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ABSTRAK 

TUKINO. Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan (Studi Kasus Di MTs Negeri 2 Ponorogo). Tesis, Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo, M.Ag. 

 

KATA KUNCI: Sarana dan Prasarana, Mutu Pendidikan 

 

Dalam kehidupan yang penuh dengan kompetisi seperti ini, tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas semakin tinggi, termasuk tuntutan terhadap kualitas sarana 

dan prasarana pendidikan sekolah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih yakin 

sekolah mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan masa depan. Dalam 

konteks inilah beberapa sekolah berupaya menerapkan sistem optimalisasi manajemen 

sarana dan prasarana untuk memberikan kualitas layanan pendidikan terbaiknya untuk 

masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan pemahaman terkait dengan  

perencanaan sarana dan prasarana yang ada di MTs Negeri 2 Ponorogo. (2) untuk 

mengungkapkan bagaimana pengadaan sarana dan prasarana yang ada di Mts Negeri 2 

Ponorogo. 

Penelitian ini megunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus. 

Lokasi penelitian ini Mts Negeri 2 Ponorogo. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala 

Madrasah dan Waka Sarana Prasarana Mts Negeri 2 Ponorogo. Adapun informan dalam 

penelitian adalah ketua bidang sarana dan prasarana, ketua tata usaha dan komite 

madrasah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi data dan Triangulasi 

sumber. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif, pengumpulan data, 

penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan dua temuan, pertama  perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 

Ponorogo dilakukan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan 

yang mendukung berjalannya program madrasah. Rapat koordinasi perencanaan sarana 

dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo dimulai dengan meminta usulan dari guru 

maupun staf madrasah yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Rapat koordinasi di Mts negeri 2 Ponorogo dilaksanakan diawal semester yang dihadiri 

oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk membahas program madrasah, 

kebutuhan sarana dan prasarana terkait program madrasah. Proses penetapan program 

madarasah yaitu program disampaikan oleh kepala madrasah agar diberi masukan oleh 

guru, staf tata usaha sehingga diperoleh kesepakatan. Ke dua Pengadaan sarana dan 

prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: Pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo dilakukan berdasarkan keputusan rapat 

koordinasi di awal semester dengan menyesuaikan kebutuhan program madrasah. 

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan otonomi madrasah berasal dari anggaran 

madrasah dari pemerintah, dana BOS atau donatur.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Memasuki abad ke-21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. 

Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional 

tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan 

pendidikan di Indonesia. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang 

mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke-21 gelombang globalisasi 

dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi 

memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia 

berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas 

membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah 

adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun 

informal.
1
 Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara 

lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber 

daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.
2
 Oleh karena itu, kita 

seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah 

bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. 

Hal itu nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Yang menyebabkan 

                                                           
1
 Nur zalin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan  (Jakarta: Ar-Ruzza Media, 2011), 11. 

2
 Ibid. 12. 



 

 

rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia 

yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa 

di berbagai bidang.  

Sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk 

memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik 

yang  menuntut pendidikan.
3
 Selain itu pendidikan merupakan usaha sadar agar 

manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.
4
 Para pakar 

pendidikan menyatakan bahwa fungsi utama sekolah adalah pembinaan dan 

pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, 

intelektual dan moral setiap peserta didik. Maka sekolah harus dapat berfungsi 

sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta 

didik sebagai sumber daya manusia.
5
 Pendidikan merupakan investasi yang paling 

utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan 

hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk itu melalui 

pendidikan.
6
 

Pendidikan merupakan ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan 

suatu bangsa baik maka baik pulalah generasi penerusnya. Sementara itu, baik atau 

tidaknya pendidikan di suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan serta orientasi 

sistem pendidikan tersebut. Semakin jelas pendidikan itu, maka semakin tampak 

pula perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. 

                                                           
3
Barnawi dan arifin, Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Jogjakarta: Ar-Ruzza Media, 2012) , 5. 

4
Suyudi, Rancang Bangun Pendidikan Islam  (Yogyakarta: Belukar, 2014), 28. 

5
Achmad Sugandi, Teori Pembelajaran (Semarang: UPT UNNES PRESS, 2005), 51. 

6
Nasution, Teknologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2. 



 

 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan Pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

serta bertanggung jawab.
7
 

Terkait dengan hal di atas, proses pendidikan untuk menghasilkan output 

yang berkualitas tidak terjadi begitu saja dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi 

ini memerlukan suatu yang efektif dan efisien. 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 output yang berkualitas dibutuhkan 

pengelolaan manajemen yang baik. Mutu pendidikan merupakan masalah yang 

sangat kompleks. Hal tersebut disebabkan pendidikan mempunyai arti yang 

kompleks dan dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri yang kompleks pula. Kita 

menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dengan proses 

pendidikan sebagai suatu sistem. Peningkatan mutu sekolah terhadap siswa itu 

sangat berpengaruh dari berbagai aspek, antara lain aspek kepala sekolah, sarana 

                                                           
7
Undang-Undang Sisdiknas 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 5. 



 

 

dan prasarana, guru yang profesional, buku pendukung dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu mutu atau kualitas yang baik akan terwujud dan tercipta dimana sekolah 

atau lembaga tersebut dilihat dari berbagai aspek mempunyai mutu atau kualitas 

yang baik pula, maka akan mewujudkan dan menciptakan mutu lulusan siswa yang 

baik dari mutu atau kualitasnya. Kualitas sekolah dapat diidentifikasikan dari 

banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi 

bidang lain, serta lulusannya relevan dengan tujuan.
8
 

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.
9
 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. Artinya, bahwa manajemen yang berhasil mencapai tujuan dengan 

penghematan tenaga, waktu, dan biaya. 

Salah satu faktor proses pendidikan yang baik memerlukan sarana dan 

prasarana atau fasilitas yang memadai, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan seperti 

gedung, ruang belajar/kelas, alat-alat/media pendidikan, meja, kursi dan 

                                                           
8
Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 8.  
9
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan cet. 3 (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 



 

 

sebagainya. Sedangkan yang tidak berkaitan langsung seperti halaman, kebun, 

taman dan jalan menuju sekolah. 

Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum dalam hal 

ini dapat dilihat dari Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa 

standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah 

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana 

dan kriteria minimum prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

prasarana yang 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, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. Penilaian untuk akreditasi sekolah berkenaan dengan sarana dan 

prasarana harus memenuhi standar sarana dan prasarana minimum. 

Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

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

pengajaran. Adapun prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung 

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

taman, jalan menuju tempat belajar, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk 

proses belajar mengajar, seperti taman digunakan untuk pengajaran biologi, 



 

 

halaman sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana 

pendidikan.
10

 

Proses yang baik memerlukan perangkat peralatan (instrumen) atau fasilitas. 

Bahkan kalau diteruskan untuk melengkapi perangkat peralatan itu memerlukan 

dana yang memadai. Tetapi keberadaan alat atau fasilitas yang bagus tetapi hanya 

menumpuk di sekolah dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan mubazir. 

Gedung sekolah yang bagus tetapi tidak terawat, alat peraga yang tidak 

dimanfaatkan dalam keadaan berdebu di dalam lemari, buku dan modul yang 

teronggok di perpustakaan yang tidak pernah dibaca, dan sederet masalah fasilitas 

yang selama ini mungkin telah diadakan dengan dana yang lumayan besar, tetapi 

sama sekali tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pendidikan di dalam 

kelas.
11

 

Terkait dengan hal di atas, manajemen sarana dan prasarana mutlak harus ada 

upaya pemeliharaan dalam proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar 

dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses 

pendidikan.
12

Agar semua fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam proses 

pendidikan, maka fasilitas tersebut hendaknya dikelola dengan baik. Kegiatan 

pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, 

penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. 

                                                           
10

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah cet.7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 49. 
11

Suparlan, Membangun Sekolah Efektif , (Jakarta: Hikayat Publishing, 2008), 26. 
12

Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah, 50. 



 

 

Di dalam prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun 

murid untuk berada di sekolah. 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 peserta 

didik sebagai pelajar. 

Lembaga Pendidikan Mts Negeri 2 Ponorogo merupakan pendidikan formal 

yang didirikan atau diselenggarakan oleh Kementerian agama Republik Indonesia, 

dengan alamat di Jalan Ki Ageng Mirah No. 79 Japan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. Lembaga pendidikan yang senantiasa konsisten berusaha 

membentuk peserta didik menjadi pribadi muslim indonesia yang berakhlaq mulia, 

berwawasan global, cerdas, terampil yang ber-imtaq dan ber-iptek. Peserta didik 

diharapkan mampu berbuat sesuai dengan kaidah norma dan aturan yang berbekal 

ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Dengan demikian akan memberi semangat 

dalam mengembangkan potensi dan kreativitas warga madrasah yang unggul dan 

mampu bersaing baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.
13

 

Dari hasil penjajakan awal Mts negeri 2 Ponorogo ditemukan  kepala 

sekolah/madrasah  mengadakan pertemuan guru kelas dan staf-staf pengurus 

lembaga sekolah dan madrasah untuk wokshop, seminar pengunaan sarana dan 

                                                           
13

Visi Misi  Mts  Negeri 2 Ponorogo, Dokumentasi, Kantor Mts  Negeri 2 Ponorogo, 22 Desember 2017. 



 

 

prasarana kelas serta memfungsikan kelas untuk proses pembelajaran.
14

 Sebuah 

madrasah butuh sarana prasarana  yang memadai untuk memunculkan sebuah 

dampak pada mutu madrasah yang baik yaitu dimulai dari kepala sekolah dan guru 

yang mengoptimalkan sarana dan prasarana secara profesional, dan banyak 

berupaya siswa yang berprestasi, serta lulusan yang sesuai dengan tujuan madrasah. 

Dan juga banyak wali murid yang menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut.
15

 

Hal ini membuktikan bahwa optimalisasi sarana dan prasarana untuk 

mengembangkan mutu pendidikan harus dikembangkan dan menciptakan 

pembaruaan sistem pola pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Adapun sarana dan prasarana yang lengkap belum tentu mendukung peningkatan 

mutu akademik tanpa ada manajemen/pengelolaan yang dilakukan secara baik. 

Terutama sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ``Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi kasus di Mts Negeri 2 Ponorogo)’’ 
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 Suroto, wawancara, Ponorogo, 15 November 2017. 
15

Ibid. 



 

 

B. Rumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa fokus masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana pengadaan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di Mts Negeri 2 Ponorogo? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menjelaskan  perencanaan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Mts negeri 2 Ponorogo. 

2. Menganalisis pengadaan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Mts negeri 2 Ponorogo  

D. Manfaat penelitian  

1. Teoretis  

Memberikan  kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan 

islam bagi penyusun khususnya dan dunia pendidikan islam pada umumnya. 

2. Praktis  

a. Bagi peneliti, peneliti ini dapat berguna sebagai media untuk memperkaya 

wawasan keilmuan dalam dunia pendidikan. 



 

 

b. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

perencanaan, dan pengadaan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk 

mutu pendidikan lembaga pada Mts Negeri 2 Ponorogo. 

c. Bagi lembaga pendidikan sekolah baik Mts negeri 2 Ponorogo dijadikan 

sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan suatu 

lembaga pendidikan. 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian Pustaka merupakan penelitian untuk mempertajam 

metodologi,memperkuat kajian teoretis dan memperoleh informasi mengenai 

penelitiansejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain.
16

 

Penulis menggali informasi dan melakukan penelusuran buku dan tulisan 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tesis  ini untuk dijadikan sebagai 

sumber, acuan dalam penelitian ini. 

Penulisan jurnal yang berjudul’’ Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Upaya  Meningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Jurusan Teknik Komputer Dan 

Informatika Smk Negeri 2 Surabaya’’ disusun oleh Hajeng Darmastuti 

(091714244).
17

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengadaan dan 

perencanaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Surabaya yaitu dilakukan 

dengan tujuan agar mengetahui semua kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, 

direncanakan sejak awal tahun dengan melihat hasil evaluasi pada tahun 

                                                           
16

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif cet. I (Bandung: Pustaka Pelajar, 2002), 105. 
17

Hajeng Darmastuti. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Vol.3 No.3 (Universitas Negeri Surabaya. 

