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ABSTRAK
Nama
Nim
Jurusan
Judul

:
:
:
:

Siti Khoiriyah
TK 161253
Manajemen Pendidikan Islam
Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas
Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.

Skripsi ini membahas tentang Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam
Menunjang Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , sedangkan pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi, analisis melalui reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini di lakukan di Di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang dengan subjek penelitiannya adalah kepala
Madrasah, sedangkan informasi tambahan di tetapkan guru dan TU.
Penelitian menemukan bahwa Manajemen sarana dan prasarana dalam
menunjang kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang yakni
dengan adanya proses perencanaan, dan proses perencanaan di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang sudah berjalan sejak lama, dan perencanaan sarana dan
prrasarana dilaksanakan dengan cara kerjasama, artinya dengan mengikutsertakan
semua pihak (masyarakat madrasah) dalam semua tahap perencanaan. Kendala
yang di hadapi dalam manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas
belajar mengajar yaitu, pertama, adalah minimnya dana,. Kedua, adalah minimnya
siswa yang ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang sehingga dana yang ada juga
akan berkurang. Upaya yang dilakukan kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
yakni dengan sistem pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan di Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang dengan mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
yang di usulkan oleh guru-guru kepada wakil kepala bidang sarana dan prasarana.
Kata kunci : Manajemen Sarana Prasarana, Menunjang Proses Belajar
Mengajar, Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
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ABSTRACT
Name
Nim
Departemen
Title

:
:
:
:

Siti Khoiriyah
TK 161253
Islamic Education Management
Managemen Of Facilities And Infrastructure In Supporting
The Quality Of Teaching And Leaming In Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang.

This thesis discusses the management of facilities and infrastructure in
supporting the quality of teaching and learning in Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang. This research is a qualitative study, while data collection is done by
interviews, documentation, and observation, analysis through data reduction, data
presentation, and drawing conclusions. This research was conducted at the Aliyah
Al-Huda Dendang Madrasah with the subject of the research being the Madrasah
Head, while additional information was determined by the teacher and TU.
The study found that the management of facilities and infrastructure in
supporting the quality of teaching and learning quality in Madrasah Aliyah AlHuda Dendang namely the existence of the planning process, and the planning
process in Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang has been running for a long time,
and the planning of facilities and infrastructure is carried out in a collaborative
manner , this means by involving all parties (madrasa) in all stages of planning. The
obstacles faced in the management of facilities and infrastructure in supporting the
quality of teaching and learning are, first, is the lack of funds ,. Second, is the lack
of students in Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang so that the available funds will
also be reduced. The efforts made by the head of Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang so that, namely, the procurement system and the sapras maintenance
system.
Keywords: Infrastructure Management, Supporting Teaching and Learning
Process, Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal
dengan guru sebagai pemeran utama. Guru yang kompeten dan profesional
akan lebih mampu dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga hasil
belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Guru merupakan faktor yang
penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun bukan berarti
keberadaan unsur-unsur lain tidak begitu penting bagi peningkatan mutu
pendidikan di sekolah. Guru memerlukan adanya layanan yang profesional
dibidang sarana dan prasarana dalam menerapkan kemampuannya secara
maksimal (Darmawan,2014,hlm.94).
Keberhasilan program pendidikan melalui proses pembelajaran sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan
pengelolaan secara optimal. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan pendidikan. Kelengkapan dan

ketersediaan fasilitas

pendidikan di sekolah sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan kelancaran
pembelajaran didalam kelas.
Keberhasilan melakukan pembangunan pendidikan ditentukan oleh
banyak faktor yaitu keberhasilan mengelola sumber daya manusia, uang,
sarana dan prasarana, dan metodenya. Keberhasilan mengelola komponenkomponen tersebut harus pula dikaitkan dengan keberhasilan fungsi-fungsi
manajemen

yaitu

perumusan

tujuan,

perencanaan,

pengorganisasian,

penentuan staf, pengarahan, koordinasi, motivasi, pengawasan, komunikasi,
dan lain sebagainya (Darmastuti,2014,hlm.9).
Rohiat (2008,hlm.90) menjelaskan bahwa diperlukan manajemen yang
baik dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, karena
keeradaannya

