
 
 

PENERAPAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA 

PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI 
  

 

IBRAHIM 

Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Universitas Jambi 

Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Jambi 

Email : 260395@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan serta 

penghapusan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah digunakan untuk 

menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. SMA Negeri 8 Kota 

Jambi masih kesulitan mengelola sarana dan prasarana pendidikan serta sarana dan 

prasarana yang tidak digunakan diabaikan begitu saja.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan (1) perencanaan (2) 

pengadaan (3) inventarisasi (4) pemeliharaan serta (5) penghapusan sarana dan 

prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. 

Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 

menggunakan analisis data model miles and huberman yang terdiri dari data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SMA Negeri 8 Kota Jambi (1) dalam 

penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menentukan 

kebutuhan yang ingin diadakan atau yang ingin dibeli (2)  dalam penerapan pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan sekolah melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin 

dibeli setelah itu mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya (3) 

dalam penerapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah mencatat sarana 

dan prasarana pendidikan didalam buku inventaris dan buku golongan, pencatatan 

inventaris dilaksanakan sekali setahun (4) dalam penerapan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan sekolah melakukan pemeliharaan secara berkala bukan secara 

terus menerus atau setiap hari, sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami 

kerusakan dilakukan rehab atau perbaikan (5) dalam penerapan penghapusan sarana dan 

prasarana pendidikan setiap 8 tahun atau 10 tahun sekolah melakukan penghapusan 

apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab 

dan diservis lagi, penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan apabila sarana dan 

prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar.  

Kesimpulan penelitian, penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

di SMA Negeri 8 Kota Jambi sudah diterapkan namun belum secara maksimal dan di 

sarankan kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana diharapkan lebih 

berkontribusi dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan 

sebaiknya guru dilibatkan langsung dalam menentukan perencanaan, pengadaan, 

inventarisasi, pemeliharaan serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. 
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PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Era globalisasi yang 

sedang terjadi saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dan persaingan 

sumber daya manusia yang semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia 

yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya 

pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tersebut 

adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat menarik didiskusikan pada banyak forum 

baik resmi maupun tidak, mulai dari dasar kebijakannya, pelaksanaannya, para 

pelaksananya, sampai dengan hasil pelaksanaannya.  

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Triwiyanto (2015:23) mengatakan Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di 

dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, 

yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan 

individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Selain itu 

menurut Hasbullah (2015:1) Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Pendidikan merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan bergantung 

dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang di harapkan bersama. 

Berhasil tidaknya suatu proses pencapaian tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, 

antara lain: manajemen yang baik dan sarana dan prasarana yang berkualitas.  

Manajemen sebagai suatu proses pemberdayagunaan seluruh sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Werang, 2015:2). 

Sumberdaya organisasi itu tidak hanya mencakup benda-benda material (dana, gedung, 

sarana transportasi, dan barang-barang lainnya) tetapi juga manusia yang menggerakkan 

dan menggunakan benda-benda material tersebut. Untuk dapat menggerakkan dan 

menggunakan benda-benda material organisasi secara efektif dan efisien, sumber daya 

manusia organisasi harus terus ditingkatkan kemampuannya dan diberdayakan. Menurut 

Kurniadin dan Machali (2016:11) Manajemen dianggap sebagai salah satu faktor 

penyebab keterpurukan pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pendidikan selama ini 

kurang memerhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang menjadi inti 

dari manajemen. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan dengan manajemen yang baik 

adalah solusi bagi perbaikan kualitas dan mutu pendidikan sehingga tujuan pendidikan 

dapat tercapai secara efektif, efisien, dan produktif. Agar kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan dengan lancar, maka sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia 

secara memadai. Walaupun keberadaan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran sangat penting, namun kenyataan masih banyak beberapa sekolah yang 

memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.  

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan 

yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan, sehingga melengkapi sarana 



dan prasarana menjadi hal yang mutlak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 45 yang berbunyi: “ Setiap satuan 

pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 

keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. “ dan pasal 45 

diperjelas dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 42 ayat 1, yang 

berbunyi: “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, 

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

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan.”  