2014), 9-20.  

 



 

 

sebelumnya (2) pendistribusian sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Surabaya 

yaitu dilakukan dengan cara menyeleksi sesuai kebutuhan, selanjutnya barang yang 

dibeli kemudian disalurkan kepada tiap program jurusan dan kelas. (3) penggunaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Surabaya yaitu 

disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa, ada tata tertib yang harus dipatuhi, 

diserahkan pada masing-masing program jurusan dan kelas. (4) inventaris sarana 

dan prasarana di SMK Negeri 2 Surabaya yaitu ada staf sendiri yang diberi tugas 

untuk pencatatan barang yang telah diadakan. (5) penghapusan sarana dan 

prasarana di SMK Negeri 2 Surabaya yaitu terlebih dahulu membuat berita acara 

kepada kepala sekolah, dilakukan karena sarana dan prasarana tersebut sudah rusak. 

(6) usaha-usaha yang dilakukan di SMK Negeri 2 Surabaya yaitu mempunyai 

tenaga administrasi yang ahli dan bagus, adanya dukungan dari warga sekolah. 

Penulisan tesis yang berjudul ``Implementasi Manajemen Sarana Dan 

Prasarana Pembelajaran di SMPN 1 Sapteronggo Kecamatan Bahuga Kabupaten 

Way Kanan disusun oleh  Yuli Novita Sari (1211030080)
18

, dengan hasil 

kesimpulan: (1) Perencanaan/analisis kebutuhan sarana dan prasarana, dalam 

tahapan ini sekolah SMP Negeri 1 Sapteronggo sudah melakukan sesuai dengan 81 

prosedur yang ada dengan  menganalisis sarana dan prasarana yang akan 

diganti/diadakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menyeleksi, alat yang 

masih dapat dimanfaatkan maupun merinci rancangan pembelian. Dalam 

perencanaan sarana dan prasarana sebelumnya dilakukan pengecekan sarana dan 

                                                           
18

 Yuli Novita Sari, Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SMPN 1 
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prasarana yang sudah ada dan melihat sisa barang yang telah lalu, dengan demikian 

perencanaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sapteronggo disesuaikan dengan 

analisis kebutuhan penentuan skala prioritas dan tingkat kepentingannya. (2) 

Pengadaan, dalam tahap ini sekolahan sudah melakukan pembelian, adapun dana 

yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 

Sapteronggo menggunakan 80% dana dari pihak komite, sedangkan 20% dana dari 

pemerintahan hanya digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana, pembelian 

dengan biaya dari SPP, bantuan dari BP3 atau massyarakat lainnya, peminjaman 

dan pendaurulangan. 

Berdasarkan pada kajian pustaka di atas, memang ada sedikit kesamaan 

antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yakni berkaitan dengan sarana dan prasarana. Akan tetapi tidak ada satupun dari 

kajian pustaka yang sebelumnya yang membahas tentang optimalisasi manajemen 

sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mts Negeri 2 

Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis dan pendekataan sebagai 

berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini megunakan studi kasus. Studi  kasus adalah asal 

mula keadaan atau yang sebenarnya, sesuatu yang lingkupnya sempit, 



 

 

terbatas, satu-satunya, unik, atau ciri khas sedemikian rupa, sehingga 

menarik perhatian untuk dicermati melalui kegiatan penelitian.
19

 Adapun 

dalam penelitian di Mts Negeri 2 Ponorogo ini mengunakan studi kasus. 

b. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

ialah rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi dari kondisi 

sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan suatu 

masalah, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis. 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi saat 

ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan dan penyusunan data, 

serta melakukan analisis dan penafsiran data tersebut.
20

 

Di antara model-model penelitian kualitatif Indonesia dikenal 

dengan penelitian naturalistik yakni pelaksanaan penelitian terjadi secara 

alamiah (mengalir) apa adanya yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya menekankan pada deskripsi secara alami. Pendekatan ini 

memandang, bahwa kenyataan merupakan suatu yang berdimensi jamak, 

utuh dan juga berubah. Jadi, penelitian berkembang selama proses 

berlangsung yang sangat memungkinkan adanya perubahan konsep 

sesuai dengan  situasi dan kondisi yang ada. Maka penelitian ini akan 
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menghasilkan deskripsi tentang gejala-gejala yang diamati yang tidak 

harus berupa angka.
21

 

2. Kehadiran Penelitian 

Peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, 

penganalisis data, dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian di Mts 

Negeri 2 Ponorogo. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci, oleh karena ia harus mampu memahami norma, nilai-nilai, 

aturan, dan budaya yang berlaku di lokasi penelitian. Peneliti berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data, serta membuat kesimpulan.
22

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Mts Negeri 2 Ponorogo. terletak di jalan Ki 

Ageng Mirah No. 79 Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Adapun 

pertimbangan memilih lokasi ini diantaranya peningkatan sarana dan prasarana 

yang terus dikembangkan di Mts Negeri Ponorogo dalam menjaga eksistensi 

program unggulan menjadikan mutu pendidikan di jenjang SMP/Mts sederajat. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai 

subjek atau informan kunci (key informan). Sedangkan sumber data bukan 
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manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti MOU 

Kerja sama, dokumen visi, misi lembaga Mts Negeri 2 Ponorogo yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian. 

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut:
23

 

a. Subjek memiliki pengalaman yang cukup lama dan intensif menyatu 

dengan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, 

b. Subjek masih terlibat dalam aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, 

c. Subjek mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi, 

d. Subjek bersedia memberikan informasi yang sebenarnya. 

Informan kunci pada penelitian ini diambil tehnik proposional sampling 

yang dalam hal ini adalah yaitu bagian sarana dan prasarana Mts Negeri 2 

Ponorogo. Dari informan kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk 

mencari informan lainnya dengan teknik bola salju (Snowball Sampling). Teknik 

bola salju ini digunakan untuk mencari informasi secara terus-menerus dari 

informan satu ke yang lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin banyak, 

lengkap, dan mendalam. Teknik bola salju ini selain untuk memilih informan 

yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji, juga cara memilihnya 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan 

data.
24

 Penggunaan teknik bola salju ini baru akan dihentikan apabila data yang 

diperoleh dianggap telah jenuh, atau jika data tentang optimalisasi manajemen 
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sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Mts negeri 

Ponorogo tidak berkembang lagi sehingga sama dengan data yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

5. Prosedur Pengumpulan Data  

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode interview atau wawancara yaitu sebagai suatu proses tanya 

jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu 

dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinganya 

sendiri.
25

 Di antara informan yang akan diwawancarai oleh peneliti antara lain 

yaitu:  

1) Kepala bidang sarana dan prasarana sebagai informan kunci yang 

diasumsikan memiliki informasi banyak tentang optimalisasi sarana 

dan prasarana yang dilakukan.  

2) Beberapa guru yang diasumsikan memiliki informasi banyak tentang 

optimalisasi sarana dan prasarana yang dilakukan oleh kepala bidang 

sarana dan prasarana sekolah dan guru ini selaku yang megunakan 

sarana prasarana 

Setelah wawancara dengan Kepala bidang sarana dan prasarana dirasa 

cukup, maka peneliti meminta untuk ditunjukan informan selanjutnya yang 

dirasa memiliki informasi yang dibutuhkan. Dari informan yang ditunjuk 

tersebut dilakukan wawancara secukupnya, serta pada akhir wawancara 
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peneliti meminta untuk ditunjukkan informan lain yang memiliki informasi 

yang dibutuhkan, begitu seterusnya sehingga dengan wawancara mendalam 

ini, data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan  

menggunakan keseluruhan alat indra. Metode ini digunakan langsung untuk 

mengamati benda-benda yang menjadi sasaran objek penelitian seperti 

(media, gedung, laboratorium, dan lain-lain). Melalui pengamatan atau 

observasi peneliti juga dapat mengamati hubungan manusia serta kegiatan 

yang dilakukan. Fungsi observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengamati secara langsung sarana dan prasarana yang ada di Mts Negeri 2 

Ponorogo.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa 

catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud 

dengan dokumen di sini adalah data/dokumen yang tertulis.
26

 Penulis 

menggunakan metode ini dengan cara menyelidiki dokumen/buku, dokumen 

di buletin/majalah, catatan harian. yang dapat memberikan keterangan 

penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh catatan atau 
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arsip yang berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen di 

Mts Negeri 2 Ponorogo  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa terdapat 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).
27

 Proses ini berlangsung 

terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan selama data benar-benar 

terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, 

permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.  

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
28

 

Berkaitan dengan hal ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan 

dengan masalah pengembangan aktualisasi diri, selanjutnya dipilih yang penting 

dan difokuskan pada pokok permasalahan. 
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b. Penyajian data (data display)  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke 

dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data (data display) melibatkan 

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang 

satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis 

benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan penelitian kualitatif data biasanya 

beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka membantu proses 

analisis.
29

 Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok 

gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka 

teori yang digunakan. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat deskriptif. Tujuan 

penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti 

dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah 

difahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi. 

c. Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions). 

Conclusion/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi yang 

sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 
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kesimpulan.
30

 Penarikan kesimpulan yaitu dimaksudkan sebagai penentuan data 

akhir dari semua proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan 

bisa dijawab sesuai dengan data aslinya dan sesuai dengan permasalahannya 

dengan objektif. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
31

 

7. Pengecekan  Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan 

temuannya. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas), derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data). 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif :
32

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang lama 

maupun yang baru. Sehingga dengan perpanjangan pengamatan ini akan 

menciptakan rapport. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono rapport is a 
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relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more 

people.
33

 Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti sekitar bulan Juli 2018. 

Apabila nanti dikemudian hari peneliti merasa data yang dikumpulkan masih 

kurang maka akan memperpanjang masa penelitian sampai bulan Oktober 2018.   

b. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti 

dan berkesinambungan. Melalui cara ini maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
34

 Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengadakan penelitian secara teliti, yakni selalu mengamati hal-

hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sehingga 

nantinya terdapat triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data 

triangulasi waktu pengumpulan data.
35

 Teknik triangulasi yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data tentang perencanaan dan 

pengadaan  sarana dan prasarana, terhadap optimalisasi sarana dan prasarana 

beberapa sumber seperti kepala bidang sarana dan prasarana selaku pelaksana 

dan pengelola sarana dan prasarana serta  guru selaku yang penguna sarana dan 

prasarana. Hal ini sesuai dengan teori triangulasi sumber yaitu berguna untuk 
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menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber data (informan)
36

. 

Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara melakukan teknik 

observasi non-partisipan pada proses optimalisasi sarana dan prasarana dan 

melakukan teknik wawancara kepada kepala bidang sarpras tentang perencanaan 

sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengadaan sarana 

prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, peneliti ingin 

mengetahui tentang kontribusi kepala bidang sarpras sekolah terhadap 

optimalisasi sarpras dengan melakukan teknik wawancara terhadap kepala 

bidang sarpras  dan mengecek pada data dokumentasi terkait hasil optimalisasi 

sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo. 

d. Kecukupan referensi.  

Yang dimaksud dengan bahan referensial di sini adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang diperoleh di lapangan. Misalnya hasil wawancara 

didukung oleh rekaman wawancara.
37

 Setiap kali peneliti mencari data di Mts 

Negeri 2 Ponorogo. peneliti akan membuat bukti fisik seperti membuat rekaman 

ketika wawancara, mengambil gambar (memfoto) target observasi, dan 

mencetak data yang diperoleh dari teknik dokumentasi. 
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G. Sistematika pembahasan 

Agar nantinya pembaca mudah memahami gambaran atau pola pemikiran 

penulis yang terangkum dalam tesis  ini, sistematika pembahasan penulisan tesis ini 

disusun sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara secara umum 

dan komprehensif tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tulisan ini. Dari 

sini pembaca dapat memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang landasan teori dan telaah pustaka. Bab ini membahas 

tentang Manajemen sarana dan prasarana  meliputi: Mutu pendidikan meliputi: 

pengertian mutu pendidikan, prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan, 

kurikulum meliputi: manajemen sarana dan prasarana pengertian manajemen sarana 

dan prasarana, dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan, tujuan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan, prinsip-prinsip manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan, pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah. 