akan

sangat

mendukung

terhadap

suksesnya

proses

pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan
komponen penting dalam pendidikan dan menjadi satu dari delapan Standar
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Nasional Pendidikan. Begitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan
sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan
prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tidak
itu saja, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu
daya tarik bagi calon peserta didik.
Dan sebagaimana mestinya fasilitas sekolah menjadi salah satu
penunjang belajar bagi siswa maupun siswi di Madrasah Aliyah Al-Huda
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan tetapi jika
keberadaan alat atau fasilitas yang bagus hanya menumpuk di sekolah dan
tidak di manfaatkan dengan baik, maka akan mubazir.
Gedung sekolah yang bagus tetapi tidak di rawat, alat peraga yang
tidak dimanfaatkan dalam keadaan berdebu didalam 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 di manfaatkan secara optimal dalam
proses pendidikan di dalam kelas.
Terkait dengan hal di atas, manajemen sarana dan prasarana mutlak
harus diadakan dalam proses pendidikan. Manajemen sarana prasarana
pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar
dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses
pendidikan. Agar semua fasilitas di Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan
Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat digunakan secara optimal
dalam proses pendidikan, maka fasilitas tersebut hendaknya dikelola dengan
baik. Dan kegiatan pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan,
pengawasan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta
penataan.
Manajemen sarana dan prasarana yang berada di Madrasah Aliyah AlHuda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid
untuk berada di Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan Dendang Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.. Di samping itu juga di harapkan tersedianya alat-alat
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atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan
dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal.
Satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat
banyak, tetapi di sisi lain di dalam dunia pendidikan mempunyai banyak
masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
disekolah. Salah satu masalah yang dihadapi di Madrasah Aliyah Al-Huda
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah masalah sarana
pendidikan. Yang mana sarana belajar yang lengkap akan menunjang
konsentrasi belajar siswa maupun siswi di Madrasah Aliyah Al-Huda
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sebagaimana pendapat Rohiat (2008,hlm.26) seseorang yang belajar
dibutuhkan konsentrasi yang penuh, perhatian sepenuhnya, dan pemusatan
terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak
berhubungan. Dan tentunya konsentrasi ini tidak akan berjalan dengan baik
apabila tempat atau alat yang digunakan tidak mencukupi. Masalah sarana
pendidikan yang sering dihadapi setiap sekolah antara lain sarana penunjang
yang kurang memadai dan pengelolaan sarana prasarana yang kurang optimal.
Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung
Jabung Timur merupakan Madrasah Aliyah Swasta yang mempunyai sarana
prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini dapat di lihat dari segi
kuantitas dan kualitas sarana yang belum memadai misalnya sarana belajar
berupa perangkat komputer yang belum tersedia sehingga ketika melakukan
Ujian Nasional Berbasis Komputer para siswa harus membawa laptop sendiri
atau

para

guru

mengusahakan

memenuhi

kebutuhan

ujian

dengan

menggunakan laptop para dewan guru.
Selain itu minimnya buku di perpustakaan sehingga siswa dan siswi
kesulitan mencari buku pengetahuan. Banyak hal yang di temukan dari
prasarana yang kurang memadai seperti lapangan, gedung, dan toilet. Kondisi
yang demikian selain akan berpengaruh pada ketidak nyamanan pada proses
belajar mengajar, juga akan berdampak pada orang tua yang enggan
menyekolahkan anaknya ke Madrasah Aliyah tersebut. Berdasarkan latar
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belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian
ini dengan judul “Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang
Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang”.
B. Fokus Penelitian
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang akan
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah
yang penulis buat dan mempertegas ruang lingkup penelitian, maka peneliti
memfokuskan penelitian tentang Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam
Menunjang Kualitas Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang
diajukan nantinya sebagai acuan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang
kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
Manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang ?
3. Bagaimana upaya kepala Madrasah untuk meningkatkan sarana
prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang ?
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu
kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana dalam
menunjang kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang
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b. Untuk

