaskan bahwa manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan 

mengendalikan sumber daya manusia dan lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
27

 

Sedangkan menurut Sergiovani (Bafadal, 2008:1) manajemen 

merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan 

melalui proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan disebut manajemen.
28

 

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana 

adalah merupakan menunjang terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya).
29

 Sarana 

pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

                                                             
26 Ainiyah et al., “Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sman Bareng Jombang.” Al-Idaroh 3, no. 2 (2019): 98-112, 

Hlm. 100. 
27 Ibid 
28  Pahlevi, Imron, and Kusumaningrum, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran.” Manajemen Pendidikan 25, no. 1 (2016): 88-94, Hlm. 89. 
29 Muhammad Nurul Huda, “Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa,” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam VI, no. 2 (2018): 51-69. 
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dengan lancar, efektif, teratur dan efisien.
30

 Misalnya: gedung, 

ruang kelas, meja kursi serta alat-alat media pengajaran. 

Sedangkan menurut Rahayu dan Sutama, sarana pendidikan 

adalah peralatan dan pelengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, misalnya 

buku, laboratorium perpustakaan dan sebagainya. 31  Sarana 

berarti segala sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu 

dalam mencapai tujuan, kaitannya dengan pendidikan, sarana 

adalah peralatan, bahan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pembelajaran. 32  Dalam 

konteks proses belajar mengajar, sarana dapat berupa gedung, 

ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. 

Menurut Rahayu dan Sutama, prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan, misalnya lokasi/tempat bangunan sekolah, 

lapangan tempat bermain, uang dan sebagainya. Sedangkan 

menurut Pahlevi dkk, prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. 

Sementara yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas 

                                                             
30  Fathurrahman and Rizky Oktaviani Putri Dewi, “Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa di SDN Puter 1 Kembangbahu Lamongan,” 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 8, no. 1 (2019):178-187, Hlm. 179. 
31

 Rahayu and Sutama, “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama.” Varia Pendidikan 27, no. 2 (2015):123-129,  Hlm, 123. 
32

 Pahlevi, Imron, and Kusumaningrum, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran.” Manajemen Pendidikan 25, no. 1 (2016): 88-94, Hlm. 89. 



 
 

22 
 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya pendidikan, 

seperti asrama, halaman, kebun, taman sekolah ataupun jalan 

menuju sekolah. 33  Adapun yang dimaksud dengan prasarana 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan atau pengajaran. Misalnya: halaman, kebun, 

taman, jalan tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk 

proses belajar mengajar, seperti taman untuk pengajaran 

biologi, halaman sebagai lapangan olah raga, komponen 

tersebut merupakan sarana pendidikan.34 

Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen 

yang secara langsung dan tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu 

sendiri. Pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama 

pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara 

efektif dan efisien (Bafadal, 2008:2).35 Dari pengertian tersebut 

dapat diartikan bahwa sarana dan prasarana yang telah ada 

harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses 

pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana dimaksudkan 

agar penggunaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

                                                             
33 Ibid 
34 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

119. 
35  Pahlevi, Imron, and Kusumaningrum, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran.” Manajemen Pendidikan 25, no 1 (2016): 88-94, Hlm. 89. 
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Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar 

dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara 

optimal dan berarti. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan 

perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan 

inventarisasi, dan penghapusan serta penataan (Mulyasa, 

2002). 36  Menurut Rugaiyah (2011), manajemen sarana dan 

prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana 

yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh 

kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain 

sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Sedangkan 

menurut Asmani (2012), manajemen sarana dan prasarana 

adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi 

pembelajaran, yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan 

sumber belajar bagi guru, siswa serta penataan ruangan-

ruangan yang dimiliki. 37  Selanjutnya manajemen asset 

merupakan upaya untuk tertib dokumen dan tertib administrasi 

pengelolaan asset. Sedangkan arti asset yaitu barang, yang 

dalam pengertian hokum disebut benda yang terdiri dari benda 

bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 

tercakup dalam kekayaan atau harta kekayaan dari suatu 

                                                             
36  Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 

2015), Hlm.120. 
37  Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 

2015), Hlm.120. 
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instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.
38