Bab III, berisi Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini menggambarkan 

tentang data umum yang meliputi sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, visi 

dan misi sekolah, keadaan guru dan Mts Negeri 2 Ponorogo dan data Temuan 

Penelitian sesuai rumusan masalah tentang Optimalisasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran  di Mts Negeri 2 Ponorogo.  



 

 

Bab IV, Pada bab ini berisi tentang analisis Optimalisasi Manajemen Sarana 

dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran  di Mts Negeri 2 Ponorogo 

yaitu meliputi: perencanaan dan pengadaan Sarana Dan Prasarana Dalam Dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran  di Mts Negeri 2 Ponorogo. 

Bab V, penutup. Merupakan bab terakhir dari semua rangkaian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

MANAJEMEN SARANA, PRASARANA DAN MUTU PENDIDIKAN 

 

A. Manajemen Sarana dan  Prasarana 

1. Konsep Dasar Manajemen pendidikan. 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. 

Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan 

fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah 

manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan 

sistematis dalam suatu proses.
38

 

Secara sederhana manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi 

dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen Pendidikan 

adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan 

mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara 

efektif. 

Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlakukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
39

 

Mengadaptasi pengertian manajemen dari para ahli dapat dikemukakan 

bahwa manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.
40

 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah sebagai proses 

perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, 

pemeliharaan dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran guna 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

2. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, 

kursi, serta media pengajaran. Adapun prasaranan pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti 

halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika prasarana ini 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-mengajar seperti taman 

sekolah untuk mengajarkan biologi atau halaman sekolah menjadi lapangan 

olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. 

Ketika prasarana difungsikan sebagai sarana, berarti prasarana tersebut menjadi 
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komponen dasar. Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri atau terpisah, berarti 

posisinya menjadi penunjang terhadap sarana.
41

 

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk 

memersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses 

pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk 

membantu kelancaran proses belajar mengajar.
42

 

Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, 

mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, 

pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta 

penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah serta tepat guna 

dan tepat sasaran.
43

 

3. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Secara umum, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan  adalah 

untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana 

pendidikan dalam  rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan 

efisien. Secara rinci, fungsinya adalah sebagai berikut:
44

 

a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Diharapkan 

melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan semua sarana dan 

prasarana pendidikan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana 
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pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan 

dengan dana yang efisien. 

b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan 

efisien. 

c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga 

keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh 

semua warga sekolah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sarana dan prasarana 

adalah supaya perencanaan, pengadaan, pemakaian, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

4. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana sekolah sebagai berikut: 

Sarana di sekolah harus mencerminkan kurikulum sekolah. Hal ini karena 

sarana dan prasarana sekolah menunjang terlaksanya kurikulum. Dengan 

demikian, kualitas sarana dan prasarana merupakan simbol kualitas pendidikan 

yang ada di sekolahan tersebut. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana 

sebagai berikut.
45

 

a. Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan 

cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan 

tujuan pendidikan. 
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b. Perencanaan lahan bangunan, dan perlengkapan-perlengkapan perabot 

sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan 

pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat. 

c. Lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah 

hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik, 

demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin 

mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat mereka 

masing-masing. 

d. Lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah serta 

alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang 

bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak 

dan guru.
46

 

e. Sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah secara 

efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara megunakanya 

agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan fungsi dan profesinya. 

f. Seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk 

mengenal, baik kualitatif maupun kuantitatif serta megunakan dengan 

tepat fungsi bangunan dan perlengkapanya. 

g. Sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara dan megunakan 

bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya 
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kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari 

sekolah dan masyarakat. 

h. Sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan 

sekolah yang dipercayakan kepadanya, melainkan harus memerhatikan 

seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak 

didiknya. 

5. Tahapan  manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. 

Pada dasarnya meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, 

penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.
47

 

a. Perencanaan 

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu 

perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan dilakukan demi 

menghindarkan terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai suatu proses 

memikirkan dan menetapkan progam pengadaan fasilitas sekolah, baik yang 

berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan tertentu.
48

 Keefektifan suatu perencanaan sarana dan prasarana 

sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya itu dapat 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam periode tertentu. 
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Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi prinsip-

prinsip:
49

 

1) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus betul-betul merupakan 

proses intelektual. 

2) Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan. 

3) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus realistis, sesuai dengan 

kenyataan anggaran. 

4) Visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus jelas dan 

rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.
50

 

Perencanaan sebagai penetrapan secara sistematik pengetahuan yang tepat 

guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan, menuju 

kepada tujuan yang telah ditetapkan.  

Dari definisi tersebut tersirat dua fungsi pokok dari perencanaan, yaitu: 

1) Suatu rencana/perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol setiap 

langkah kegiatan pekerjaan. 

2) Bila terpaksa terjadi hambatan/kendala, demi tetap tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan, maka rencana/perencanaan dapat digunakan untuk 

memberi arah perubahan seperlunya.
51
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Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana 

dilaksanakan untuk memudahkan kegiatan pengadaan barang sesuai dengan  

anggaran yang tersedia di sekolah. 

b. Pengadaan 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya merupakan 

usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah 

disusun sebelumnya. Setiap usaha untuk mengadakan sarana dan prasarana tidak 

dapat dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau bendahara. Usaha pengadaan 

harus dilakukan bersama akan memungkinkan pelaksanaannya lebih baik dan 

dapat  dipertanggungjawabkan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk 

menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan pelaksanaan 

tugas.
52

 

Dalam pengadaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan segi kualitas dan 

kuantitas, juga diperhatikan prosedur atas dasar hukum yang berlaku, sehingga 

sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran dilalui tahap-

tahap tertentu:
53

 

1) Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan 

alat atau media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat 

didaftar alat-alat/media apa yang dibutuhkan. Ini dilakukan oleh guru-guru 

bidang studi. 

                                                           
52

Ibid,135. 
53

Barnawi, Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah, 60. 

 



 

 

2) Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui 

kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi 

menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. 

Kebutuhan lain dapat dipenuhi pada kesempatan lain. 

3) Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat 

yang sudah ada ini perlu dilihat kembali, lalu mengadakan reinventarisasi. 

Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan 

kepada orang yang dapat memperbaiki. 

4) Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran/media yang masih dapat 

dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. 

5) Mencari dana (bila belum ada). Kegiatan dalam tahap ini adalah 

mengadakan tentang perencanaan bagaimana caranya memperoleh dana, 

baik dari dana rutin maupun nonrutin. Jika suatu sekolah sudah mengajukan 

usul kepada pemerintah dan SK-nya sudah keluar, maka  prosedur ini 

tinggal menyelesaikan pengadaan macam alat/media yang dibutuhkan sesuai 

dengan besarnya pembiayaan yang disetujui. 

6) Menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan 

sebaiknya mengingat beberapa hal: keahlian, kelincahan, berkomunikasi, 

kejujuran dan tidak hanya seorang.
54

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana sekolah 

sebelumnya harus dilaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan 
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penyeleksian sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan 

upaya untuk merealisasikan rencana kebutuhan barang yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengadaan barang atau 

peralatan, antara lain:
55

 

1) Pembelian 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan/perlengkapan pendidikan, pengelola 

dapat memenuhinya dengan jalan membeli peralatan di pabrik, toko maupun 

dengan cara memesan.  

 

 

 

2) Hadiah atau sumbangan 

Pengelola dapat memenuhi kebutuhan/perlengkapan pendidikan dengan cara 

mencari sumbangan dari perorangan maupun organisasi, badan-badan atau 

lembaga-lembaga tertentu. 

3) Tukar menukar 

Pengelola perlengkapan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak 

pengelola perlengkapan lembaga lainnya, dalam rangka untuk  saling tukar 

menukar barang yang sekiranya barang tersebut telah  melebihi kebutuhan.
56

 

4) Meminjam 
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Jika barang atau peralatan yang dimiliki seseorang sudah tidak dibutuhkan 

lagi, akan tetapi sekolah membutuhkannya. Namun, seseorang tersebut tidak 

mau memberikannya maka jalan tengahnya pengelola sarana dan prasarana 

sekolah tidak memintanya tetapi hanya meminjamnya dalam jangka waktu 

tertentu.
57

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan barang atau 

peralatan sekolah dapat dilakukan beberapa cara yaitu: pembelian, hadiah, tukar-

menukar dan meminjam. 

c. Inventarisasi 

Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendiddikan di 

sekolah adalah mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. 

Lazimnya, kegiatan pencatatan semua sarana dan prasarana disebut dengan 

istilah inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan tersebut 

merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Secara definisi, inventarisasi adalah 

pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, 

dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang 

berlaku.
58

 

Adapun kegiatan inventarisasi meliputi dua hal, yaitu pencatatan 

perlengkapan, pembuatan kode barang dan pelaporan barang.
59

 

1) Pencatatan perlengkapan 
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Tugas dari pengelola mencatat semua perlengkapan yang ada dalam buku 

inventaris baik itu barang yang bersifat inventaris maupun noninventaris. Barang 

inventaris, seperti meja, bangku, papan tulis dan sebagainya. Sedangkan barang 

noninventaris, seperti barang-barang yang habis dipakai: kapur tulis, karbon, 

kertas dan sebagainya. 

2) Pembuatan kode barang 

Kode barang merupakan sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. 

Dan tujuannya untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua  

perlengkapan, baik dilihat dari segi kepemilikan, penanggung jawab, maupun 

jenis dan golongannya.
60

 

3) Pelaporan barang 

Semua perlengkapan pendidikan di sekolah atau barang inventaris sekolah 

harus dilaporkan, termasuk perlengkapan baru kepada pemerintah, yaitu 

departemennya. Sekolah swasta wajib melaporkannya kepada yayasannya.
61

 

Dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan inventaris sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah diharapkan dapat tercipta administrasi barang, 

penghematan uang, dan memermudah pemeliharaan dan pengawasan. 

d. Penyimpanan 

Ada beberapa prinsip manajemen penyimpanan peralatan dan perlengkapan 

pengajaran sekolah:
62
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1) Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat-tempat yang 

bebas dari faktor-faktor perusak seperti: panas, lembab, lapuk, dan serangga. 

2) Harus mudah dikerjakan baik untuk menyimpan maupun yang keluar alat. 

3) Mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan. 

4) Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa 

persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. 

5) Harus diadakan inventarisasi secara berkala. 

6) Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan 

harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami dengan jelas oleh semua 

pihak yang berkepentingan.
63

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peralatan dan perlengkapan 

yang ada di lembaga pendidikan/sekolah harus disimpan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab sehingga sewaktu-waktu diperlukan dalam keadaan baik dan 

siap digunakan. 

e. Penataan 

Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan 

sehingga dapat difungsikan, aman dan atraktif untuk keperluan proses 

pembelajaran di sekolah. Secara fisik sarana dan prasarana harus menjamin 

adanya kondisi higienis dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. 

Hampir dari separuh waktunya peserta didik belajar dan bermain di sekolah. 
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Karena itu lingkungan sekolah (sarana dan prasarana) harus aman, sehat dan 

menimbulkan persepsi positif bagi peserta didik.
64

 

Dalam hal ini guru sangat berkepentingan untuk memerlihatkan unjuk 

kerjanya dan menjadikan lingkungan sekolah (sarana dan prasarana) sebagai aset 

dalam proses pembelajaran. Beberapa petunjuk teknis dalam menata sarana dan 

prasarana pendidikan:
65

 

1) Tata ruang dan bangunan sekolah 

Dalam menata ruang yang dibangun bagi suatu lembaga 

pendidikan/sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang 

dengan ruang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan tata ruang 

dan bangunan sekolah antara lain: 

a) Ruang kegiatan belajar ditempatkan di bagian yang paling terang, tetapi 

tidak silau dan jauh dari gangguan/sumber kebisingan atau keributan, 

sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik tidak 

terganggu oleh sinar dan kebisingan. 

b) Ruang keterampilan/praktik yang dapat merupakan sumber kebisingan 

ditempatkan jauh dari ruang belajar. 

c) Ruang laboratorium ditempatkan terpisah, namun mudah dan cepat 

terjangkau. 