mengetahui

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan Manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang
c. Untuk mengetahui upaya kepala Madrasah untuk meningkatkan
sarana prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah AlHuda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini di
harapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :
a) Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan saran pemikiran bagi
kalangan akademis dan praktisi masyarakat didalam menunjang
penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan
perbandingan bagi penelitian yang lain.
b) Kegunaan Praktis
Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk
mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN (Universitas Islam Negeri) STS (Sulthan Thaha
Saifuddin) Jambi dan penelitian ini dapat menjadi bacaan untuk
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN khususnya jurusan
Manajemen Pendidikan Islam dan dosen-dosen Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan lainnya dan juga di harapkan memberikan informasi
yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi
pihak-pihak sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana dalam
meningkatkan mutu pendidikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Manajemen
Secara etimologis manajemen berasal dari dari bahasa prancis kuno
“management”, yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”.
Manajemen didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui
orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer bertugas
mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai
tujuan organisasi (Suparlan,2014,hlm.41).
Manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu asal kata manus
yang berarti tangan dan agete yang berarti melakukan. Manajemen
menurut parker dalam Stoner dan Freeman ialah seni melaksanakan
sesuatu pekerjaan melalui orang-orang (Usman,2006,hlm.03).
Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, “manajemen” adalah ilmu
dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan menurut GR Terry, “manajemen” adalah suatu proses
yang mempunyai ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan
perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang
bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah
ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber, diantaranya sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Mohamad Mustari,2014,hlm.
1).
Sedangkan menurut GR. Terry dalam Engkoswara dan Aan
Komariah, mendefinisikan manajemen sebagai:
Suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian,

penggerakan

dan

pengendalian

yang

dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran/tujuan
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yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan
sumber-sumber lainnya (Engkoswara,2011,hlm.87).
Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai
kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau
keterampilan

orang

yang

menduduki

jabatan

manajerial

untuk

memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatankegiatan orang lain (Andri & Endang,2015,hlm.4).
Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan
dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi
lainnya. Manajemen secara bahasa berarti bagaimana proses mengurus,
mengatur, melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan dalam sebuah
instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan (Rohiat,2008,hlm.13). Itu
artinya manajemen berusaha memfokuskan perhatian atas proses pokok
administrasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan
yang sangat esensial jika organisasi ingin mencapai tujuan dan sasaran
utamanya. Lebih jauh dijelaskan Medina dan Kasan (2012,hlm.3) bahwa
aktivitas manajerial berlangsung pada organisasi bisnis, pemerintahan,
pendidikan, sosial dan organisasi lain dimana unsur manusia dan sumber
daya fisik dipadukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau
kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para penanggung jawab.
Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen, dimana fungsi-fungsi manajemen tersebut bertujuan untuk
mencapai tujuan bersama, individu, dan masyarakat secara efektif dan
efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Gea,2012,hlm.4).
Dapat

disimpulkan

bahwa

manajemen

adalah

sebagai

proses

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan
mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
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Dari

beberapa

pengertian

diatas,

dapat

dikatakan

bahwa

manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu bagian
kajian dalam administrasi sekolah (School Administration), atau
administrasi pendidikan dan sekaligus menjadi bimbingan garapan Kepala
Sekolah selaku administrator sekolah. Dengan manajemen yang efektif
dan efisien diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisien kerja
personel sekolah.
2. Fungsi-Fungsi Manajemen
Menurut Rohiat (2008),hlm.18) Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :
a. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah proses dari rangkaian kegiatan untuk
menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka
waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan, sarta tahapan
yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam
pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh
anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang
baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas
pekerjaan yang pantas.
c. Pengarahan (Directing)
Pengarahan adalah suatu rangkaian k-egiatan untuk memberi
petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau
beberapa bawahan, atau kepada orang yang diorganisasikan dalam
kelompok formal dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
d. Pemotivasian (Motivating)
Pemberian motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan
yang seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan
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kegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat
melakukan kegiatan sebagaimana yang diharapkan.
e. Pengendalian (Controlling)
Pengendalian adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan
demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan
tahapan, perlu diadakan suatu tindakan perbaikan (corrective action).

3. Manajemen Sarana dan Prasarana
1) Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan salah satu bagian dari
manajemen yang ada di lembaga pendidikan, sarana dan prasarana
mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, institusi
ataupun lembaga pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang
mendukung maka proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Magasari (2014,hlm.637) Menyebutkan bahwa :
Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya
pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik
serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan
administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam
proses belajar mengajar di kelas.
Dari penjelasan diatas dapat dicermati bahwa sarana prasarana
berupa 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.
Darmawan