Sarana dan prasarana pendidikan ini sebagai instrumental input dalam pendidikan 

memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana 

pendidikan mampu memperjelas kebutuhan siswa dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Kegiatan belajar akan berjalan dalam proses yang terarah dan mencapai tujuannya yaitu 

memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana 

pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Jika 

dalam proses belajar mengajar itu tersedia berbagai fasilitas yang diperlukan guru, 

sarana dan prasarana pendidikan akan memperkuat proses belajar siswa dalam 

memperjelas informasi dan konsep yang dipelajarinya.  

SMA Negeri 8 Kota Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

ada di kota Jambi yang terletak di Jl. Marsda surya dharma, kecamatan kota baru kota 

Jambi. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 3 Februari 2017, SMA Negeri 8 Kota 

Jambi sebenarnya sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup 

memadai akan tetapi masih terdapat kesulitan dalam mengelola sarana dan prasarana 

pendidikan, selain itu sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat di gunakan lagi 

diabaikan begitu saja tanpa langsung ditindak lanjuti sehingga tujuan yang telah di 

tetapkan tidak efektif, mengingat pentingnya peranan manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan bagi kelancaran proses belajar mengajar maka perlu dilakukan usaha-usaha 

tertentu. Menurut Werang (2015:142) komponen kegiatan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan meliputi perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan 

prasarana, inventarisasi sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta 

penghapusan sarana dan prasarana. Maka dari itu, pemerintah pun selalu berupaya 

untuk secara terus-menerus melengkapi sarana dan prasarana di setiap sekolah baik di 

kota maupun yang ada di desa. Karena sarana dan prasarana sangat memiliki peran 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain melengkapi pemerintah juga perlu 

diimbangi pula dengan pengawasan yang lebih intensif agar  tujuan pendidikan dapat 

dicapai serta seberapa jauh sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan dalam 

mencapai tujuan pendidikan.    

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut diatas maka peneliti tertarik 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen Sarana dan 

Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi.”     
 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif 

karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Bogdan dan Taylor 

dalam (Moleong, 2016:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 



penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan metode kualitatif 

dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat dilokasi 

penelitian. Penelitian kualitatif menekankan proses dari pada hasil dari obyek 

penelitiannya (Muhadjir dalam Fuad dan Nugroho, 2014:54). Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2016:6). Menurut Sugiyono (2015:1) Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2013:234).   

  

B. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, dan foto (Moleong, 2016:157-163).  

1. Kata-kata dan Tindakan  

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan 

sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data 

utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah di antara 

ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain 

dan dari satu situasi ke situasi lainnya.  

2. Sumber Tertulis 

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber 

kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan 

majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.   

3. Foto 

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan 

penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.   

Sumber data diperoleh dari informan, dalam penelitian ini untuk mengambil data 

dari informan peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiyono 

(2015:53-54) dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah 

Purposive Sampling dan Snowball Sampling.  

Penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa 

sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 



pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjalajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Wakil kepala sekolah bidang sarana 

dan prasarana dan Guru.    

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 

(Satori dan Komariah, 2014:105).  

2. Wawancara 

Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali 

dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. (Satori dan 

Komariah, 2014:130).  

3. Dokumentasi  

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar karya seni (Sugiyono, 

2015:82).  

 

D. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2015:89).  

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model miles and 

huberman (Sugiyono, 2015:91-99). Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 

berikut.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Komponen analisis data (interactive model) 



1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam 

melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga 

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung  oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian.  

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.     

 

E. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi. Menurut 

Moleoang (2016:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  



Menurut Sugiyono (2015:127) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.  

 

F. Tahap-Tahap Penelitian  

Tahap penelitian secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pralapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data (Moleong, 2016:127-148).  