2) Penataan perabot sekolah 
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Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang 

dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan dan kontribusi yang 

baik pada kegiatan pendidikan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan 

perabot sekolah, antara lain:
66

 

a) Perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot yang akan dipakai 

dalam ruangan tersebut. 

b) Kelonggaran jarak dan dinding kiri-kanan. 

c) Jarak satu perabot dengan perabot lainnya. 

d) Jarak deret perabot (meja-kursi) terdepan dengan papan tulis. 

e) Jarak deret perabot (meja-kursi) paling belakang dengan tembok batas. 

f) Arah menghadapnya perabot. 

g) Kesesuaian dan keseimbangan. 

3) Penataan perlengkapan sekolah 

Penataan perlengkapan sekolah mencakup pengaturan perlengkapan di 

ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, dan kelas, ruang B.P, ruang 

perpustakaan, dan sebagainya. Ruang-ruang tersebut perlengkapannya perlu 

ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan senang dan betah pada 

penyelenggara pendidikan dan guru. Misalnya pada ruang kelas perlengkapan 

perabot, juga dilengkapi dengan hiasan yang bersifat mendidik, organisasi kelas, 

tata tertib, papan absensi dan sebagainya.
67
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Selain itu pada ruang guru,  perlengkapan guru, juga perlu dilengkapi papan 

pengumuman, jadwal pelajaran, kalender akademik, organisasi sekolah, daftar 

pembagian tugas guru, dan sebagainya. Semua perlengkapan tersebut 

penataannya harus rapi sehingga bisa dibaca atau dilihat dengan mudah, 

kesannya indah, harmonis serta menimbulkan kesan yang baik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penataan lingkungan dalam 

lembaga pendidikan harus rapi, indah, bersih, anggun dan asri. Sehingga 

menjadikan peserta didik, guru dan penyelenggara pendidikan merasa betah di 

lembaga pendidikan tersebut. 

f. Penggunaan 

Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan 

prasarana pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi.
68

 Prinsip 

efektivitas berarti semua penggunaan harus ditujukan semata-mata untuk 

memerlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun, prinsip efisiensi adalah penggunaan semua 

sarana dan prasarana pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua 

sarana dan prasarana yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. 

g. Pemeliharaan/perawatan 

Program pemeliharaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, 

memerpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya 

efektif pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, melestarikan kerapian dan 
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keindahan, serta menghindarkan dari kehilangan atau setidaknya meminimalisasi 

kehilangan. 

Program pemeliharaan/perawatan ini dapat ditempuh melalui langkah-

langkah berikut ini:
69

 

1) Membentuk tim pelaksana perawatan di sekolah. 

2) Membuat daftar sarana dan prasarana, termasuk seluruh perawatan yang ada 

di sekolah. 

3) Menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan dan 

fasilitas sekolah. 

4) Menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada 

masing-masing bagian di sekolah. 

5) Memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja 

peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat 

sarana dan prasarana sekolah.
70

 

Kegiatan pemeliharaan/perawatan dilakukan agar setiap sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah siap pakai dalam proses pembelajaran. 

h. Penghapusan 

Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari 

daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang 

berlaku. Adapun tujuan dari penghapusan barang yaitu; mencegah atau 

membatasi kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dalam 
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pemeliharaannya, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan 

perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari tanggung 

jawab pemeliharaan dan pengamanan, meringankan beban inventarisasi. 

Barang-barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus 

memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat berikut ini:
71

 

1) Dalam keadaan rusak berat, yang tidak mungkin diperbaiki lagi. 

2) Perbaikan akan menelan biaya besar. 

3) Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya 

pemeliharaan. 

4) Tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. 

5) Barang kelebihan, jika disimpan dalam jangka yang lama akan rusak. 

6) Ada penurunan efektivitas kerja. 

7) Dicuri, terbakar atau musnah akibat bencana alam.
72

 

Penghapusan atau penyingkiran barang dapat melalui tahap-tahap berikut 

ini:
73

 

1) Pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu 

memerkirakan kebutuhan. 

2) Memerhitungkan faktor-faktor penghapusan ditinjau dari segi nilai uang. 

3) Membuat perencanaan. 

4) Membuat surat pemberitahuan terhadap barang-barang yang akan dihapus. 

5) Mengadakan lelang, hibah, membakar dan sebagainya. 
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6) Disaksikan oleh atasan. 

7) Membuat berita acara tentang pelaksanaan penghapusan 

Dapat disimpulan, dengan adanya penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah akan mengurangi biaya pemeliharaan/perawatan, 

meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab sekolah 

terhadap sarana dan prasarana tersebut. Tindak lanjut dari penghapusan sarana 

dan prasarana bisa dilelang, hibah, dibakar, dimanfaatkan untuk kepentingan 

dinas/sosial atau dirumahkan, dan sebagainya. 

B. Mutu Pendidikan  

1. Pengertian Mutu Pendidikan  

Mutu adalah kualitas,
74

  pemikiran tertuju pada suatu benda atau keadaan 

yang baik. Kualitas lebih mengarah pada sesuatu yang baik. Pembelajaran 

adalah upaya membelajarkan peserta didik.
75

 Jadi, mutu pembelajaran adalah 

memersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik serta menghasilkan lulusan  yang baik pula. 

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya dapat 

diandalkan, maka perbaikan pengajaran diarahkan pada pengelolaan proses 

pembelajaran. Dalam hal ini bagaimana peran strategi pembelajaran yang 
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dikembangkan di sekolah menghasilkan luaran pendidikan sesuai dengan apa 

yang diharapkan.
76

 

Jadi dapat disimpulkan, dalam proses pengelolaan pembelajaran guru 

dapat menerapkan strategi pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

2. Indikator mutu pendidikan. Komponen-komponen tersebut, adalah sebagai 

berikut:
77

 

a. Peserta didik, meliputi lingkungan/lingkungan sosial ekonomi, budaya dan 

geografis, intelegensi, kepribadian, bakat dan minat. 

b. Guru, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban 

mengajar, kondisi ekonomi, motivasi kerja, komitmen terhadap tugas, 

disiplin dan kreatif. 

c. Kurikulum. 

d. Sarana dan prasarana pendidikan, meliputi alat peraga/alat praktik, 

laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang Bimbingan 

Konseling, ruang UKS dan ruang serba guna. 

e. Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan guru, 

pengelolaan siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib/disiplin, 

dan kepemimpinan. 
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f. Pengelolaan proses pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan 

materi/kurikulum, penggunaan metode/strategi pembelajaran, dan 

pemanfaatan fasilitas pembelajaran. 

g. Pengelolaan dana, meliputi perencanaan anggaran (RAPBS), sumber dana, 

penggunaan dana, laporan dan pengawasan. 

h. Monitoring dan evaluasi, meliputi Kepala Sekolah sebagai supervisor di 

sekolahnya, pengawas sekolah, dan komite sekolah sebagai supervisor. 

i. Komitmen, meliputi hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, 

hubungan dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan lembaga 

pendidikan lainnya.
78

 

Jadi dapat disimpulkan, untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa komponen-komponen yang berkaitan dengan 

pembelajaran, antara lain adalah guru, peserta didik, pembina sekolah, sarana 

dan prasarana dan proses pembelajaran. 

3. Prinsip-Prinsip Peningkatan Mutu Pendidikan 

Mutu  merupakan  topik  penting  dalam  diskusi  tentang  pendidikan  

sekarang  ini. Dalam  diskusi  tersebut  boleh  jadi  muncul  gagasan  

berbeda  mengenai  mutu  sebanyak jumlah sekolah yang ada. Mutu 

menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat pemerintah,  

wakil-wakil  masyarakat  dan  pemuka  bisnis  untuk  bekerja  sama  guna 

memberikan  kepada  para  siswa  sumber-sumber  daya  yang  dibutuhkan  
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unuk  memenuhi tantangan masyarakat, bisnis dan akademik sekarang dan 

masa depan. 

Prinsip dalam peningkatan Mutu pendidikan:
79

 

a. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah  

b. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya 

kepemimpinan yang baik 

c. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. 

d. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur 

yang ada disekolah.  

Adapun  pendapat lain tentang prinsip-prinsip  yang  perlu  dipegang  

dalam  menerapkan  program  mutu pendidikan di antaranya sebagai 

berikut:
80

 

a. Peningkatan  mutu  pendidikan  menuntut  kepemimpinan  profesional  

dalam  bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan 

alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam 

memerbaiki sistem pendidikan bangsa kita. 

b. Kesulitan  yang  dihadapi  para  profesional  pendidikan  adalah  

ketidakmampuan mereka  dalam  menghadapi  “kegagalan  sistem”  

yang  mencegah  mereka  dari pengembangan  atau  penerapan  cara  

atau  proses  baru  untuk  memperbaiki  mutu pendidikan yang ada. 

                                                           
79

Nur zalin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan ( Jakarta: Ar-Ruzza Media, 2011), 27.  
80

Ibid, 85. 



 

 

c. Peningkatan  mutu  pendidikan  harus  melakukan  loncatan-loncatan.  

Norma  dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar 

bekerja sama  dengan sumber-sumber  yang  terbatas. Para  profesional  

pendidikan  harus  membantu  para  siswa dalam  mengembangkan  

kemampuan-kemampuan  yang  dibutuhkan  guna  bersaing  di dunia 

global. 

d. Mutu  pendidikan  dapat  diperbaiki  jika  administrator,  guru,  staf,  

pengawas  dan pimpinan  kantor Kemindiknas  mengembangkan  sikap  

yang  terpusat  pada kepemimpinan, team work, kerja sama, 

akuntabilitas. 

e. Kunci  utama  peningkatan  mutu  pendidikan  adalah  komitmen  pada  

perubahan.  Jika semua  guru  dan  staf  sekolah  telah  memiliki  

komitmen  pada  perubahan,  pimpinan dapat  dengan  mudah  

mendorong  mereka  menemukan  cara  baru  untuk  memerbaiki 

efisiensi,  produktivitas  dan  kualitas  layanan  pendidikan.  Guru  akan  

menggunakan pendekatan  yang  baru  atau  model-model  mengajar,  

membimbing  dan  melatih  dalam membantu  perkembangan  siswa.  

Demikian  juga  staf  administrasi,  ia  akan menggunakan  proses  baru  

dalam  menyusun  biaya,  menyelesaikan  masalah,  dan 

mengembangkan program baru. 

f. Banyak  profesional  di  bidang  pendidikan  yang  kurang  memiliki  

pengetahuan  dan keahlian  dalam  menyiapkan  para  siswa  memasuki  



 

 

pasar  kerja  yang  bersifat  global. Ketakutan terhadap  perubahan  atau  

takut  melakukan  perubahan  akan  mengakibatkan ketidaktahuan 

bagaimana mengatasi tuntutan baru. 

g. Program  peningkatan  mutu  dalam  bidang  komersial  tidak  dapat  

dipakai  secara langsung  dalam  pendidikan,  tetapi  membutuhkan  

penyesuaian-penyesuaian  dan penyempurnaan.  Budaya,  lingkungan,  

dan  proses  kerja  tiap  organisasi  berbeda.  Para professional  

pendidikan  harus  dibekali  oleh  program  yang  khusus  dirancang  

untuk menunjang pendidikan. 

h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem 

pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan 

para profesional pendidikan dapat memerlihatkan  dan  

mendokumentasikan  nilai  tambah  dari  pelaksanaan  program 

peningkatan mutu pendidikan,  baik terhadap siswa, orang tua, maupun 

masyarakat. 

i. Masyarakat  dan  manajemen  pendidikan  harus  menjauhkan  diri  dari  

kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat 

dicapai melalui perubahan yang  berkelanjutan  tidak  dengan  program-

program  singkat.
81
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BAB III 

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAMTS NEGERI 2 PONOROGO 

 

A. Sekilas Tentang Mts Negeri 2 Ponorogo. 

1. Sejarah tentang berdirinya Mts Negeri 2 Ponorogo. 

Di Kabupaten Ponorogo ada 6 (enam) Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTsN) yaitu MTsN Jetis, MTsN Ngunut, MTsN Kauman, MTsN Pulosari, 

MTsN Sampung dan MTsN Ponorogo. Adapun Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Ponorogo berlokasi di Jalan Ki Ageng Mirah 79 Kelurahan Japan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Awal berdirinya Madrasah ini berdasar Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1980 tanggal 

31 Mei 1980 tentang Relokasi Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama 

Negeri. Dan didukung dengan Izin Operasional dari Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo nomor : MTs/2283/2010 tanggal 01 Juli 2015. 