(2014,hlm.99)

menyatakan

bahwa

prasarana

pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang
jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, taman,
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jalan menuju tempat belajar, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung
untuk proses belajar mengajar, seperti taman digunakan untuk
pengajaran biologi,halaman sebagai lapangan olah raga, komponen
tersebut sebagai sarana pendidikan.
Didalam dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang
menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah.
Salah satu masalah yang dihadapi sekolah adalah masalah sarana
pendidikan, sarana belajar yang lengkap akan menunjang konsentrasi
yang penuh, perhatian sepenuhnya dan pemusatan terhadap sesuatu hal
dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan.
Konsentrasi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tempat atau
alat yang digunakan tidak mencukupi. Keberhasilan program
pendidikan melalui proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh
banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan
prasarana

pendidikan

yang

memadai

serta

pemanfaatan

dan

pengelolaan secara optimal. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan pendidikan. Kelengkapan dan ketersediaan
fasilitas pendidikan disekolah sangat berpengaruh terhadap keefektifan
dan kelancaran pembelajaran di dalam kelas (Damastuti,2014,hlm.9).
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 45 ayat 1
disebutkan bahwa: “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal
menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.
Seseorang akan mendapat pendidikan apabila layak, baik dan
tentunya sekolah harus memperhatikan banyak hal setiap sisinya, baik
manajemennya,

sarana

dan

prasarananya,

maupun

sistem

pembelajarannya. Salah satu upaya yang berperan sangat penting
dalam menunjang proses pembelajaran adalah sarana prasarana
pendidikan. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah, pendidikan
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adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga
pendidikan formal (Prayudi Ginting,2018,hlm.243).
Peran pendidikan sangatlah penting karena pendidikan mutlak
dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan program
pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh
banyak faktor salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan

yang memadai

disertai

dengan

pemanfaatan

dan

pengelolaan secara optimal (Mulida,2016,hlm.233).
Fungsi manajemen dapat terlaksana dengan baik dan tidak
dapat dipisahkan sehingga tujuan secara efektif dan efisien dapat
tercapai”.
Pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang proses
pendidikan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: setiap satuan
pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana
yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan
kewajiban peserta didik. Contohnya seperti gedung, tanah, perlengkapan
administrasi dan lainnya yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
Pendidikan yang baik haruslah memiliki manajemen yang baik pula,
dimana setiap unsur manajemen melekat pada setiap kegiatan, aktivitas
kerja, apa yang diharapkan agar tercapai dengan baik. Sehingga organisasi
mampu menggerakkan sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi
tersebut dapat mewujudkan harapan dan cita-citanya. Proses pendidikan
merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang
berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input dan sesuatu
dari hasil proses disebut ouput (Prayudi Ginting,2018,hlm.243).

Manajemen tingkat satuan pendidikan adalah suatu proses
penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber-sumber
potensial, baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat nonmanusia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan
efisien (Mulida,2016,hlm.233).
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Proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
agar keberhasilan program pendidikan dapat tercapai dengan baik dan
lancar. Setiap sekolah wajib memiliki sarana dan prasarana yang
memadai, karena setiap satuan pendidikan untuk mewujudkan tujuan
organisasi dalam bidang pendidikan harus didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai dan siap untuk diperlukan.
2) Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan
kegiatan pengadaan melalui serangkaian proses dengan perhitungan
yang matang agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi
secara efektif dan efisien.Perencanaan sarana dan prasarana dimulai
dari pembentukan panitia perencanaan.Proses penyusunan anggaran
dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan kepala sekolah,
bendaharawan,

guru

senior,

dan

komite

sekolah

(Damastuti,2014,hlm.10).
Analisis kebutuhan dilakukan oleh kepala sekolah, sekolah
beserta bidang perlengkapan kebutuhan sarana dan prasarana, mereka
menyeleksi kebutuhan apa saja yang bukan dan yang sesuai dengan
kurikulum. Penyusunan daftar kebutuhan dilakukan dengan melihat
kebutuhan

apa

saja

yang

prioritas

dibutuhkan.