 

Untuk kebutuhan pengurus sekolah maka manajemen asset 

sekolah hanya dibatasi pada: 

1. Penatausahaan 

2. Pemanfaatan 

3. Pengamanan dan pemeliharaan 

4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

(pembiayaan), dan 

5. Monitoring dan evaluasi. 

Manajemen  atau pengelolaan sarana dan prasarana dapat 

diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari perencanaan 

(analisis kebutuhan), pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, 

pemanfaatan, peneliharaan, pemusnahan dan 

pertanggungjawaban terhadap barang-barang bergerak dan 

tidak bergerak, perabot sekolah, alat-alat belajar dan lain-lain. 

Secara sederhana, manajemen sarana dan prasarana 

didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua 

perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Dapat 

disimpulkan bahwa, manajemen sarana dan prasarana bertugas 

mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar dapat 

                                                             
38  Jery Ariska dan M. Jazman, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset 

Sekolah Menggunakan Teknik Labelling Qr Code.” Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem 

Informasi 2, No. 2 (2016): 127-136, hlm. 129. 
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memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada 

jalannya proses pendidikan. 

Dengan adanya manajemen yang baik, perawatan terhadap 

sarana dan prasarana dapat berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, sehingga bisa meningkatkan kinerja warga sekolah, 

memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, 

menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana, dan 

juga dalam kondisi siap pakai untuk semua personil sekolah. 

b. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana 

Menurut Ibrahim Bafadal (2003) secara umum tujuan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah 

memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan 

prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses 

pendidikan secara efektif dan efisiensi. Secara rinci tujuannya 

adalah sebagai berikut: 

- Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan melalui system perencanaan dan pengadaan 

yang hati-hati dan seksama. 

- Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana 

sekolah secara tepat dan efisiensi. 
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- Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana 

sekolah, sehingga keberadaanya selalu dalam kondisi siap 

pakai dalam setiap diperlukan oleh personil sekolah.
39

 

c. Prinsip-prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana 

Bafadal menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan 

sarana dan prasarana pendidikan, yaitu: 

a) Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana 

pendidikan sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai 

apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam 

rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. 

b) Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan 

yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. 

c) Prinsip administrative, yaitu manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah harus selalu 

memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan 

petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang 

berwenang. 

d) Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana 

dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan 

kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, 

                                                             
39  Kurniawati and Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Smk N 1 Kasihan 

Bantul.” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013): 99-108, Hlm. 103. 
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apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam 

manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan 

tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. 

e) Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan 

dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.
40

 

d. Proses Manajemen Sarana dan Prasarana 

Suatu proses merupakan suatu rangkaian aktifitas yang satu 

sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara 

sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses 

manajemen adalah suatu rangkaian aktifitas yang harus 

dilakukan oleh seorang manajer. Adapun proses manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan meliputi: perencanaan, 

pengadaan, penyaluran, inventarisasi. Pemeliharaan, 

penyimpanan dan penghapusan.
41

 yaitu: 

 Perencanaan sarana dan prasarana 

Merupakan salah satu tindakan yang sangat penting dalam 

proses mempersiapkan keputusan mengenai tindakan yang 

akan dilakukan pada suatu kurun waktu tertentu dan mengenai 

cara melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

hal ini perencanaan yang dimaksud yaitu merinci rancangan 

                                                             
40 Ainiyah et al., “Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam 

Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sman Bareng Jombang.” Al-Idaroh 3, no. 2 (2019): 98-112, 
Hlm. 102-103. 