Sejak Nopember 2016 melalui Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 673 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016, nama Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ponorogo berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Ponorogo. 

Semenjak berdirinya MTsN Ponorogo sampai sekarang telah mengalami 

pergantian kepemimpinan tokoh-tokoh hebat sebagai berikut: 

a.  H. Muslim, BA  



 

 

b.  Drs. Abdullah  

c.  H. Kustho, BA  

d.  Drs. Sumardi Al Basyari  

e.  Drs. H. Imam Asngari, SH, MPd.  

f.  Drs. H. Sutarto Kerim  

g. Drs. Moch Haris, M. Pd. I  

h. Drs. Tarib, M.Pd.I  

Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh kepala madrasah di atas, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo menunjukkan peningkatan kualitas dan 

eksistensinya dalam pendidikan karakter keagamaan. Dan kita berharap dengan 

semakin bertambah usia, semakin mampu memberikan sumbangan yang terbaik 

bagi syiar Islam dan kemajuan Iptek yang didasari oleh kemantapan Imtaq. 

Seiring dengan waktu madrasah ini terus melakukan upaya peningkatan 

mutu. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo adalah pengembangan sarana dan 

prasarana di Madrasah. Dengan adanya berbagi program peningkatan mutu, 

maka madrasah bisa meningkatkan bentuk pelayanan pendidikan kepada 

seluruh peserta didik, baik reguler, cerdas istimewa, maupun bakat istimewa; 

sekaligus bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. 



 

 

Demi mewujudkan cita-cita di atas, maka seluruh komponen yang ada 

senantiasa bertekad untuk selalu menyatukan visi-misi dan kekompakan, 

sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif agar proses belajar mengajar 

berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.
82

 

2. Letak Geografis Mts Negeri 2 Ponorogo. 

Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo terletak -

+ 2 km sebelah timur Kota Ponorogo tapatnya di Kelurahan Setono, Kecamatan 

Jenangan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
83

 Lembaga pendidikan madrasah 

tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo  berdiri di daerah yang sangat stategis yang 

santrinya sangatlah banyak, sehingga peluang untuk diminati masyarakat 

sangatlah tinggi. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Mts Negeri 2 Ponorogo.
84

 

a. Visi Mts Negeri Ponorogo. 

Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Berakhlaq Mulia, 

Berwawasan Global, Cerdas Terampil yang Ber-Imtaq dan Ber-Iptek serta 

Peduli, Berbudaya, dan Ramah Lingkungan. 

 

b. Misi Mts Negeri 2 Ponorogo. 

1) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang amaliah islami serta 

nilai-nilai budaya bagsa dalam kehidupan nyata. 
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2) Mengembangkan kurikulum ynag bertaraf internasional untuk mata 

pelajaran MIPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan mengadopsi 

atau mengadaptasi kurikulum dari Negara maju. 

3) Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber 

(multi resources) dan berbasis pada teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

4) Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, kooperatif, komunikatif, dan inspiratif terhadap peserta didik. 

5) Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, lingkungan 

fisik, dan menanamkan hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

6) Mengaplikasikan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah 

pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

7) Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

8) Menumbuhkan semangat berkompetisi dalam berbagai kompetensi 

bagi seluruh warga madrasah. 

9) Mengembangkan potensi dan kreativitas warga sekolah yang unggul 

dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun 

internasional 

10) Menerapkan Manajemen Sekolah Berbasis Madrasah (MSBM) secara 

profesional dan mengarah kepada manajemen mutu pendidikan yang 



 

 

telah distandarkan dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan 

lembaga terkait lainnya dalam bentuk MOU 

11) Menjalin kemitraaan dengan sekolah/madrasah unggul dan perguruan 

tinggi sebagai pendaping pengembangan kelembagaan, sumberdaya 

manusia, kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk 

MOU. 

12) Peduli, berbudaya dan ramah lingkungan, bersikap santun terhadap 

lingkungan dengan cara mengimplementasikan kepedulian dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Tujuan Mts Negeri 2 Ponorogo.
85

 

1) Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik 

dari segi perkembangan kognitif dan efektifnya 

2) Memenuhi hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

bagi dirinya sendiri 

3) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik 

4) Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik 

5) Menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan 

masyarakat untuk pengisian peran 

6) Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan 

7) Menghasilan output dan outcome MTsN Ponorogo yang lebih 

berkualitas 
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8) Member kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan diatas 

rata-rata untuk menyelesaikan program belalaj lebih cepat 

4. Profil Mts Negeri Ponorogo
86

. 

Profil Mts Negeri Ponorogo sebagai berikut: 

a. Nama Madrasah              : MTsN 2 Ponorogo 

b. Nomor Statistik Madrasah : 121135020002 

c. Akreditasi Madrasah : A (91) 

d. Alamat Lengkap Madrasah : Jl. Ki Ageng Mirah 79 Japan 

Desa                   : Japan 

Kecamatan : Babadan 

Kab/Kota  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

 No. Telp  : (0352) 461 227  

mail   : mtsn_pon@yahoo.co.id 

Website : www.mtsnponorogo.sch.id 

e. NPWP Madrasah             : 00.034.813.6.647.000 

f. Nama Kepala Madrasah : Drs. Tarib, M.Pd.I 

g. No. Tlp/HP              : 0813-5929-1259 

h. Kepemilikan Tanah : Pemerintah 

i. Status tanah                     : Hak Milik Bersertifikat  

j.  Luas tanah                      : 5.939 m² 
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k. Status Bangunan     : Pemerintah 

l. Luas Bangunan             : 2063 m² 

5. Struktur Organisasi Mts Negeri 2 Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.Struktur Organisasi Kantor Tata Usaha
87

. 

  

Berdasarkan struktur organisasi Mts Negeri 2 Ponorogo di atas, maka dapat 

diketahui bahwa tugas pokok masing-masing adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Madrasah  

Kepala Madrasah berfungsi sebagai Edukator, Manager, administrator 

dan supervisor. 

1) Kepala Madrasah selaku edukatorbertugas melaksanakan proses 

pengajaran secara efektif dan efisien.  

2) Kepala Madrasah selaku manajerdi Madrasah mempunyai tugas: 

menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, 
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mengarahkan/mengendalikan kegiatan, mengoordinasikan 

kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, 

mengadakan rapat mengambil keputusan, mengatur proses belajar 

mengajar dan mengatur administrasi katatausahaan, kesiswaan, 

ketenagaan, sarana prasarana, keuangan. 

3) Kepala Madrasah selaku administratordi Madrasah bertugas 

menyelenggarakan administrasi pendidikan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, 

pengkoordinasian, pengawasan, evaluasi kurikulum, kesiswaan, 

ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, 

laboratorium, ruang keterampilan dan kesenian, bimbingan 

konseling, UKS, OSIS, serbaguna, Media pembelajaran, Gudang, 

7K dan sarana prasarana dan perlengkapan lainnya. 

4) Kepala Madrasah selaku Supervisorbertugas untuk 

menyelenggarakan supervisi mengenai proses belajar mengajar, 

kegiatan bimbingan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kerja sama 

dengan masyarakat/instansi lain, kegiatan ketatausahaan, sarana 

dan prasarana, kegiatan OSIS, kegiatan 7K, perpustakaan, 

laboratorium, koperasi sekolah dan kehadiran guru, pegawai, dan 

siswa.  

a) Komite  



 

 

Keberadaan komite di Madrasah harus bertumpu pada landasan 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

hasil pendidikan di Madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus 

memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. 

Adapun peran yang dijalankan komite pada Madrasah adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  

2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan 

di satuan pendidikan.  

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan.  

Untuk menjalankan perannya itu, komite memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  



 

 

2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan, 

organisasi, dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai:  

a) Kebijakan dan program pendidikan. 

b) Rencana anggaran pendidikan dan belanja. 

c) Kriteria kinerja satuan pendidikan. 

d) Kriteria tenaga kependidikan  

e) Kriteria fasilitas pendidikan, dan  

f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan  

5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan. 

6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.  

b) Kepala Tata Usaha  



 

 

Kepala Tata Usaha dalam sebuah Madrasah mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan program kerja tata usaha madrasah  

2) Pengelolaan keuangan madrasah  

3) Pengurus administrasi ketenagaan dan siswa  

4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha madrasah  

5) Penyusunan administrasi perlengkapan  

6) Penyusunan dan penyajian data/statistik madrasah  

7)  Mengoordinasikan dan melaksanakan 7K  

8) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan 

ketatausahaan secara berkala.  

c) Wakil Kepala Madrasah  

Wakil Kepala Madrasah membantu Kepala Madrasah dalam 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program 

pelaksanaan. 

2) Pengorganisasian  

3) Pengarahan  

4) Ketenagakerjaan  

5) Pengkoordinasian  

6) Pengawasan  

7) Penilaian  



 

 

8) Identifikasi dan pengumpulan data  

9)  Pengembangan keunggulan 

d) Koordinator Kurikulum  

Koordinator kurikulum dalam struktur organisasi madrasah 

mempunyai tugas: 

1) Menyusun dan menjabarkan Kalender Pendidikan. 

2) Menyusun Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran. 

3) Mengatur Penyusunan Program Pengajaran (Program Semester, 

Program Satuan Pelajaran, dan Persiapan Mengajar, Penjabaran 

dan Penyesuaian Kurikulum). 

4) Mengatur pelaksanaan program penilaian Kriteria Kenaikan 

Kelas, Kriteria Kelulusan dan Laporan Kemajuan Belajar Siswa 

serta pembagian Raport dan STTB. 

5) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 

6) Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

7) Mengatur Pengembangan MGMP dan Koordinator mata 

pelajaran. 

8) Mengatur Mutasi Siswa. 

9) Melaksanakan supervisi administrasi dan akademis. 

10) Menyusun Laporan. 

B. Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan. 



 

 

Data penelitian tentang Optimalisasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studikasus Di Mts negeri 2 Ponorogo 

diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi 

mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, dan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan diMts Negeri 2 Ponorogo. Berikut ini penyajian data 

penelitian tentang implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam 

peningkatan mutu pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo. 

1. Perencanaan Saran dan Prasarana. 

Perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogodilakukan 

untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung 

berjalannya program madrasah.Berikut ini data hasil penelitian mengenai 

perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo. 

Perencanaan menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana program yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. 

Perencanaan sarana dan prasarana program melalui serangkaian tahapan yaitu 

rapat koordinasi madrasah, penetapan program madrasah, serta penetapan 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.Hasil penelitian mengenai 

perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2Ponorogodiawali dengan 

adanya rapat koordinasi madrasah. 

Dari Keberlangsungan pendidikan di Mts Negeri 2Ponorogo tidak 

terlepas dari pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, diperlukan adanya 



 

 

kemampuan dalam perencanaan untuk dapat mengindentifikasi potensi dan 

permasalahan yang dimiliki. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif guru dan staf 

madrasah serta partisipasi aktif masyarakat sehingga apa yang direncanakan 

dapat menggali potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat untuk 

memecahkan permasalahan yang ada di madrasah. Rapat koordinasi 

perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2Ponorogo dimulai dengan 

meminta usulan dari guru maupun staf madrasah yang terlibat langsung dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. Rapat koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo 

selanjutnya melibatkan wali murid dan stakeholder untuk upaya merealisasikan 

program kerja. 

Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) 

dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah sering 

memberikan usul dan masukan saat rapat perencanaan pengadaan sarana dan 

prasarana. Selain itu, juga memberikan usul-usul terkait cara yang akan 

dilakukan untuk mengadakan sarana dan prasarana di madrasah sampai pada 

proses penghapusan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut kita dapat 

melihat bahwa peran komite sebagai pemberi pertimbangan sudah menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

Rapat koordinasi madrasah di Mts Negeri 2Ponorogomerupakan rapat 

yang dilakukan pada awal semester untuk membahas program madrasah serta 

kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung program madrasah. Rapat 

koordinasi madrasah dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha. 