Penyusunan

perencanaan pembiayaan didasarkan atas susunan prioritas yang sangat
mendesak dan lebih diutamakan dalam setiap tahun anggarannya
(Prayudi Ginting,2018,hlm.244).
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan
perwujudan dari hasil perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana
yang tepat dan terukur.Proses pengadaan dimulai dari rancangan
anggaran yang disetujui oleh dinas berdasarkan plot-plot sumber dana
yang ada. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan
dengan skala prioritas (Prayudi Ginting,2018,hlm.244).
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4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pemeliharaan sarana dan prasarana dimulai dari melakukan
pengorganisasian pemeliharaan sarana dan prasarana. Penyusunan
program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada
pemeliharaan

ringan

setiap

tahun

dilakukan,

jika

kegiatan

pemeliharaan besar harus membuat proposal untuk mengusulkan dana.
Pekerjaandan bentuk upaya pemeliharaan sarana dan prasarana
dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana, sedikit
merombak meja yang masih layak dipakai, jika tidak layak dipakai
langsung disimpan digudang. Perawatan/pemeliharan sarana dan
prasarana pendidikan diupayakan kegiatan pengurusan dan pengaturan
perlengkapan agar selalu dalam keadaan baik (Mulida,2016,hlm.234).
Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana adalah suatu aktifitas
menjaga kondisi sarana dan prasarana dengan jalan memelihara,
merehabilitasi,

dan menyempurnakannya

sehingga

sarana

dan

prasarana tersebut dapat lebih tahan lama digunakan.
5) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Inventarisasi sarana dan prasarana dimulai dari melakukan
pengadministrasian berdasarkan petunjuk dari Pemerintah Daerah.
Inventarisasi merupakan pencatatan sarana dan prasarana yang dimiliki
sekolah kedalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur
menurut tata cara yang berlaku (Mulida,2016,hlm.234).
Inventaris dibuat per tempat, contoh inventarisasi di bidang
laboratorium kimia tempat di laboratorium kimia, inventarisasi di
bidang laboratorium

biologi

tempat

di

laboratorium

biologi,

inventarisasi dibidang laboratorium komputer tempat di laboratorium
komputer, tapi dibuku inventarisasi tetap sama,ada judulnya perbidang.
Klasifikasi dan kode barang inventarisasi dilakukan berdasarkan
petunjuk dari Pemerintah Daerah.Terdapat kode Kartu Inventaris
Barang (KIB) masing-masing, dalam tahun berapa.Setiap barang yang
baru dibeli berdasarkan tahun yang dibeli tetap tertera nomor

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

14

inventaris, nomor barang, registrasi dan tahun pembelian. contoh
barang sarana dan prasarana dari anggaran penerimaan dan belanja
negara (APBN)dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Inventarisasi

dilakukan

sebelum

sarana

digunakan,

dilakukan

beriringan dengan pemberian identitas pada masing-masing fasilitas
yaitu dengan menempelkan nomor kode inventaris tertentu sesuai jenis
fasilitas(Prayudi Ginting,2018,hlm.245).
6) Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Penyusunan daftar sarana dan prasarana yang akan dihapus
dicatat dalam data tata usaha. Proses penghapusan diawali dengan
mendata sarana dan prasarana yang akan dihapus, apakah barang
tersebut layak untuk dihapus atau diperbaiki, jika sudah memenuhi
syarat untuk dihapus maka sarana dan prasarana tersebut akan dihapus
(Damastuti,2014,hlm.11).
7) Sarana
Sarana sangat mendukung dan memperlancar proses pendidikan.
Sarana merupakan syarat yang mutlak bagi suatu lembaga pendidikan.
Sarana pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
proses pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan
pendidikan, maka keberadaan sarana pendidikan tidak dapat diabaikan,
melainkan harus difikirkan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitasnya disuatu lembaga pendidikan. Apalagi di era teknologi ini,
dimana setiap lembaga pendidikan dihadapkan pada kemampuan
menghadirkan sarana yang up date, sesuai tuntutan zaman.
Dalam

kamus pelajar Sekolah

Lanjutan Tingkat

Atas,

Departemen Pendidikan Nasional : “sarana adalah suatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan”.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan dari
Kebudayaan No. 079/1975. Sarana pendidikan terdiri dari tiga
kelompok besar yaitu :
a. Bangunan dan perabot sekolah
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b. Alat pelajaran yang terdiri dari buku pelajaran dan alat-alat peraga
serta laboratorium.
c. Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi yang
audiovisual menggunakan alat penampil.
Sarana pendidikan ditinjau dari fungsi atau peranannya
terhadap proses belajar-mengajar, maka sarana penddikan dibagi
menjadi dua macam, yaitu :
a. Alat pelajaran
Yang di maksud dengan alat pelajaran adalah alat atau benda yang
di pergunakan secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses
belajar mengajar. Alat pelajaran terdiri dari :
a) Buku-buku (buku-buku perpustakaan, buku pegangan guru,
buku paket untuk siswa
b) Kamus-kamus, kitab suci Al-Qur’an dan lain-lain.
c) Alat-alat peraga
Adalah semua alat yang digunakan oleh guru pada waktu
mengajar, baik sifatnya tahan lama atau dan disimpan dimadrasah
maupun yang diadakan seketika oleh guru pada jam digunakan.
Misalnya,