1. Tahap Pra-Lapangan  

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian 

lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini.  

a. Menyusun Rancangan Penelitian  

b. Memilih Lapangan Penelitian  

c. Mengurus Perizinan  

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan  

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan  

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian  

g. Persoalan Etika Penelitian  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu: 1) memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, 2) memasuki lapangan, dan 3) berperanserta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap Analisis Data  

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian 

menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang 

diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap 

maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Analisis data kualitatif dapat 

dipandang sebagai sebuah proses, dan juga dipandang sebagai penjelasan tentang 

komponen-komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Maka dalam konteks 

keduanya analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Satori dan Komariah, 2014:200-201).  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Dimana Informan dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan 

Prasarana dan Guru Ekonomi. Dimana Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan 

Prasarana merupakan sebagai Informan Utama. Kemudian tidak lupa perwakilan dari 

Guru yang peneliti tetapkan sebagai Informan tambahan dengan maksud agar peneliti 

lebih mengetahui bagaimana keadaan dan penerapan manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi.  



Guru Tidak Dilibatkan  

3. Dana 
Bos 

1. Membuat 
Identitas 
Barang 

2. Melakukan 
analisis kebutuhan 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai perencanaan, 

pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut ini hasil penelitian penerapan 

manajemen sarana dan prasarana  pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi, sebagai 

berikut:  

 

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan serta guru ekonomi SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut hasil 

wawancaranya:  

(Hasil wawancara dengan informan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan, Tanggal 19 April 2017), berikut petikan wawancaranya: 

“Barang yang kita beli dibuat dulu identitasnya dan untuk analisis kebutuhan 

kita lihat dulu apa saja kebutuhan sekolah yang diperlukan lalu baru kita beli. 

Biasanya dana berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kita 

gunakan dan kebanyakan dana dari situ”.  

(Hasil wawancara dengan informan guru ekonomi, Tanggal 2 Mei 2017), berikut 

petikan wawancaranya:  

“Kalau penerapan perencanaan sarana dan prasarana kalau kami sebagai 

guru memang tidak tahu karna bagian urusan sarana dan prasarana itu 

memang khusus diurus oleh wakil kepala sekolah bagian sarana dan 

prasarana pendidikan”.   

Dari hasil wawancara tersebut dalam melakukan perencanaan ada tiga tahap yang 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

di SMA Negeri 8 Kota Jambi dilakukan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

Dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, barang yang dibeli dibuat dulu 

identitasnya setelah itu sekolah melakukan analisis kebutuhan. Dalam analisis 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, SMA Negeri 8 Kota Jambi melihat apa saja 

kebutuhan yang paling penting untuk diadakan sekaligus yang paling berperan dalam 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Perencanaan 

sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya memikirkan apa saja kebutuhan yang 

diperlukan sekolah, semua kebutuhan sekolah harus dibeli untuk kelancaran kegiatan 

belajar mengajar dana untuk pembelian kebutuhan di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

diperoleh dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). SMA Negeri 8 Kota Jambi 
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dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Guru tidak dilibatkan dalam 

menentukan kebutuhan sekolah.    

 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan serta guru ekonomi SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut hasil 

wawancaranya:  

(Hasil wawancara dengan informan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan, Tanggal 19 April 2017), berikut petikan wawancaranya: 

“Dalam pengadaan pastinya dilihat dulu fungsinya untuk apa lalu baru kita 

melakukan pengadaan baik itu sarana maupun prasarana. Setelah itu kita buat 

proposalnya tentang apa saja yang diperlukan serta rincian dananya. 

Proposalnya diajukan kesekolah lalu proposal disetujui baru kita adakan”.  

(Hasil wawancara dengan informan guru ekonomi, Tanggal 2 Mei 2017), berikut 

petikan wawancaranya:  

“Kalau masalah pengadaan bagaimana prosesnya kami juga tidak tahu kalau 

bagian guru”.  

Dari hasil wawancara tersebut dalam melakukan pengadaan ada dua tahap yang 

dilakukan, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

merupakan kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di 

SMA Negeri 8 Kota Jambi, sekolah melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin 

dibeli. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan 

proposal pengadaan yang ditujukan kepada sekolah dengan daftar kebutuhan dan rincian 

dananya. Proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pengajuan proposal 

kesekolah, apabila proposal sarana dan prasarana pendidikan disetujui pihak sekolah 

maka kebutuhan akan diadakan sesuai daftar kebutuhan. Pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan SMA Negeri 8 Kota Jambi tidak melibatkan guru dalam 

pengadaannya.   