 

 

Proses rapat koordinasi madrasah dipimpin oleh kepala madrasah kemudian guru 

dan staf tata usaha saling memberi masukan untuk mencapai kesepakatan 

program serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Hal tersebut 

berdasarkan hasil wawancara dengan Suroto selaku Kepala bidang sarana dan 

prasarana Mts Negeri 2 Ponorogo pada tanggal 5 September 2018, yang 

menyatakan bahwa: 

‘’Madrasah merencanakan kebutuhan sarana prasarana setiap tahun sekali. 

Dalam perencanaan sarana dan prasaranya madrasah, biasanya diawal 

semester kita ada pertemuan dalam rangka koordinasi satu madrasah, itu kan 

kita punya program-program, kepala madrsah memaparkan programnya, lalu 

nanti teman-teman guru dan karyawan ada yang memberi komentar termasuk 

sekaligus mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan. Seperti misalnya 

tahun ini yang diminta teman-teman karena program kita mau membangun 

kelas itu sarpras yang dibutuhkan adalah gedung untuk kelas.”
88

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kunti Harzo 

selaku Komite Mts negeri 2 Ponorogo pada tanggal 11 September 2018 yang 

menyatakan bahwa:“Rapat koordinasi madrasah membahas perencanaan sarana 

ini kemungkinan kita hanya apa yang sesuai kebutuhan, jadi kita punya program 

apa terus kemudian kebutuhan apa itu kita lengkapi.” 
89

 

Kemudian, hasil wawancara dengan Sri Hidayah  selaku Ketua KTU Mts 

Negeri 2Ponorogo pada 11 September 2018, menyatakan bahwa: 

“Madrasah senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana setiap 

tahun sekali. Rapat koordinasi setiap awal semester kita melakukan 

pertemuan koordinasi nanti menetapkan program kemudian teman-teman 

guru dan karyawan memberi masukan sekaligus mengungkapkan kebutuhan, 

gitu Mas…., madrasah membuat usulan kepada pemerintah, setelah usulan 

tadi disampaikan, pemerintah akan menerbitkan DIPA yang menganggarkan 
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untuk Belanja Modal atau Sarana Prasarana, jadi sarana dan prasarana ini 

akan dibedakan menurut kategori masing-masing”
90

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam perencanaan 

sarana dan prasarana, madrasah senantiasa melakukan perencanaan kebutuhan 

sarana dan prasarana setiap tahun sekali.Rapat koordinasi di Mts Negeri 

2Ponorogo dilaksanakan diawal semester yang dihadiri oleh kepala madrasah, 

guru, dan staf tata usaha untuk membahas program madrasah, kebutuhan sarana 

dan prasarana terkait program madrasah. 

Setelah dilakukan rapat koordinasi madrasah, langkah selanjutnya dalam 

perencanaan sarana dan prasarana adalah penetapan program madrasah. 

Penetapan program di Mts Negeri 2Ponorogo dilakukan pada saat rapat 

koordinasi madrasah diawal semester. Penetapan program madrasah merupakan 

kesepakatan seluruh peserta rapat untuk program yang akan dilaksanakan dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan di Mts Negeri 2Ponorogo. Proses 

penetapan program madarasah yaitu program madrasah disampaikan oleh kepala 

madrasah agar diberi masukan oleh guru, staf tata usaha sehingga diperoleh 

kesepakatan. Program terbaru Mts Negeri 2Ponorogoyaitu pembangunan gedung 

untuk kelas.Pada pelaksanaan program pembangunan gedung kelas, beberapa 

kelas dibangun dengan atap dak agar kedepannya dapat ditingkat. Pembangunan 

kelas dilakukan dengan pergantian setelah satu kelas selesai, maka akan 

dilanjutkan di kelas yang lain. Setelah usulan ditetapkan dan diajukan kepada 

pemerintah, maka pemerintah akan menerbitkan DIPA yang menganggarkan 
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untuk Belanja Modal atau Sarana Prasarana, jadi sarana dan prasarana ini akan 

dibedakan menurut kategori masing-masing. Hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kunti Harzo selaku Komite Mts Negeri 2Ponorogo pada 

tanggal 11 September 2018 sebagai berikut:“Program disini cenderung 

kebijakan dari setelah adanya rapat perencanaan kebutuhan sarana dan prasaran 

Mas…, jadi nanti guru saling memberi masukan saja untuk bagaimana nantinya 

pelaksanaan program tersebut seperti kebutuhan sarananya”.
91

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sri Hidayah 

selaku Ketua KTU Mts Negeri 2Ponorogo pada 11 September 2018, menyatakan 

bahwa: 

“Kebetulan saya bagian KTU dipasrahi bagian sarana dan prasarana dan 

program sekarang itu perencanaan sarana dan prasarana. Kita butuh beberapa 

ruang kelas, sehingga yang menjadi prioritas saat ini adalah pembangunan 

ruang kelas. Kami juga baru mau mendata sarana yang ada ini untuk 

inventarisasi memang dari pindah ini masih butuh seperti manajemen seperti 

itu.”
92

 

Hasil wawancara dengan Surotoselaku Kepala bidang sarana dan 

prasarana Mts Negeri 2Ponorogo pada tanggal 5 September 2018, yang 

menyatakan bahwa: 

“Program semester ini adalah pembangunan kelas kami prioritaskan, nanti 

jadi kelas-kelas yang ada saat ini akan dibuat dak. Jadi, kelas yang sudah 

didak bagian atas juga akan dibangun kelas, tentunya dengan berkoordinasi 

dengan pemerintah. Jadi nanti itu akan ada rolling dalam pembangunan 

kelas, itu kan nanti setiap kelas yang sudah selesai di tingkat , akan 

berpindah ke kelas yang lain, dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

Kesempatannya pembangunan kelas-kelas tadi dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan sekolah yang berbasis Islam, sehingga kami 
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membutuhkan ruang kelas yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan 

masyarkat tersebut.’’
93

 

 

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

penetapan program di Mts Negeri 2Ponorogo merupakan kebijakan bersama 

yang dipimpin oleh Kepala Madrasah sesuai kebutuhan madrasah dan atas dasar 

kesepakatan seluruh peserta rapat koordinasi madrasah. Program terbaru di Mts 

Negeri 2Ponorogo adalah pembangunan kelas. 

Langkah terakhir dalam perencanaan sarana dan prasaran program adalah 

penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di 

Mts Negeri 2Ponorogo merupakan langkah menentukan kebutuhan sarana dan 

prasarana yang mendukung berjalannya program madrasah yang telah 

disepakati. Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program dilakukan pada 

saat rapat koordinasi madrasah diawal semester. Proses penetapan kebutuhan 

sarana dan prasarana program berdasarkan masukan dari guru, staf tata usaha, 

dan kesepakatan bersama pada rapat awal semester. Hal tersebut berdasarkan 

hasil wawancara dengan Sri Hidayah selaku Ketua KTU Mts Negeri 2Ponorogo 

pada 11 September 2018, menyatakan bahwa:“Penetapan kebutuhan program 

ditentukan secara langsung pada rapat awal semester, untuk semester ini sesuai 

kesempatan programnya pembangunan kelas, jadi kebutuhannya adalah 

material untuk pembangunan kelas. Jadi penetapan program dan kebutuhan 

programnya akan diprioritaskan
94
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di Mts Negeri 2Ponorogo 

disesuaikan dengan program yang disepakati dan kondisi sarana dan prasarana 

yang ada agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus.  

Proses perencanaan sarana dan prasarana membutuhkan tahapan-tahapan 

dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa proses 

perencanaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2Ponorogodilakukan untuk 

menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung 

berjalannya program madrasah.  

b. Rapat koordinasi perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 

2Ponorogodimulai dengan meminta usulan dari guru maupun staf madrasah 

yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

c. Rapat koordinasi di Mts Negeri 2Ponorogodilaksanakan diawal semester 

yang dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk 

membahas program madrasah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait 

program madrasah.  

d. Proses penetapan program madarasah yaitu program madrasah disampaikan 

oleh kepala madrasah agar diberi masukan oleh guru, staf tata usaha 

sehingga diperoleh kesepakatan.
95
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Berdasarkan hasil observasi perencanaan sarana dan prasarana 

pembelajaran di Mts Negeri 2Ponorogo diketahui bahwa tahapan perencanaan 

sarana dan prasarana dimulai dengan merencanakan sarana dan prasarana di 

Mts Negeri 2Ponorogo dilakukan untuk menentukan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan yang mendukung berjalannya program madrasah. 

Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan rapat koordinasi di Mts 

Negeri 2Ponorogo yang dimulai dengan meminta usulan dari guru maupun staf 

madrasah yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Rapat 

koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo dilaksanakan diawal semester yang 

dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk membahas 

program madrasah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait program madrasah. 

Proses penetapan program madarasah yaitu program madrasah disampaikan 

oleh kepala madrasah agar diberi masukan oleh guru, staf tata usaha sehingga 

diperoleh kesepakatan. 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana. 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana. 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo 

dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi diawal semester dengan 

menyesuaikan kebutuhan program madrasah. Pengadaan sarana dan prasarana 

program di Mts Negeri 2 Ponorogo merupakan pemenuhan kebutuhan sarana 

dan prasarana yang mendukung berjalannya program madrasah. Oleh karena 

prioritas sarana dan prasarana utama pada tahun 2017/2018 adalah 



 

 

pembangunan dak (atap) kelas, maka pengadaan sarana dan prasarana terwujud 

sebagaimana program yang sudah disepakati. 

Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis 

sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kebutuhan 

sarana dan prasara dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, 

tempat, dan harga serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan 

dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tujuannya untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan 

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Pengadaan sarana dan prasarana rumah tangga di Mts Negeri 2 Ponorogo 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pengadaan sarana dan 

prasarana merupakan otonomi madrasah dengan anggaran tersendiri yang 

berasal dari anggaran madrasah dari pemerintah, dana BOS atau donatur. Proses 

pengadaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh kepala madrasah dengan 

koordinasi bendahara kemudian guru (penanggung jawab sarana prasarana) 

menyediakan barang apa saja sesuai kebutuhan. Hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara dengan Suroto selaku Kepala bidang sarana dan prasarana Mts 

Negeri 2 Ponorogo pada tanggal 5 September 2018, yang menyatakan bahwa: 

“Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan itu sebenarnya ada dana untuk 

madrasah tiap tahunnya, karena selain anggaran belanja tahunan, memang ada 

bantuan yang harus kita laporkan misalkan dari kita itu ada dari BOS itu ada 

point untuk sarana prasarana terus kemudian dari donatur itu juga ada sarpras 

yang memang harus dihabiskan, jadi kita menggunakannya sesuai dengan 

kebutuhan kita juga misalkan kita belum butuh ya kita tunda dulu, istilahnya 



 

 

simpan dulu menjagai apa kebutuhan, nah kemudian baru ketika tidak khusus 

di sarpras kadang pemikiran kita nggak sampai kesana, jadi kadang begitu 

kita membuat laporan ini harus habis lah itu baru kadang sok gedandapan 

(bingung) mencari kira-kira apa yang dibutuhkan, lah baru itu baru kita 

mendata apa yang kita butuhkan itu baru kita belanjakan kadang seperti itu,.
96

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan dengan 

Kunti Harzo selaku Komite Mts Negeri 2 Ponorogo pada tanggal 11 September 

2018 sebagai berikut:“Jadi setelah kepala madrasah menyetujui, nanti memang 

ada anggaran tersendiri yang memang untuk dihabiskan. Untuk pengadaan itu 

biasanya dengan membeli dan berkomunikasi dengan saya lalu barang 

didistribusikan tiap kelas masing-masing.”
97

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengadaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo merupakan otonomi 

madrasah dengan menggunakan bantuan anggaran madrasah dari pemerintah, 

bantuan dari BOS dan donatur. Pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan 

keputusan kepala madrasah dengan koordinasi bendahara. Proses pengadaan 

sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan pembelian kemudian 

didistribusikan di masing-masing kelas dan ruang kerja. Hasil observasi terkait 

dengan pengadaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo 

dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi diawal semester dengan 

menyesuaikan kebutuhan program madrasah.  
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b. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan otonomi madrasah dengan 

anggaran tersendiri yang berasal dari anggaran madrasah dari pemerintah, 

dana BOS atau donatur.  

c. Proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan 

pembelian kemudian di distribusikan di masing-masing kelas dan ruang 

kerja.
98

 

Pengadaan sarana prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik 

berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan 

harga, maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo ada tiga 

hal yang sangat diperhatikan, yaitu: a. Pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah dilakukan melalui perencanaan yang hati-hati. b. Cara 

dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus tepat dan. c. 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diadministrasikan dengan tertib 

sehingga semua pengeluaran uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan di sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan baik 

kepada pemerintah, yayasan pembina, maupun masyarakat.  
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BAB IV 

ANALISIS OPTIMALISASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA 

DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 

 

A. Analisis Perencanaan Manajemen  Sarana dan Prasarana Mts Negeri 2 

Ponorogo. 