bangunan-bangunan

geometri

dalam

pelajaran

matematika, peta atau globe gambar pahlawan dan lain-lain.
d) Alat-alat praktek
Adalah alat-alat yang ada di laboratorium, dan lainnya yang
digunakan sebagai praktik.
e) Alat tulis menulis
Adalah semua alat yang digunakan dalam proses belajarmengajar meliputi papan tulis, buku tulis, pulpen, spidol, mesin
tulis dan lain-lain.
b. Media Pendidikan
Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan yang dapat merangang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya
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proses belajar mengajar pada diri siswa. Penggunaan secara kreatif
akan memperbesar kemungkinan siswa untuk belajar lebih banyak, dan
meningkatkan keterampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan
(Daryanto,2010,Hlm.51).
8) Prasarana
Secara etimologi arti kata prasarana berarti alat tidak langsung
untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya : lokasi/tempat, bangunan
sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya.
Kemudian prasarana merupakan komponen yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidika
di sekolah dan sebagainya.
Semua fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar untuk
mencapai tujuan pendidikan secara tidak langsung dapat disebut
sebagai prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan dibedakan
menjadi dua :
a. Bangunan madrasah
Bangunan madrasah terdiri dari kelompok ruang-ruang.
1) Ruang Teori/Kelas
a) Ruang belajar
b) Ruang perpustakaan
c) Ruang serba guna
d) Ruang Laboratorium
2) Ruang Kantor
a) Ruang kepala Madrasah
b) Ruang guru-guru
c) Ruang tata usaha
d) Ruang arsip
e) Ruang Gudang
3) Ruang Penunjang
a) Ruang UKS
b) Ruang pengurus
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c) Ruang kantin/koperasi
d) Ruang masjid/musholla
e) Kamar mandi/WC
4) Prasarana Lingkungan/Infrastruktur
a) Lapangan upacara
b) Jalan
c) Halaman
d) Saluran air
e) Resapan Air
f) Tempat sampah
b. Perabot Madrasah
Perabot Madrasah adalah segala sesuatu perlengkapan yang
tida terlibat langsung dalam belajar-mengajar. Artinya bukan alat
yang dipakai oleh pengajar untuk menjelaskan konsep atau sarana
yang dipakai oleh siswa untuk dapat menerapkan suatu konsep atau
memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu. Jenis perabot
madrasah contohnya adalah meja belajar, kursi, lemari buku, meja
dan kursi guru, papan tulis dan lain-lain.
Dari beberapa uraian diatas, manajemen sarana dan prasarana
pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama
pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara
efektif dan efisien( Bafadal,2003,hlm.67).

4. Kualitas Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal
dengan guru sebagai pemeran utama. Guru yang kompeten dan profesional
akan lebih mampu dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga hasil
belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Guru merupakan faktor
yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun bukan
berarti keberadaan unsur-unsur lain tidak begitu penting bagi peningkatan
mutu pendidikan di sekolah. Guru memerlukan adanya layanan yang
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profesional di bidang sarana

dan prasarana dalam

menerapkan

kemampuannya secara maksimal(Hajeng Darmastuti,2014,hlm.11).
Keberhasilan program pendidikan melalui proses pembelajaran
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah
tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai
pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana
pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama
dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu
dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar
tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan

pendidikan.