 

3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan serta guru ekonomi SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut hasil 

wawancaranya:  

(Hasil wawancara dengan informan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan, Tanggal 19 April 2017), berikut petikan wawancaranya: 



Inventarisasi 

1. Pencatatan 
Buku 

Inventaris 

2. Membuat 
Kode Barang 

3. Membuat 
Rekapitulasi 

Tahunan 

“Di SMA 8 tentu melakukan yang namanya pencatatan inventaris karna setiap 

sekolah harus melakukan yang namanya inventarisasi. Barang-barang yang 

ada disekolah punya kode barang tersendiri kususnya dibuku inventaris itu 

harus memakai kode, tapi untuk sekarang biasanya kode hanya dibuat dibuku 

inventaris nah untuk barangnya secara langsung ada yang dibuat kodenya dan 

ada yang tidak dibuat kodenya. Dan inventaris itu dibuat sekali setahun karna 

sekolah harus melaporkannya setiap tahun”.  

(Hasil wawancara dengan informan guru ekonomi, Tanggal 2 Mei 2017), berikut 

petikan wawancaranya:  

“Kalau inventarisasi saya rasa ada cuma bagaimana prosesnya kami tidak 

tahu, kenapa saya katakana ada karna disetiap barang yang ada disekolah ini 

ada saya lihat tertulis dana BOS tahun sekian ada sumber dananya gitu 

dibagian barang apakah itu kursi atau meja tapi kalau dari segi pencatatan 

saya lihat itu ada dari bagian sarana dan prasarana pendidikan”.  

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

inventarisasi, sebagai berikut:  
 

 

 

 

 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SMA Negeri 8 Kota Jambi melakukan 

inventarisasi atau kegiatan pencatatan barang-barang milik sekolah. SMA Negeri 8 Kota 

Jambi dalam melakukan inventarisasi, semua sarana dan prasarana pendidikan dicatat 

didalam buku inventaris. Didalam pencatatan buku inventaris terdapat kode barang, 

berdasarkan penelitian untuk barangnya secara langsung ada yang dibuat kodenya dan 

ada yang tidak dibuat kodenya. Pencatatan inventaris itu dilaksanakan sekali setahun 

karena SMA Negeri 8 Kota Jambi harus melaporkan inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan nya setiap tahun.   

 

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan serta guru ekonomi SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut hasil 

wawancaranya:  

(Hasil wawancara dengan informan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan, Tanggal 19 April 2017), berikut petikan wawancaranya: 

“Kalau pemeliharaan dari segi perawatan terus menerus kami tidak 

melakukannya, kita melakukan perawatan itu kalau alat atau perlengkapan 

sekolah ada masalah. Kami melakukan perawatan secara berkala itu pun kami 

cuman membersihkan dan mengecek kondisi apa masih bagus atau tidak. 

Dalam pemeliharaan contohnya kursi dan meja itu kami tidak boleh beli baru 

kalau rusak kami melakukan rehab atau perbaikan terus kalau barangnya 
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berbentuk alat-alat elektronik kita melakukan servis kalau memang rusaknya 

parah dan tidak bisa diperbaiki lagi ya kita ganti dan kita ajukan”.  

(Hasil wawancara dengan informan guru ekonomi, Tanggal 2 Mei 2017), berikut 

petikan wawancaranya:  

“Untuk pemeliharaan kami guru palingan cuman dihimbau saja untuk menjaga 

barang-barang yang sudah ada agar tidak cepat rusak hanya dihimbau dan 

diminta seperti itu cuman bagian sarana dan prasarananya bagian 

pemeliharaan paling kalau yang kurang bagus mereka cat kembali atau 

mereka perbaiki sendiri atau direhap”.    

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

pemeliharaan, sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi merupakan suatu upaya sekolah untuk 

menjaga fungsi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki agar dapat digunakan 

sewaktu-waktu dalam kondisi baik. SMA Negeri 8 Kota Jambi melakukan pemeliharaan 

sarana dan prasarana secara berkala bukan secara terus menerus atau setiap hari. 