41  Kurniawati and Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Smk N 1 Kasihan 

Bantul.” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013): 99-108, Hlm. 102. 
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pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan 

peralatan dan perlengakapan sesuai kebutuhan. 42 

 Pengadaan sarana dan prasarana 

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.43 Pengadaan dilakukan sebagai wujud realisasi 

dari perencanaan yang telah dilakukan terlebih dahulu, 

tujuannya untuk menunjang proses pembelajaran agar efektif 

dan efisien. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, yaitu: 

a) Pembelian 

b) Produksi sendiri 

c) Penerimaan hibah 

d) Penyewaan 

e) Peminjaman 

f) Pendaur ulangan 

g) Penukaran 

h) Rekondisi/rehabilitasi
44

 

 Pendistribusian sarana dan prasarana 

                                                             
42 Bancin, “Manajemen Sraana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus SMA Negeri 2 Lupuk 

Pakam).” EducanduM X, no. 1 (2017): 62-69, Hlm. 65. 
43Khairuddin, “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan Akreditasi 

Madrasah Aliyah,” Jurnal Serambi Ilmu 17, no. 2 (2014): 67-78. 
44 Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 2012), hlm. 76. 
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Pendistribusian yaitu dengan melakukan penyusunan 

alokasi pendistribusian barang-barang yang telah diterima oleh 

sekolah dan telah disalurkan sesuai kebutuhan barang pada 

bagian-bagian sekolah, dengan melihat kondisi; kualitas dan 

kuantitas barang yang ada. Pendistribusian sarana dan 

prasarana dalam prosesnya yaitu terdapat penerimaan barang, 

jenis barang yang disalurkan kepada pemakai, jumlah barang 

yang didistribusikan.45 

 Penginventarisasian sarana dan prasarana 

Menurut Soetjipto (2010:171) inventarisasi adalah kegiatan 

melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan 

pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah 

menengah yang bersangkutan dalam semua daftar inventaris 

barang.46 

 Penggunaan sarana dan prasarana 

Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan 

segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara 

efektif dan efisien. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan 

dalam pemakaian perlengkapan pendidikan yaitu: 

a) Prinsip efektifitas, yaitu semua pemakaian perlengkapan 

pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam 

                                                             
45 Hajeng Darmarstuti and Karwanto, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Jurusan Teknik Komputer Dan Informatika Di SMK 
Negeri 2 Surabaya,” Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 3, no. 3 (2014): 9–20. Hlm. 12. 

46  Khairuddin, "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Dalam Peningkatan 

Akreditasi Madrasah Aliyah," Jurnal Serambi Ilmu 17, no 2 (2014): 67-78, Hlm. 73.  
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memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

b) Prinsip efisiensi, yaitu pemakaian semua perlengkapan 

pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga 

perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak atau 

hilang.
47

 

 Pemeliharaan sarana dan prasarana 

Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk 

melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana 

dan prasarana selalu dalam baik dan siap untuk digunakan 

secara berdayguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 48 Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat maupun 

waktunya, yaitu: 

a) Ditinjau dari sifatnya, terdapat empat (4) macam 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang cocok 

untuk perawatan mesin, yakni:  

- Pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan 

- Pemeliharaan yang bersifat pencegahan 

- Pemeliharaan yang bersifat ringan 

- Perbaikan berat 

                                                             
47 Barnawi dan M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 2012), hlm. 77. 
48  Kurniawati and Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Smk N 1 Kasihan 

Bantul.” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 1, no. 1 (2013): 99-108, Hlm. 102. 
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b) Ditinjau dari waktu, terdapat dua (2) macam pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan, yaitu: 

- Pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel 

lantai, membersihkan pintu 

- Pemeliharaan berkala seperti pengontrolan genting, 

pengapuran tembok.
49

 

 Penghapusan sarana dan prasarana 

Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan 

meniadakan barang milik lembaga (bias juga milik Negara) 

dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ( Ibrahim Bafadal: 2004).
50

 

Penghapusan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu 

dari kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan 

untuk: 

- Mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar 

sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan 

perlengkapan yang rusak. 

- Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan 

perlengkapan yang sudah tidak berguna lagi. 

- Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan 

dan pengamanan 

                                                             
49  Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 49. 
50  Kurniawati and Sayuti, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Smk N 1 Kasihan 

Bantul.”., Hlm. 103. 
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- Meringankan beban inventarisasi.
51

 

2. Kualitas Pembelajaran 

Secara etimologi, kualitas atau mutu adalah suatu kenaikan 

atau tingkatan menuju arah perbaikan atau kemapanan.
52

 Sebab, 

kualitas mengandung artian bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. 