Kelengkapan

dan

ketersediaan

fasilitas

pendidikan di sekolah sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan
kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Dalam Hajeng Darmastuti (2014)
Bafadal menyatakan bahwa:
“Secara sederhana, manajemen perlengkapan sekolah dapat
didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua
perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.”
Berdasarkan definisi sederhana tersebut maka pada hakikatnya
manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu merupakan
proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
Semua fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah haruslah dikelola
dengan baik agar keberadaan sarana dan prasarana tersebut dapat
menunjang proses pembelajaran dan digunakan sesuai kebutuhan,
sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan lancar dan tujuan
pendidikan dapat terwujud. Dalam kegiatan pembelajaran sarana dan
prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses
kegiatannya, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan
oleh setiap instansi terutama sekolah.
Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan
mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan
sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah
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dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan
pendidikan nasional yang berlaku(Hajeng Darmastuti,2014,hlm.11).
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
maka dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan usaha pemanfaatan alat
peraga dan alat praktek sebagai sarana untuk membangkitkan motivasi
belajar siswa serta menghemat waktu. Untuk mendapatkan hasil belajar
yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka proses belajar
mengajar

harus

benar-benar

diupayakan

semaksimal

mungkin.

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponenkomponen yaitu tujuan, isi, atau materi, metode, media, dan evaluasi.
Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis (langkahlangkah yang terarah dan teratur) secara sistemik (secara bulat dengan
mempertimbangkan segala aspeknya) agar berdaya guna dan berhasil
guna(Rika Megasari,2014,hlm.639 ‐ 831).
Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar
mengajar yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna
untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang
diharapkan. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti
dari proses pendidikan secara keseluruhan, diantaranya guru merupakan
salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses
belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu guru dituntut untuk
meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang kompoten akan lebih
mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih
mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswaberada pada
tingkat yang optimal(Rika Megasari,2014,hlm.639 ‐ 831).
Dalam Rika Megasari (2014) Ari H. Gunawan mengatakan bahwa
Proses Belajar Mengajar (PBM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah
yang memadai, sehingga pemerintah pun selalu berupaya untuk terusmenerus melengkapi sarana dan prasarana sekolah bagi seluruh jenjang
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tingkatan pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara yang berupa sarana
dan prasarana sekolah sangat besar.
B. Studi Relevan
Penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana mungkin sudah ada
yang meneliti akan tetapi peneliti akan meneliti mengenai Manajemen Sarana
dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki
kemiripan dengan penelitian ini antara lain :
1. Peneliti

yang

dilakukan

oleh

Miftahul

Jannah,

yang

berjudul

’Implementasi Sarana dan Prasarana Dalam meningkatkan Mutu
Pembelajaran di SMP Nasima Semarang” (Study Kasus di SMP Nasima
Semarang). Beliau membahas tentang bagaimana pelaksanaan manajemen
sarana dan prasarana yang diterapkan di sekolah serta bagaimana
pengoptimalisasikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Penelitian yang telah di lakukan oleh Ayu Wulandari (2014,hal.5) dengan
judul “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan
Kualitas Belajar PAI Siswa Di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar
Gumpang Kartasura”. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan
manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas
belajar PAI siswa yang di lakukan di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar
Gumpang Kartasura tahun 2013 atau 2014. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif sarta dalam pengumpulan data menggunakan metode
observasi, dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa

kegiatan

manajemen

sarana

dan

prasarana

fisik

dalam

meningkatkan kualitas belajar PAI siswa di SDIT Muhammadiyah AlKautsar Gumpang Kartasura meliputi : perencanaan, pengadaan,
inventarisasi, pendistribusian, pemakaian, pemeliharaan, penghapusan dan
pengawasan. Serta sarana dan prasarana non fisik meliputi : pngaturan,
metode pembelajaran, kewibawaan dan lingkungan social.
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti dengan judul Manajemen Sarana
dan Prasarana di SDN 02 Curup Timur penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengelolaan Manajemen Sarana dan Prasarana di sekolah
terkait dengan perencanaan, pengadaan, iventarisasi, perawatan dan
peghapusan sarana dan prasarana sekolah. Dari hasil penelitian tersebut
dihasilkan