Kegiatan pemeliharaan biasanya dilakukan dengan cara membersihkan sarana dan 

prasarana pendidikan dan melakukan pengecekan apakah ada sarana dan prasarana 

pendidikan yang rusak. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengurus bidang 

sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi selain membersihkan dan 

mengecek kondisi barang mereka juga menghibau kepada guru-guru SMA Negeri 8 

Kota Jambi supaya menjaga barang-barang sekolah agar tidak cepat rusak. Sarana dan 

prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan pengurus sarana dan prasarana 

pendidikan melakukan rehab atau perbaikan, dalam kegiatan rehab biasanya sekolah 

sering melakukan rehab kursi dan meja karna sekolah tidak boleh membeli barang baru 

untuk mengganti barang yang rusak melainkan harus memperbaiki atau merehabnya 

sedangkan barang- barang elektronik sekolah pemeliharaanya dilakukan dengan cara 

servis. Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diperbaiki lagi sekolah 

menggantinya dengan baru dengan cara mengajukan pergantian barang.    

 

5. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan   
Peneliti melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan serta guru ekonomi SMA Negeri 8 Kota Jambi. Berikut hasil 

wawancaranya:  

(Hasil wawancara dengan informan wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana pendidikan, Tanggal 19 April 2017), berikut petikan wawancaranya: 
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“Kalau tidak salah 10 tahun atau 8 tahun kita ngadain penghapusan, intinya 

yang dihapus itu barang yang tidak layak pakai lagi dan barang yang tidak 

dipakai lagi kita tarok digudang setelah kita selesai melaporkan baru kita 

adain pemusnahan seperti kursi dan meja dan barang elektronik kita tetep 

tarok di gudang cuman kalau sudah bertahun-tahun kita ambil 

dokumentasinya setelah itu kita musnakan contoh nya seperti mesin fotocopy 

yang tidak bisa diperbaiki lagi misalnya lagi contohnya lemari tidak bisa 

diperbaiki lagi dan sudah hancur kita hapusi dan kita buat laporannya. 

Penghapusan gedung yang rusak berat kita jarang melakukan penghapusan 

kalau memang pun harus dihapus kita buat laporan ke dinas pendidikan karna 

bangunan ini milik pemerintah kalau sarana kita cukup buat laporan kesekolah 

saja. Tapi barang-barang yang dicuri, hilang atau terbakar kita anggap 

barang tersebut dihapusi dan buat keterangan pada laporan penghapusan 

sarana dan prasarana sesuai dengan kondisinya. Soal rumah dinas kita 

kemarin ada tiga rumah dinas dibelakang dua di depan satu karna kita dapat 

bantuan kelas dibelakang nah untuk yang dibelakang itu direnovasi awalnya 

rumah dinas sekarang menjadi kelas karna kemarin kita ada bantuan kelas 

jadi sekarang rumah dinas tinggal satu yang didepan. Penghapusan rumah 

dinas kita cukup buat laporan kesekolah, karna rumah dinas di SMA 8 bukan 

milik pemerintah tapi milik sekolah karna sekolah yang membangun rumah 

dinasnya bukan pemerintah”.   

(Hasil wawancara dengan informan guru ekonomi, Tanggal 2 Mei 2017), berikut 

petikan wawancaranya:  

“Kalau barang-barang yang sangat tidak bisa dipakai baru mereka 

mengangkat kegudang tapi kalau memang masih bisa diperbaiki mereka 

perbaiki seperti kursi misalnya goyang-goyang. Segala macam mereka 

perbaiki sendiri tapi kalau memang sudah parah sekali rusaknya tidak mereka 

perbaiki lagi tapi bagaimana penghapusan barang yang rusak segala macam 

prosesnya atau bagaimana pelaporannya itu guru-guru tidak tahu dan untuk 

barang-barang elektronik seperti yang sering kami pakai untuk proses belajar 

mengajar dikelas yaitu infocus kalau barang itu rusak kami palingan ngelapor 

kebagian sarana dan prasarana nanti diperbaiki tapi kalau misalnya ada yang 

hilang itu cuman dicatat saja apakah ada tindak lanjut seperti pergantian tapi 

tidak ada nampak atau apakah harus diajukan tahun anggaran baru saya 

kurang paham juga itu”.   

 Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat tata cara yang dilakukan dalam pelaksanaan 

penghapusan, sebagai berikut:    

 

 
 

 

 

 

 



Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi dilakukan sesuai kondisi barang yang sudah 

tidak terpakai agar tidak memenuhi tempat. SMA Negeri 8 Kota Jambi melakukan 

penghapusan setiap 8 tahun atau 10 tahun. Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan itu dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab lagi, penghapusan sarana dan 

prasarana juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, 

ataupun terbakar. Apabila ada sarana yang hilang sekolah hanya mencatat dan untuk 

pergantian baru itu tidak langsung diganti oleh pengurus sarana dan prasarana 

pendidikan SMA Negeri 8 Kota Jambi. Setiap penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan pengurus sarana dan prasarana pendidikan membuat laporan penghapusan.            

 

B. Pembahasan 

Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. 

Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana 

pembelajaran yang berbeda pula. Dalam menyelenggarakan pembelajaran guru 

pastinya memerlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana dan 

prasarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara 

lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah 

disiapkan guru. Guru membutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana dan prasarana pembelajaran sangat 

penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar 

dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar kususnya di SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting 

dalam menunjang proses pembelajaran disekolah (Matin dan Fuad, 2016:1). Di SMA 

Negeri 8 Kota Jambi dalam menunjang proses pembelajaran, sekolah berupaya agar 

keadaan sarana pendidikan maupun prasarana pendidikan yang ada disekolah bisa 

menunjang kegiatan proses pembelajaran dan untuk melaksanakan semuanya itu 

sekolah melakukan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan serta 

penghapusan. 

Berdasarkan penelitian di SMA Negeri 8 Kota Jambi, kepala sekolah memberikan 

wewenang penuh terhadap wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana 

pendidikan untuk mengatur, menetapkan dan mengurus kegiatan-kegiatan sarana dan 

prasarana pendidikan yang ada disekolah. Namun di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

menurut pengamatan peneliti wakil sarana dan prasarana di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

kurang berkontribusi dalam penerapan sarana dan prasarana di sekolah, semua 

kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan kepala sekolah untuk mengurus 

sarana dan prasarana sekolah itu dibebankan kepada satu-satunya staf sarana dan 

prasarana pendidikan. Di SMA Negeri 8 Kota Jambi, pengurus sarana dan prasarana 

hanya di percayakan dan dikelola oleh dua orang saja, yaitu wakil kepala sekolah 

bidang sarana dan prasarana pendidikan serta satu orang staf yang di percaya untuk 

mengelola sarana dan prasarana di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Menurut Soetjipto dan 

Kosasi (2009:173-174) peranan guru dalam manajemen sarana dan prasarana dimulai 

dari perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana dan 



prasarana. Guru dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang 

dibutuhkan sekolah, supaya hal tersebut fungsional dalam menunjang kegiatan belajar 

mengajar dan guru harus dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mungkin dan 

bertanggung jawab penuh terhadap kesalamatan pemakaian sarana dan prasarana 

pengajaran yang ada. Setelah melihat keadaan manajemen sarana dan prasarana di 

SMA Negeri 8 Kota Jambi, urusan sarana dan prasarana pendidikan guru-guru SMA 

Negeri 8 Kota Jambi tidak dilibatkan dalam penerapan perencanaan, pengadaan, 

pencatatan inventaris, serta penghapusan. Guru hanya dihimbau untuk menjaga dan 

merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi selalu 

dilakukan agar sekolah dapat menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan 

yang mendukung berjalannya kegiatan proses belajar mengajar disekolah. Kegiatan 

perencanaan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sebelum melakukan pengadaan 

langkah awal yang dilakukan adalah melakukan perencanaan. Menurut Werang 

(2015:144) adapun pihak-pihak yang harus terlibat dalam perencanaan sarana dan 

prasarana pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, kepala 

tata usaha, bendahara sekolah serta BP3 atau komite sekolah. Dimana di  SMA Negeri 

8 Kota Jambi dalam melakukan perencanaan sarana dan prasarana hanya dipercayakan 

dan dikelola oleh wakil kepala sekolah beserta staff sarana dan prasarana pendidikan. 