Menurut Supranta (1997), kualitas yaitu sebuah kata yang bagi 

penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. 

Sehubungan dengan yang telah dipaparkan oleh Guests dan Davis 

dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi yang diinginkan.
53

 Kualitas 

merupakan keunggulan dari sebuah produk barang atau jasa yang 

dihasilkan melalui proses kerja yang telah terencana dengan baik. 

kualitas atau mutu merupakan tujuan akhir dari sebuah proses panjang 

yang dilakukan oleh organisasi. Kualitas atau mutu merupakan 

jaminan dari sebuah lembaga kepada pengguna atau pelanggannya. 

Pengguna tersebutlah yang kemudian menentukan apakah lembaga 

tersebut berkualitas baik atau buruk. Adapun dalam dunia pendidikan 

merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang 

                                                             
51  Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 62. 
52 Wahono, “Kualitas Pembelajaran Siswa SMK Ditinjau Dari Fasilitas Belajar,“ Jurnal 

Ilmiah Guru „COPE‟, No. 01/Tahun XVIII/Mei 2014,” no. 01 (2014).  Hlm. 69. 
53 Wahono, “Kualitas Pembelajaran Siswa SMK Ditinjau Dari Fasilitas Belajar,“ Jurnal 

Ilmiah Guru „COPE‟, No. 01/Tahun XVIII/Mei 2014,” no. 01 (2014).  Hlm. 69. 
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berkepentingan dengan layanan yang diberikan oleh lembaga 

pendidikan.
54

  

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas 

belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cendeerung 

lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional 

dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari 

kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), proses belajar 

dan mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata 

lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik.
55

 

Pembelajaran merupakan usaha yang disengaja, bertujuan dan 

terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif 

                                                             
54 Ibid,. Hlm. 70. 
55 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2013), hlm. 18-19. 
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menetap pada diri seseorang.
56

 Pembelajaran juga diartikan sebagai 

persoalan hubungan (koneksi) antara stimuli dan respon (respon bisa 

berwujud item perilaku, sementara stimulus bisa berwujud sembarang 

input energi yang cenderung untuk mempengaruhi perilaku).
57

 

Pembelajaran sebagai suatu system yang terdiri dari beberapa 

komponen-komponen yaitu tujuan, isi atau materi, metode, media dan 

evaluasi. Kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan secara berurut 

atau sistematis (langkah-langkah yang terarah dan teratur) dan secara 

sistemik (secara bulat dengan mempertimbangkan segala aspeknya) 

agar berdaya guna dan berhasil guna.
58

 Agar terjadi perubahan yang 

diinginkan, maka pembelajaran harus direncanakan atau diprogram 

secara baik. selanjutnya agar program pembelajaran yang telah disusun 

dapat berjalan dengan baik, maka program tersebut sebaiknya 

memiliki daya tarik, daya guna (efektifitas) dan hasil guna (efisiensi).
59

 

Jadi dalam hal ini kualitas pembelajaran adalah pelaksanaan program 

pembelajaran disuatu lembaga, sampai dimana pembelajaran di 

lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan 

atau dituju. 

F. Metode Penelitian 

                                                             
56 Abd.Mukhid, “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang 

Tepat,” Tadris 2, no. 1 (2007): 121-133, Hlm. 129. 
57 Winfred F. Hill, Theories of Learning (Teori-Teori Pembelajaran) Konsepsi, 

Komparasi dan Signifikansi (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 32. 
58  Rika Megasari, “Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran.” Jurnal Administrasi Pendidikan 2, no. 1 (2014): 636-831, 
Hlm. 638. 

59Abd.Mukhid, “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Yang 

Tepat,” Tadris 2, no. 1 (2007): 121-133, Hlm. 129. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilkau yang dapat diamati.60 

Penelitian kualitatif lebih memberikan tekanan kepada pemahaman 

dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih 

menekankan pada proses daripada pengukuran, mendeskripsikan, 

menafsirkan, dan memberikan makna dan tidak cukup dengan 

penjelasan belaka, dan memanfaatkan multi metode dalam penelitian 

(Sutama, 2012:61). 61  Kirk dan Miller (1986:9) mengartikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan  

sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik dalam kahwasannya maupun dalam peristilahannya,62 

Selain pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada juga 

yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan 

menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai 

penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti 

                                                             
60 Tohirin., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 2. 
61  Suri Margi Rahayu and Sutama Sutama, “Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,” Jurnal Varidika 27, no. 2 (2016): 123–29, 
https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724. 