Perencanaan sarana dan prasarana di merupakan langkah menetapkan 

kebutuhan sarana dan prasarana program yang akan dilaksanakan berdasarkan 

kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Perencanaan sarana dan prasarana 

program melalui serangkaian tahapan yaitu rapat koordinasi, penetapan program 

madrasah, serta penetapan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Setelah 

dilakukan rapat koordinasi madrasah, langkah selanjutnya dalam perencanaan 

sarana dan prasarana adalah penetapan program madrasah. Penetapan program di 

Mts Negeri 2 Ponorogo dilakukan pada saat rapat koordinasi diawal semester. 

Penetapan program madrasah merupakan kesepakatan seluruh peserta rapat untuk 

program yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di 

Mts 2 Ponorogo Seperti yang disampaikan Suroto  selaku Kepala bidang sarana 

dan prasarana madrasah merencanakan kebutuhan sarana prasarana setiap tahun 

sekali. Dalam perencanaan sarana dan prasarana madrasah, biasanya di awal 

semester di adakan pertemuan dalam rangka koordinasi satu madrasah, untuk 

menyampaikan program-program, kepala madrasah memaparkan programnya, 

diikuti oleh guru dan karyawan untuk meungkapkan kebutuhan apa yang 



 

 

diperlukan. Seperti misalnya tahun ini yang diminta guru  program Mts Negeri 2 

Ponorogo untuk  membangun kelas sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah 

gedung untuk kelas. 

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Barnawi menyatakan 

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai suatu proses 

memikirkan dan menetapkan progam pengadaan fasilitas sekolah, baik yang 

berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Keefektifan suatu perencanaan sarana dan prasarana 

sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya itu dapat 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam periode tertentu. 

Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip: 

1. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus betul-betul merupakan proses 

intelektual. 

2. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan. 

3. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus realistis, sesuai dengan 

kenyataan anggaran. 

4. Visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus jelas dan 

rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.
99

 

Perencanaan sebagai penetrapan secara sistematik pengetahuan yang tepat 

guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan, menuju 

kepada tujuan yang telah ditetapkan.  
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Langkah terakhir dalam perencanaan sarana dan prasaran program adalah 

penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di Mts 

Negeri 2 Ponorogo merupakan langkah menentukan kebutuhan sarana dan 

prasarana yang mendukung berjalannya program madrasah yang telah disepakati. 

Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program dilakukan pada saat rapat 

koordinasi di awal semester. Proses penetapan kebutuhan sarana dan prasarana 

program berdasarkan masukan dari guru, staf tata usaha, dan kesepakatan bersama 

pada rapat awal semester. Hal itu Seperti yang disampaikan Sri Hidayah selaku 

Ketua KTU Mts Negeri 2 Ponorogo, Madrasah senantiasa merencanakan 

kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahun sekali. Rapat koordinasi setiap awal 

semester itu untuk menetapkan program sarana dan prasarana, para   guru dan 

karyawan memberi masukan sekaligus mengungkapkan kebutuhan yang harus di 

laksanakan sesuai kebutuhan madrasah, kemudian   madrasah membuat usulan 

kepada pemerintah, setelah semua usulan rapat  disampaikan, pemerintah akan 

menerbitkan DIPA yang menganggarkan untuk Belanja Modal atau Sarana 

Prasarana, jadi sarana dan prasarana ini akan dibedakan menurut kategori masing-

masing”. 

 Hal tersebut secara garis besar selaras dengan teori yang dikemukakan oleh 

Kompri, bahwa analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan 

pada proses perencanaan dan analisis tersebut menyangkut pada kebutuhan pada 

sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kegiatana analisis sarana dan prasarana 

pendidikan melibatkan guru kelas maupun guru mata pelajaran, akan tetapi 



 

 

peranan guru kelas dalam menganalisis kebutuhan lebih besar tanggung jawabnya 

daripada guru mata pelajaran. Dengan menganalisis sarana dan prasarana 

pendidikan menjadi satu langkah yang penting untuk dilakukan disetiap lembaga 

pendidikan.
100

 Tidak terkecuali di Mts Negeri 2 Ponorogo yang melakukan analisis 

sarana dan prasarana pendidikan terlebih dahulu dalam upaya menyediakan atau 

mengadakan barang yang dibutuhkan oleh sekolah dan khususnya guru untuk 

pendukung proses pembelajaran. Dalam analisis terdapat satu langkah yang sangat 

penting yaitu evaluasi. Evaluasi mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Dari analisis kebutuhan dan evaluasi 

diri sekolah (EDS) di Mts Negeri 2 Ponorogo yang dilakukan oleh setiap guru 

kelas, dari hasil analisis kebutuhan terdapat temuan yang perlu diadakan sekolah 

seperti rak/lemari yang memadai untuk penyimpanan buku-buku, buku pelajaran, 

dan alat peraga pembelajaran. Dengan demikian proses analisis dan evaluasi untuk 

menentukan pengadaan sarana dan prasarana sangat diperhatikan dengan baik. 

Dimana kedua hal tersebut merupakan penunjang proses pembelajaran. 

Dalam hal itu Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai 

keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, 

rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang 

sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi 

perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data diantaranya 
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adalah distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi (kualitas) sehingga 

berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna dan kebutuhan dikaji lebih lanjut 

untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia.
101

 

Dari tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah demi menghindari 

terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
102

 Bapak Kunti Harzo menjelaskan 

dalam wawancara  bahwa Program di Mts Negeri 2 Ponorogo cenderung kebijakan 

dari hasil di adakan rapat perencanaan kebutuhan sarana dan prasaran sesuai 

dengan hasil usulan para guru dan dan karyawan untuk pelaksanaanya program 

tersebut seperti kebutuhan sarana dan prasarana.  Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Ahmad Sugandi sebuah Perencanaan dan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan 

skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya 

dana dan tingkat kepentingan.
103

  Bapak Suroto menegaskan dalam wawancara  

pada hal tertentu Kepala bidang sarana dan prasarana Mts Negeri 2 Ponorogo 

dalam program semester pada tahun ini  adalah pembangunan kelas diprioritaskan, 

untuk pembangunan kelas yang ada saat ini akan dibuat dak (lantai tingkat) Jadi, 

kelas yang sudah di dak bagian atas juga akan dibangun kelas, dengan 

berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembagunanya, juga akan ada  pergantian 

dalam pembangunan kelas, setelah selesai dalam pembangunan ruang kelas 
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tersebut maka kelas akan berpindah ke kelas yang lain, dan disesuaikan dengan 

kebutuhan. Kesempatannya pembangunan kelas-kelas tadi dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah yang berbasis Islam, sehingga 

kami membutuhkan ruang kelas yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan 

masyarkat tersebut.  

Ibu Sri Hidayah  juga menjelaskan dalam wawancara dari penetapan 

kebutuhan program ditentukan secara langsung pada rapat awal semester, untuk 

semester ini sesuai kesempatan programnya pembangunan kelas, jadi 

kebutuhannya adalah material untuk pembangunan kelas, penetapan program dan 

kebutuhan programnya akan diprioritaskan. Analisis pembiayaan juga dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana dan untuk 

meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut senada 

dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty (2017)
104

 intinya 

menyatakan bahwa dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

harus memperhatikan estimasi biaya yang tersedia di lembaga sekolah. Selain 

senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty temuan diatas 

juga didukung dengan temuan Idris (2013)
105

 intinya menyatakan bahwa 

penyedian sarana dan prasarana pendidikan secara umum melalui dana dari 

pemerintah. Ketersediaan dana pendidikan sangatlah penting dalam setiap lembaga 

terutama lembaga pendidikan. Dana yang tersedia pada lembaga pendidikan 
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diperguankan untuk memenuhi kebutuhan sekolah salah satunya dalam pemenuhan 

sarana dan prasarana pendidikan. Dana yang diberikan pemerintah tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhankebutuhan yang secara keseluruhan. Dengan demikian 

analisis penggaunaan dana pendidikan sangat diperlukan sehingga tidak 

menimbulkan permasalah pada pendanaan lembaga sekolah. Di Mts Negeri 2 

Ponorogo telah melakukan analisis pembiayaan yang bertujuan untuk 

memanfaatkan dana dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk 

mengendalikan dana yang tersedia untuk penyediaan sarana dan prasarana yang 

diprioritaskan sekolah seperti pembelian buku-buku, alat tulis kantor (ATK), dan 

alat peraga. Analisis prioritas merupakan pemilihan dari usulan-usalan guru dalam 

perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta 

didik dan mengacu pada dana pendidikan yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Gunawan dan Benty.
106

 yang menyatakan bahwa 

menetapkan prioritas sarana  dan prasarana dalam perencanaan merupakan hal 

penting yang perlu diperhatikan sebelum pengadaan itu direalisasikan. Analisis 

prioritas sarana dan prasarana selain untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam 

kaitannya dengan proses pembelajaran analisis prioritas juga mempunyai tujuan 

lain yaitu untuk mengurangi pengeluaran pembiayaan dalam penyedian sarana dan 

prasarana yang masih mempunyai daya guna. Sarana dan prasarana yang di 

prioritaskan di Mts Negeri 2 Ponorogo adalah buku-buku pelajaran, alat tulis 
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kantor (ATK), dan alat peraga. Sarana dan prasarana yang diprioritaskan semuanya 

mengacu pada kegunaan pembelajaran di dalam kelas. 

 Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti pahami bahwa penetapan 

kebutuhan sarana dan prasarana program di Mts Negeri 2 Ponorogo disesuaikan 

dengan program yang disepakati dan kondisi sarana dan prasarana yang ada 

agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus.  

Proses perencanaan sarana dan prasarana membutuhkan tahapan-tahapan 

dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa proses 

perencanaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo dilakukan 

untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang 

mendukung berjalannya program madrasah.  

2. Rapat koordinasi perencanaan sarana dan prasarana di Mts negeri 

Ponorogo dimulai dengan meminta usulan dari guru maupun staf madrasah 

yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

3. Rapat koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo dilaksanakan di awal semester 

yang dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk 

membahas program madrasah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait 

program madrasah.  

4. Proses penetapan program madarasah yaitu program madrasah 

disampaikan oleh kepala madrasah agar diberi masukan oleh guru, staf tata 

usaha sehingga diperoleh kesepakatan.  



 

 

Peneliti memahami bahwa perencanaan sarana dan prasarana 

pembelajaran di Mts Negeri 2 Ponorogo diketahui bahwa tahapan perencanaan 

sarana dan prasarana dimulai dengan merencanakan untuk menentukan 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung berjalannya 

program madrasah.  

Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Optimalisasi 

Manajemen Sarana dan Prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo dalam  

meningkatkan mutu pendidikan memiliki beberapa cara yaitu,  perencanaan 

sarana dan prasarana dilakukan dengan rapat koordinasi di Mts Negeri 2 

Ponorogo yang dimulai dengan meminta usulan dari guru maupun staf 

madrasah yang terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Rapat 

koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo dilaksanakan di awal semester yang 

dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha untuk membahas 

program madrasah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait program madrasah. 

Proses penetapan program madarasah yaitu program madrasah disampaikan 

oleh kepala madrasah agar diberi masukan oleh guru, staf tata usaha sehingga 

diperoleh kesepakatan. 

B. Analisis Pengadaan Manajemen  Sarana dan Prasarana Mts Negeri 2 

Ponorogo. 