Langkah awal yang dilakukan ialah barang yang ingin dibeli dibuat dulu identitasnya 

setelah itu sekolah melakukan analisis kebutuhan. Sekolah melihat dulu kebutuhan-

kebutuhan apa saja yang harus diadakan dan SMA Negeri 8 Kota Jambi tidak lagi 

melakukan seleksi kebutuhan karna semua kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang 

direncanakan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk 

menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditetapkan sekolah memang tidak bisa langsung didapatkan, kebutuhan yang ingin 

diadakan atau yang ingin dibeli memerlukan dana yang tidak  kecil. Di SMA Negeri 8 

Kota Jambi sarana dan prasarana yang ada semua nya dibeli melalui dana BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah). 

Setelah melakukan perencanaan dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan apa saja 

yang diperlukan sekolah, selanjutnya pengurus bagian sarana dan prasarana melakukan 

pegandaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis 

sarana dan prasarana pendidikan disekolah yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Matin dan Fuad (2016:28) 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur 

yaitu menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana, mengklasifikasi sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan, dan membuat proposal pengadaan sarana dan 

prasarana. SMA Negeri 8 Kota Jambi sebelum melakukan pengadaan sekolah terlebih 

dahulu melihat fungsi dari sarana dan prasarananya. Didalam pengadaan sarana dan 

prasarana dana yang ingin dipakai tidak langsung ada, bagian sarana dan prasarana 

harus mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana dengan daftar kebutuhan 

dan rincian dananya kepada sekolah agar kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan 

bisa segera diadakan di sekolah. Semua sarana dan prasarana yang ada disekolah itu 

harus dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahun SMA Negeri 8 Kota Jambi 

melaporkan keadaan inventarisasi  sarana dan prasarana sekolah baik itu pencatatan 

buku induk inventaris dan buku golongan inventaris. Inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan dilakukan agar sarana dan prasarana yang dimiliki dapat diketahui secara 



tertulis mengenai jumlah dan kondisi barangnya. Inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah sangat penting sebagai informasi kepemilikan, kebutuhan, dan 

kondisi sarana dan prasarana sekolah. Pencatatan buku inventaris semua barang yang 

dibeli diberikan kode pada saat peneliti melihat langsung keadaan yang ada disekolah 

tidak semua sarana dan prasarana diberikan kode inventaris. 

Semua sarana dan prasarana sekolah kualitasnya berbeda-beda,  dan supaya sarana 

dan prasarana sekolah bisa tahan lama sekolah harus melakukan pemeliharaan. 
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya yang dilakukan agar 

sarana dan prasarana dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dengan kondisi baik. 

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting karena mempengaruhi 

kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan optimal sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut Hamiyah dan Jauhar (2015:136) ada macam-macam pekerjaan 

pemeliharaan (1) perawatan terus menerus (2) perawatan berkala (3) perawatan darurat 

(4) perawatan preventif. SMA Negeri 8 Kota Jambi dalam pemeliharaan tidak 

melakukan perawatan secara terus menerus atau setiap hari pemeliharaan hanya 

dilakukan secara berkala, pemeliharaan yang dilakukan secara berkala yaitu 

membersikan dan mengecek sarana dan prasarana sekolah apakah ada yang mengalami 

kerusakan. Semua sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan itu tidak langsung 

diganti dengan yang baru melainkan sarana dan prasarana sekolah dilakukan rehab atau 

perbaikan. Di SMA Negeri 8 Kota Jambi kebanyakan sarana yang sering di rehab ialah 

kursi dan meja hampir tiap bulan melakukan yang namanya rehab dan semua barang-

barang elektronik yang ada disekolah hanya bisa diservis apabila mengalami 

kerusakan. Sarana dan prasarana sekolah tidak selama nya selalu bisa digunakan dalam 

proses belajar pembelajaran di sekolah, sarana dan prasarana sekolah pasti akan 

mengalami kerusakan yang membuat sarana dan prasarana pendidikan tidak layak 

pakai. 