62 Tohirin., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 1. 
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secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik 

(menyeluruh dan mendalam) dan rumit.63 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus (case study) 

adalah sebuah  model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” 

(bounded system) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus 

secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Beragam 

sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalian 

data.
64

 Dengan menggunakan studi kasus, diharapkan peneliti dapat 

mengetahui secara mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan 

kegiatan manajemen sarana dan prasarana untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap dan terperinci. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK YPKK 3 Sleman yang 

beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 45, Krodan, Maguwoharjo, 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 

55281. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai Mei 

2021. 

Alasan yang mendorong peneliti mengambil penelitian di SMK 

YPKK 3 Sleman. Yaitu: 
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1. SMK YPKK 3 Sleman merupakan sekolah menengah kejuruan 

yang terakreditasi B, yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan 

Kejuruan dan Keterampilan. 

2. SMK YPKK 3 Sleman memiliki program keahlian Akuntansi dan 

Tata Kecantikan dan Rambut. 

3. SMK YPKK 3 Sleman merupakan Bursa Kerja Khusus (BKK). 

BKK (Bursa Kerja Khusus) adalah sebuah lembaga yang dibentuk 

di Sekolah Menenngah Kejuruan Negeri dan Swasta sebagai unti 

pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan 

kerja, pelaksana pemasarana, penyaluran dan penempatan tenaga 

kerja yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

4. Penerapan waktu aktif belajar 6 hari yaitu Senin sampai Sabtu, dan 

diselingi  dengan program ekstrakulikuler bagi siswa/siswi. 

3. Subyek Penelitian 

Penelitian tentang manajemen sarana dan prasarana dilakukan 

di SMK YPKK 3 Sleman. Obyek penelitian ini yaitu manajemen 

sarana dan prasarana, sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah 

orang yang menjadi sumber utama dalam memberikan informasi 

terkait dengan penelitian yang dilakukan disebut dengan informan. 

Informan dalam penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
65

 

Pemelihan subyek penelitian berdasarkan narasumber yang memiliki 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 
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kriteria 3M (mengetahui, memahami dan mengalami) artinya, 

informan tersebut adalah orang yang benar-benar mengetahui, 

memahami, dan mengalami dalam penelitian. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah SMK YPKK 3 Sleman 

b. Wakil Sarana dan Prasarana SMK YPKK 3 Sleman 

c. Guru SMK YPKK 3 Sleman 

d. Staff TU SMK YPKK 3 Sleman 

e. Peserta didik SMK YPKK 3 Sleman 

Dalam penelitian ini, informasi yang diberikan oleh para 

informan tersebut menjadi sumber data primer, sedangkan data-data 

lain yang diperoleh lewat dokumen, artikel/jurnal yang menunjang 

penelitian dan lain-lain sebagainya menjadi sumber data yang bersifat 

sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan atau pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
66

 

Metode observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan terhadap obyek, baik secara langsung 

maupun tidak. Dengan digunakannya metode ini, peneliti dapat 

                                                             
66 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Ciptz, 2005), hlm. 
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memperoleh data tentang letak geografis, kondisi sarana dan 

prasarana yang terdapat didalamnya. Melalui observasi, peneliti 

dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap dalam wawancara 

karena bersifat sensitive atau ingin ditutupi karena sesuatu hal yang 

merugikan citra sekolah. Observasi yang akan dilakukan oleh 

peneliti dengan melakukan pengamatan kepada sample selanjutnya 

hasil dari pengamatan didata dengan secara runtut. Melalui metode 

observasi, peneliti dapat memperoleh data terkait dengan 

bagaimana optimalisasi manajemen sarana dan prasarana. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati sarana dan prasarana 