Pengadaan sarana dan prasarana rumah tangga di Mts Negeri 2 Ponorogo 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pengadaan sarana dan 



 

 

prasarana merupakan otonomi madrasah dengan anggaran tersendiri yang 

berasal dari anggaran sekolah dari pemerintah, dana BOS atau donatur. Proses 

pengadaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh kepala madrasah dengan 

koordinasi bendahara kemudian guru (penanggung jawab sarana prasarana) 

menyediakan barang apa saja sesuai kebutuhan. Bapak Suroto  memaparkan 

dari wawancara bahwa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan itu 

sebenarnya ada dana untuk madrasah tiap tahunnya,  karena selain anggaran 

belanja tahunan, memang ada bantuan yang harus di laporkan seperti dana  

BOS itu sendiri ada  point untuk sarana prasarana dan  dari donatur juga ada 

sarpras yang memang harus digunakan,  dalam  menggunakannya sesuai dengan 

kebutuhan yang telah di sepakati.  

Adapun  penetapan dilakukan bersama-sama dengan semua pihak sekolah 

mengacu pada kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung proses 

pembelajaran, Hal tersebut didukung oleh Ihuoma pada  intinya menyatakan 

bahwa dalam penetapan sarana dan prasarana mengacu pada suatu tujuan 

diadakannya sarana dan prasarana tersebut. Tujuan utama dalam penetapan untuk 

memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di dalam kelas.
107

 Dengan demikian 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh pimpinan sekolah 

yang berlandaskan pada kesepakatan bersama dan dengan melihat kebutuhan-

keutuhan yang diperlukan sekolah di Mts Negeri 2 Ponorogo, berupa buku guru, 

buku siswa, dan buku bacaan sesuai dengan temuan terdahulu dan teori-teori yang 
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terkait. Sumber pengadaan, sumber pengadaan melalui reparasi barang-barang 

yang rusak, pembelian barang baru menggunakan dana dari pemerintah dan 

sumbangan masyarakat, peminjaman dari pihak swasta dan penukaran barang 

baru dengan barang yang sudah rusak. Temuan tersebut didukung dengan temuan 

Taylor  intinya menyatakan bahwa dalam hal pengadaan sarana dan prasrana 

pendidikan menggunakan dana dari pihak pemerintah dan pihak swasta yang 

berkaitan langsung dengan lembaga pendidikan.
108

 Temuan di atas selaras dengan 

teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty intinya mengungkapkan bahwa 

sumber pengadaan sarana dan prasarana dapat melalui pembelian, pembuatan 

sendiri, penerimaan hibah atau pinjaman dari pihak swasta, penyewaan, dan 

pinjaman-pinjaman dari lembaga yang terkait dengan sekolah.
109

 Selain selaras 

dengan temuan dari Gronberg dan teori yang dikemukakan oleh Gunawan dan 

Benty temuan di atas juga selaras dengan Kompri intinya mengungkapkan bahwa 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui beberapa cara yaitu: 

pembelian, pembuatan secara mandiri, penyewaan, dan penerimaan hibah atau 

sumbangan dari pihak lain. Dengan demikian temuan peneliti mengenai 

pengadaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo selaras dengan temuan 

yang pernah dilakukan peneliti terdahulu dan sesuai dengan teori-teori yang 

diungkapkan di atas. Sehingga bisa disimpulkan sementara bahwa pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan melalui beberapa cara seperti: pembelian baru, 
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pembuatan sendiri, penyewaan, penerimaan hibah, dan reparasi barang-barang 

yang ada. Kualitas sarana dan prasarana yang ditetapkan seperti kegunaaan jangka 

waktu yang lama untuk alat peraga, untuk buku berupa tulisan, jumlah halaman, 

gambar sudah jelas dan isi buku tidak ada konten yang tidak baik. Hal tersebut 

senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty menyatakan 

bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel yang berarti 

pengadaaan tersebut harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pembelajaran. Dengan memperhatikan kualitas dari 

setiap sarana dan prasarana pendidikan akan memberikan suatu hal yang berdaya 

guna dengan maksimal dan efektif. Salah satu contoh kualitas yang harus dalam 

keadaan yang baik adalah pada alat-alat peraga pembelajaran, dengan kualitas 

yang baik maka alat tersebut dapat digunakan oleh siswa dengan maksimal.
110

 

Fungsi sarana dan prasarana, dapat dilihat dari fungsinya untuk proses pendukung 

pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru didalam kelas. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Oluwole menyatakan bahwa 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

sekolah.
111

 Pernyataan yang sesuai dengan temuan di atas kemudian sesuai dengan 

teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty  menyatakan bahwa fungsi 

sarana dan prasarana harus efektif dalam artian pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat 
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memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga pendidikan secara 

umum dan secara khusus kepada siswa.
112

 Selain itu teori yang diungkapkan oleh 

Gunawan dan Benty selaras dengan temuan Uko menyatakan bahwa fasilitas 

sekolah memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk memberikan dukungan 

kepada siswa untuk dapat berprestasi dalam bidang akademik. Dengan demikian 

langkah yang ditempuh dalam pengadaan sarana dan prasarana yang akan bisa 

memberikan manfaat yang positif kepada guru dan peseta didik dalam proses 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk sarana mencapai prestasi akademik 

siswa.
113

 

Untuk mengadakan kebutuhan alat pelajaran dilalui tahap-tahap tertentu:
114

 

1. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan 

alat atau media dalam penyampaiannya. Dari analisis materi ini dapat 

didaftar alat-alat/media apa yang dibutuhkan. Ini dilakukan oleh guru-guru 

bidang studi. 

2. Apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui 

kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakannseleksi 

menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. 

Kebutuhan lain dapat dipenuhi pada kesempatan lain. 
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3. Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat 

yang sudah ada ini perlu dilihat kembali, lalu mengadakan reinventarisasi. 

Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan 

kepada orang yang dapat memperbaiki. 

4. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran/media yang masih dapat 

dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. 

5. Mencari dana (bila belum ada). Kegiatan dalam tahap ini adalah 

mengadakan tentang perencanaan bagaimana caranya memperoleh dana, 

baik dari dana rutin maupun non rutin. Jika suatu sekolah sudah mengajukan 

usul kepada pemerintah dan ska-nya sudah keluar, maka  prosedur ini 

tinggal menyelesaikan pengadaan macam alat/media yang dibutuhkan sesuai 

dengan besarnya pembiayaan yang disetujui. 

6. Menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan 

sebaiknya mengingat beberapa hal: keahlian, kelincahan, berkomunikasi, 

kejujuran dan tidak hanya seorang.
115

 

Selain itu  Barnawi juga  menyebutkan ada beberapa cara yang bisa 

dilakukan untuk pengadaan barang atau peralatan, antara lain:
116

 

1. Pembelian 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan/perlengkapan pendidikan, pengelola 

dapat memenuhinya dengan jalan membeli peralatan di pabrik, toko maupun 

dengan cara memesan.  
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2. Hadiah atau sumbangan 

Pengelola dapat memenuhi kebutuhan/perlengkapan pendidikan dengan cara 

mencari sumbangan dari perorangan maupun organisasi, badan-badan atau 

lembaga-lembaga tertentu. 

3. Tukar menukar 

Pengelola perlengkapan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak 

pengelola perlengkapan lembaga lainnya, dalam rangka untuk  saling tukar 

menukar barang yang sekiranya barang tersebut telah  elebihi kebutuhan. 

4. Meminjam 

Jika barang atau peralatan yang dimiliki seseorang sudah tidak dibutuhkan 

lagi, akan tetapi sekolah membutuhkannya. Namun, seseorang tersebut tidak 

mau memberikannya maka jalan tengahnya pengelola sarana dan prasarana 

sekolah tidak memintanya tetapi hanya meminjamnya dalam jangka waktu 

tertentu. Bapak Kunti Harzo juga menyebutkan dalam wawancara  bahwa kepala 

madrasah menyetujui,  ada anggaran tersendiri yang memang untuk dihabiskan 

dalam  pengadaan  kebutuhan sarana dan prasarana  dengan cara membeli dan 

berkomunikasi dengan komite madrasahkemudian barang di distribusikan tiap 

kelas masing-masing.
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana sekolah 

sebelumnya harus dilaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan 

penyeleksian sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan 
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upaya untuk merealisasikan rencana kebutuhan barang yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti pahami bahwa pengadaan sarana dan 

prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo merupakan otonomi madrasah dengan 

menggunakan bantuan anggaran madrasah dari pemerintah, bantuan dari BOS 

dan donatur. Pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan keputusan kepala 

madrasah dengan koordinasi bendahara. Proses pengadaan sarana dan prasarana 

tersebut dilakukan dengan pembelian kemudian di distribusikan di masing-

masing kelas dan ruang kerja. Hasil observasi terkait dengan pengadaan sarana 

dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:  

1) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mts negeri Ponorogo 

dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi diawal semester 

dengan menyesuaikan kebutuhan program madrasah.  

2) Pengadaan sarana dan prasarana merupakan otonomi madrasah dengan 

anggaran tersendiri yang berasal dari anggaran madrasah dari 

pemerintah, dana BOS atau donatur.  

3) Proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan 

pembelian kemudian di distribusikan di masing-masing kelas dan ruang. 

Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Optimalisasi 

Manajemen Sarana dan Prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo dalam  

meningkatkan mutu pendidikan memiliki beberapa yaitu,  pengadaan sarana 

prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan 



 

 

spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga, maupun sumber yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

a. Perencanaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo dilakukan dengan: 

a. Rapat koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo yang dimulai dengan meminta 

usulan dari guru maupun staf madrasah yang terlibat langsung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. b. Rapat koordinasi di Mts Negeri 2 Ponorogo 

dilaksanakan di awal semester yang dihadiri oleh kepala madrasah, guru, dan 

staf tata usaha untuk membahas program madrasah, kebutuhan sarana dan 

prasarana terkait program madrasah. c. Proses penetapan program madarasah 

yaitu program madrasah disampaikan oleh kepala madrasah agar diberi masukan 

oleh guru, staf tata usaha sehingga diperoleh kesepakatan. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana di Mts Negeri 2 Ponorogo harus disesuaikan 

dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu 

maupun tempat, dengan harga, maupun sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

B. Saran  

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Optimalisasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Mts Negeri 2 Ponorogo, maka 

peneliti mengemukakan saran sebagai berikut. 

 

 



 

 

 

1. Bagi Madrasah  

a. Madrasah perlu tim pengadaan sarana dan prasarana secara khusus dan 

bendahara tidak berhubungan langsung dalam pelaksanaan pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kebutuhan akan 

sarana dan prasarana hendaknya di rencanakan dengan baik bersama semua 

warga madrasah agar semua aspirasi warga dapat tertampung.  

2. Bagi Guru dan Siswa  

a. Penggunaan sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan 

agar diperoleh manfaat dari penggunaan tersebut. Seluruh warga madrasah 

hendaknya memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah agar 

tidak terbuang percuma hanya menjadi hiasan saja karena pada dasarnya 

semua fasilitas madrasah diadakan untuk memberikan layanan yang terbaik 

kepada semua warga madrasah. 

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah tidak hanya diserahkan pada 

petugas yang menanganinya saja tetapi sumbangsih atau proaktif semua 

warga madrasah juga diperlukan agar semua program yang direncanakan 

dalam pemeliharaan madrasah dapat terealisasikan dengan baik demi 

kelangsungan proses pendidikan di madrasah.  

3. Bagi Orang tua dan Stakeholder  



 

 

Peran serta masyarakat atau orang tua siswa tidak hanya berupa dukungan dana 

atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Peran serta masyarakat sudah 

dapat dianggap baik jika dapat terlibat dalam bidang pengelolaan madrasah, 

apalagi bila dapat masuk ke bidang akademik. Sehingga semua kebijakan dan 

keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan bersama. 

4. Bagi Pengelola  

Pengelola, khususnya kepala bidang sarana dan prasarana bertanggung jawab 

atas kualitas pendidikan maupun hidup matinya proses pendidikan paling tidak 

melakukan pengembangan di bidang manajemen dan keuangan. Sehingga 

madrasah tetap eksis melaksanakan pendidikan dengan tidak memersoalkan 

permasalahan manajemen dan kekurangan dana pembiayaan.  
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