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar barang yang tidak 

terpakai dihapus dari daftar inventarisasi. Sarana dan prasarana yang dihapus 

merupakan aset yang sudah tidak terpakai dan tidak dimanfaatkan karena sudah rusak 

berat atau sudah ada barang pengganti yang lebih baik maka akan dilakukan 

penghapusan. Menurut Matin dan Fuad (2016:130-133) berdasarkan kondisinya tata 

cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikategorikan kedalam empat 

cara yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak berat, tua dan 

berlebih, penghapusan gedung sekolah yang rusak berat, penghapusan barang 

inventaris sekolah karena dicuri, hilang, dan atau terbakar serta penghapusan rumah 

dinas. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

dilakukan sesuai kondisi barang yang sudah tidak terpakai agar tidak memenuhi 

tempat, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi 

biasanya dilakukan setiap 8 tahun atau 10 tahun. Setiap melakukan penghapusan 

bidang sarana dan prasarana disekolah harus membuat laporan tentang penghapusan 

sarana dan prasarana. 

Sarana dan prasarana salah satu komponen penting yang harus dipenuhi sekolah, 

selain itu sarana dan prasarana setiap sekolah harus memadai dan menunjang kegiatan 

pembelajaran disekolah. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan kegiatan 

belajar mengajar bisa menjadi meningkat serta dengan sarana dan prasarana yang baik 

membuat para peserta didik nyaman untuk belajar guru juga terbantu dalam 

membagikan ilmunya terhadap peserta didik.      

 



KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian “Penerapan manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 8 Kota Jambi” dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi, barang yang ingin dibeli dibuat dulu identitasnya setelah itu sekolah 

melakukan analisis kebutuhan dalam analisis kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan sekolah melihat apa saja kebutuhan yang paling penting untuk diadakan 

sekaligus yang paling berperan dalam meningkat kan kegiatan belajar mengajar. 

Dana untuk pembelian kebutuhan di SMA Negeri 8 Kota Jambi diperoleh dari dana 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan guru tidak dilibatkan dalam menentukan 

kebutuhan sekolah.  

2. Dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi, sekolah melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin dibeli. 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan mengajukan 

proposal yang ditujukan kesekolah dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya 

dan guru juga tidak dilibatkan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 

3. Dalam penerapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi, semua sarana dan prasarana pendidikan dicatat didalam buku 

inventaris. Didalam pencatatan buku inventaris terdapat kode barang namun secara 

langsung barangnya ada yang dibuat kodenya dan ada yang tidak dibuat kodenya. 

Pencatatan inventaris itu dilaksanakan sekali setahun karena SMA Negeri 8 Kota 

Jambi harus melaporkan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan nya setiap 

tahun.  

4. Dalam penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi, pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala bukan 

secara terus menerus atau setiap hari. Pemeliharaan biasanya dilakukan dengan cara 

membersihkan dan melakukan pengecekan apakah ada sarana dan prasarana 

pendidikan yang rusak dan memberitahukan guru-guru supaya menjaga barang-

barang sekolah agar tidak cepat rusak. Sarana dan prasarana pendidikan yang 

mengalami kerusakan dilakukan rehab atau perbaikan dan barang yang berbentuk 

elektronik dilakukan servis. 

5. Dalam penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 8 

Kota Jambi, penghapusan dilaksanakan setiap 8 tahun atau 10 tahun. Penghapusan 

dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak 

bisa direhab dan diservis lagi, penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan 

apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar. 

Setiap penghapusan pengurus sarana dan prasarana pendidikan harus membuat 

laporan penghapusan.   

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana diharapkan lebih 

berkontribusi dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

SMA Negeri 8 Kota Jambi dan jangan hanya mengandalkan staff sarana dan 

prasarana. 



2. Sebaiknya beberapa guru di SMA Negeri 8 Kota Jambi dilibat kan langsung dalam 

manajemen sarana dan prasarana dalam menentukan perencanaan, pengadaan, 

inventarisasi, pemeliharaan serta penghapusan.   
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