serta proses pembelajaran siswa. Selain itu, observasi juga 

mengamati kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana 

dan prasarana serta guru dalam pengelolaan sarana dan prasarana. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara 

peneliti dan informan atau subjek penelitian tentang informasi-

informasi yang ingin diketahui. Wawancara dilakukan secara 

mendalam atau  indepth interviews untuk dapat memenuhi dan 

mencapai tujuan penelitian. 67  Wawancara ini biasanya tidak 

berstruktur sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan serta dapat merekatkan hubungan 

antara peneliti dengan narasumber atau informan. Proses ini 
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(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 63.  
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seharusnya menggunakan alat bantu seperti: alat perekam (tape 

recorder). Wawancara dilakukan bertujuan memperoleh data untuk 

keperluan tertentu, dalam penelitian ini metode wawancara 

digunakan untuk mencari tahu mengenai optimalisasi manajemen 

sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 

SMK YPKK 3 Sleman. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi dari sudut pandang subjek penelitian 

melalui media tertentu. 68  Dengan metode ini, peneliti dapat 

memperoleh data terkait dengan masalah penelitian, salah satunya 

yaitu data yang diperoleh dari dokumen SMK YPKK 3 Sleman, 

seperti: profil sekolah, sejarah singkat sekolah, letak geografis 

sekolah, data sarana dan prasarana dan lain sebagainya. 

5. Metode Analisa Data 

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan 

menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui 

pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya 

sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, 

mereduksi dan menyajikannya (Muhadjir, 1998). Sedangkan Merriam 

(2001) menegaskan bahwa analisis data merupakan proses 
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memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan. 69  Miles dan 

Hubberman (1994) pula menjelaskan bahwa analisis data merupakan 

langkah-langkah untuk memproses temuan penelitian yang telah 

ditranskripkan melalui proses reduksi data, yaitu data disaring dan 

disusun lagi, dipaparkan, diverifikasi atau dibuat kesimpulan. 70 

Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam metode olah data dan 

analisis data diantaranya adalah: 

a. Transcript, olah data kualitatif mentraskrip (transcript) 

dilakukan dengan mengetik data secara apa adanya dari 

pertanyaan yang diajukan peneliti atas jawaban yang 

informan berikan. 

b. Coding, dalam olah data kualitatif yaitu dengan memberi 

label kepada jawaban informan. Artinya, memberikan label 

sesuai variable. 

c. Grouping, mengelompokkan dan mengklasifikasikan data 

dari hasil wawancara dan observasi sesuai dengan label 

variable yang telah dilakukan pada tahap coding. 

d. Comparing dan Contrasting, dalam proses ini peneliti 

menarasikan persamaan dan perbedaan berdasarkan 

jawaban informan. Dalam proses ini, peneliti dapat 

memasukan opininya sendiri. Selanjutnya, peneliti dapat 

                                                             
69 Tohirin., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 141. 
70 Tohirin., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling,…, 

142. 



 
 

42 
 

membandingkan hasil narasi berdasarkan literature pada 

kajian terdahulu yang telah diriview peneliti. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Proses selanjutnya yaitu keabsahan data. Kebenaran atau 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai sejauh 

mana suatu situasi subjek penelitian ditentukan untuk mewakili 

fenomena yang diteliti.
71

 Gleshne dan Peskhin menegaskan bahwa 

temuan dari berbagai metode atau teknik pengumpulan data akan 

memberi sumbangan kepada kebenaran data dan praktik ini biasa 

disebut triangulasi. 72  Triangulasi merupakan teknik yang digunakan 

oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu diluar data yang tujuannya untuk mengecek atau 

membandingkan terhadap data yang diperoleh.73 

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan teknik. Pada triangulasi sumber, peneliti akan membandingkan 

data dari subjek yang diteliti. Berarti, peneliti akan melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan utama dan pendukung. Selanjutnya, data akan 

dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan data yang lebih 

spesifik dan dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan triangulasi teknik 
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digunakan dalam menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan 

melakukan pemeriksaaan data terhadap sumber yang sama namun 

dengan teknik yang berbeda-beda berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi.
74

 

7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 

(empat)  bab, yaitu: 

BAB I membahas mengenai judul yang berisi subbab latar 

belakang permasalahan, pemaparan rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. Pada subbab telaah pustaka, peneliti mengkaji 

beberapa literature yang signifikan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, sehingga dapat ditemukan perbedaan antara penelitian 

dengan literatur-literatur sebelumnya dengan pembahasan topik yang 

serupa. Selanjutnya yaitu subbab yang membahas mengenai kajian 

teori dan metode penelitian yang dilakukan di SMK YPKK 3 Sleman. 

Dan yang terakhir yaitu subbab mengenai sistematika pembahasan. 

BAB II membahas mengenai gambaran umum SMK YPKK 3 

Sleman. Dalam bab ini membahas mengenai temuan umum sekolah 

yang terdiri dari: letak geografis, sejarah sekolah, visi dan misi 

sekolah, data siswa, struktur organisasi, dan tenaga pendidikan dan 

kependidikan. 
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BAB III berisi mengenai inti dari pembahasan rumusan 

masalah yang berjudul “Optimalisasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran (Studi Kasus 

SMK YPKK 3 Sleman)”. Yang memuat mengenai manajemen sarana 

prasarana dan pelaksanaannya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

BAB IV membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan. Dalam bab ini juga terlampir mengenai saran yang 

diberikan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan.
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi 

optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di SMK YPKK 3 Sleman, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 Sleman yaitu bahwa 

sarana dan prasarana pendidikan di SMK YPKK 3 Sleman kurang 

memadai atau belum optimal, dikarenakan terdapat beberapa 

kekurangan ataupun keterbatasan terhadap kondisi dan pengelolaan 

sarana dan prasarana sekolah. 

2. Strategi Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK YPKK 3 Sleman yaitu 

adanya strategi pengoptimalan sarana dan prasarana dikarenakan 

terdapat kekurangan-kekurangan dalam sarana dan prasarana sekolah 

seperti kurangnya lahan sekolah, kurangnya ruangan, peralatan atau 

perlengkapan yang perlu diperbarui, dll. Serta pengelolaan atau 

manajemen sarana dan prasarana sekolah meliputi tujuh tahapan. 

Pertama, perencanaan, menganalisis semua kebutuhan atau 

perlengkapan yang dibutuhkan merupakan langkah awal manajemen 

sarana dan prasarana dengan memperhatikan dana yang tersedia. 
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Kedua, pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana yang pertama kali 

dilakukan yaitu menganalisis biaya kebutuhan serta menganalisis dan 

menentukan tempat untuk pembelian maupun pengadaan barang sesuai 

yang disepakati sekolah, selanjutnya yaitu sumber pengadaannya. 

Pengadaan sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 Sleman yaitu 

pembelian, penerimaan hibah, pendaur ulangan dan rekondisi. Ketiga, 

pendistribusian. Barang yang telah diterima dan tersedia diserahkan 

atau disalurkan kepada seorang penanggungjawab atau orang-orang 

yang membutuhkan dengan syarat sudah tercatat dan diberi kode yang 

berlaku. Keempat, penginventarisasian. Kegiatan inventarisasi di SMK 

YPKK 3 Sleman yaitu dengan mencatat semua barang yang sudah 

masuk dan dibedakan sesuai fungsi atau kegunaannya setelah itu 

dilakukan pengkodean atau memberi label sesuai peraturan dari 

sekolah. Kelima, Penggunaan. Penggunaan sarana dan prasarana di 

SMK YPKK 3 Sleman dengan mematuhi segala prosedur dalam 

menggunakan sarana dan prasarana serta bertanggung jawab dengan 

fasilitas maupun barang yang sedang digunakan. Keenam, 

Pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK YPKK 3 

Sleman dibagi menjadi dua (2) yaitu pemeliharaan yang dilakukan 

sehari-hari dan secara berkala yakni tri wulan. Pemeliharaan sehari-

hari dilakukan wajib piket kepada siswa dan siswi serta guru ikut serta 

dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan piket. Ketujuh, 

Penghapusan. Penghapusan sarana dan prasaran di SMK YPKK 3 
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Sleman sejauh ini belum menerapkan atau memberlakukan 

penghapusan sarana dan prasarana, dikarenakan pihak sekolah 

menerapkan prinsip “jika masih layak dipakai dan masih bisa 

diperbaiki, maka akan diperbaiki dan dipakai kembali”. Sedangkan 

untuk barang-barang yang sudah tidak layak pakai dikarenakan masa 

pakainya habis akan disimpan dan ditata dalam gudang. 

3. Hasil Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Hasil dari mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu 

semua kebutuhan sarana dan prasarana ataupun perlengkapan 

siswa/siswi dan warga sekolah cukup terpenuhi dengan baik. akan 

tetapi dalam kondisi dan pengelolaan sarana dan prasarana belum 

optimal. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik 

mengalami peningkatan baik dari segi akademik maupun non-

akademik sehingga dapat tercapainya apa yang menjadi cita-cita dan 

tujuan sekolah. 

4. Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana memiliki faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal dalam pengelolaan manajemen sarana 

dan prasarana yaitu a). Faktor keuangan sekolah (ekonomi) b). Faktor 

Pemeliharaan dan Penyimpanan, kurangnya tempat penyimpanan 

peralatan maupun perlengkapan sehingga beberapa peralatan maupun 

perlengkapan tidak terawat dan tertata dengan rapi. Bahkan ada 

beberapa peralatan maupun perlengkapan sekolah yang disimpan 
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dibawah kolong meja guru. 154  Perlu pembaharuan terhadap sarana, 

seperti kursi atau meja yang sudah rusak dan upaya peningkatan 

kualitas terhadap pengelolaan sarana dan prasarana dan c). Faktor 

sumber daya manusia internal, hubungan baik antar tenaga pendidik 

yang diharapkan dapat memperlancar proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien . Sedangkan faktor eksternal yaitu a). Faktor sumber 

daya manusia eksternal, saling berbaur antara satu sama lain (warga 

sekolah) yaitu tenaga pendidik, staff dan peserta didik sehingga 

menciptakan interaksi yang lebih mendalam, diharapkan dapat 

mempererat tali persaudaraan dan lebih terbuka untuk memperlancar 

proses pembelajaran dan b). Faktor lingkungan sosial yang baik antara 

siswa dan guru serta teman-teman sekelas maupun sekolah, saling 

bekerja sama dan bergotong royong, saling membantu satu sama lain 

dan hubungan baik antara mayarakat bertetangga dan desa sehingga 

memudahkan dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif 

dan efisien.  

  

                                                             
154

 Budiman (Waka Sarana dan Prasarana), 30 April 2021 pukul 10.00 WIB, Wawancara 
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B. Saran 

Setelah melaksanakan seluruh tahap-tahap penelitian, izinkan peneliti 

untuk memberikan beberapa saran kepada seluruh pihak yang 

bersangkutan, antara lain sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah dan waka sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan 

prosedur yang telah ada, seperti pemberian kode sesuai prosedur 

pemerintah, terorganisirnya buku penerimaan barang, menerapkan 

system penghapusan sarana dan prasarana terhadap barang atau 

perlengkapan yang memang perlu untuk dihapus sesuai prosedur 

pemerintah serta penegasan tanggung jawab terhadap pengguna sarana 

dan prasarana sekolah. 

2. Kepada kepala sekolah, waka sarana dan prasarana serta semua warga 

sekolah untuk lebih memperhatikan fasilitas atau perlengkapan yang 

ada di sekolah, misalnya mengganti atau memperbaiki barang-barang 

yang telah rusak, merawat dan menata dengan perlengkapan sekolah 

sehingga dalam kondisi siap pakai. 

3. Kepada kepala sekolah dan waka sarana dan prasarana sekolah untuk 

dapat melakukan perbaikan dan pembaharuan pada sekolah ataupun 

ruang kelas sehingga siswa dan siswi merasa nyaman belajar di kelas. 

4. Kepada Kepala sekolah dan waka sarana dan prasarana serta semua 

warga sekolah agar lebih bertanggung jawab terhadap fasilitas ataupun 

perlengkapan yang digunakan. 
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5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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