kesimpulan

bahwa

kepala

sekolah

telah

melakukan

perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan,
iventarisir juga telah dilakukan dengan baik distribusi dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung, perawatan dilakukan secara berkala
serta pengawasan dan pertanggung jawaban dilakukan setahun sekali.
Adapun perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian antara
ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
antara lain :
a) Persamaan dari hasil penelitian Miftahul Jannah, Ayu Wulandari,
Nurbaiti dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama
sama membahas tentang manajemen saran dan prasarana.
b) Perbedaan yaitu penelitian Miftahul Jannah dan Ayu Wulandari ,
dan Nurbaiti meneliti tentang proses kegiatan manajemen sarana
dan prasarana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan,
inventaris, perawatan, penghapusan, dana, peminjaman dan
kehilangan. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh
peneliti lebih memfokuskan kepada pengelolaan, kendala, dan
upaya mengatasi kendala sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang, berdasarkan sepengetahuan peneliti belum ada
peneliti lain yang melakukan penelitian di sekolah tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
maksudnya data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga
tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis
selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
(Sugiyono,2017,hlm.7)
Saldana dalam Sugiyono (2017,hlm.6) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan payungnya berbagai metode penelitian naturalitik dalam
kehidupan sosial. Data atau informasi yang berupa teks hasil wawancara,
catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti artifacts,
foto-foto, video, data dari internet, dokumen pengalaman hidup manusia
dianalisis secara kualitatif (nonkuantitatif).
Denzin dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2011,hlm.5) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para
penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar
hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang dimanfaatkan
untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam
penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara,
pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal
itu merupakan penelitian dan memanfaatkan wawancara terbuka untuk
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu
atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu
metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini
mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan,
perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang (lexy J.
Moleong,2011,hlm.5)
22
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Melalui

pendekatan kualitatif

ini

diharapkan dapat

memberi

pengetahuan tentang manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang
belajar mengajar siswa di Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan Dendang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur studi kualitatif dengan pendekatan yang
sesuai dengan keadaan aslinya. Penelitian ini menuntut akan mengumpulkan
data pada setting yang sebenarnya atau alamiah berdasarkan konsep cara kerja
tersebut, peneliti akan tetap berusaha agar kehadiran peneliti tidak merubah
situasi dan prilaku subjek yang akan diteliti.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting/tempat
Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang
di rencanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
Objek penelitian ini menurut Spadley di sebut “ social situation” atau
situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku
(actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono,
2017, hlm 49).
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Huda yang
beralamatkan di Jalan Teluk Mariam Patah, Kelurahan Rantau Indah,
Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alasan
peneliti melakukan penelitian di sekolah ini adalah untuk mencari
kebenaran tentang manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah
tersebut. Selain itu, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang
menarik untuk dilakukan penelitian tentang sarana dan prasarana.
Alasan

pemilihan

lokasi

tersebut

juga

didasarkan

beberapa

pertimbangan, yaitu :
a) keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga
dan efesiensi waktu.
b) situasi sosial ; sebelum mendapat izin formal untuk memasuki
sekolah tersebut peneliti telah mengadakan komunikasi informal
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dengan salah satu guru yang mengajar di Madrasah Aliyah AlHuda Tersebut.
2. Subjek penelitian
Penelitian ini menggunakan purposive sampling yang mana 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

menjelaskan

obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017, hlm. 95-96)
Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan
informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti seperti kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah Al-Huda.
Maka ditetapkan key informan/informan kunci adalah kepala sekolah.
Sedangkan wakil kepala sekolah dan tenaga pendidik dijadikan sebagai
informan tambahan.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hlm. 104). Data primer disini
adalah data yang berupa informasi, peristiwa atau tindakan yang
berkaitan dengan sekolah/madrasah, khususnya yang berkaitan dengan
Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas Belajar
Mengajar Siswa di Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan Dendang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data primer dari kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang.
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Data yang dikumpulkan melalui observasi yaitu :
1) Mengamati manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang
kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
2) Mengamati kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
Manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang
3) Mengamati upaya kepala untuk meningkatkan sarana prasarana di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
Data yang dikumpulkan melalui wawancara yaitu :
1) Bagaimana manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang
kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
Manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang
3) Bagaimana upaya kepala untuk meningkatkan sarana prasarana di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan
atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah
terdapat dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-refernsi atau
peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki
relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Sumber data dapat
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan
tentang masalah penelitian. (Sugiyono, 2011, hal. 226)
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang yang diambil
mengenai gambaran umum di Madrasah Aliyah Al-Huda Kecamatan
Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti :
1) Bagaimana keadaan historis dan geografis sekolah
2) Bagaimana struktur organisasi sekolah
3) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah
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4) Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa
c) Sumber Data
Sumber data utama dari penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu
sumber data berupa manusia, peristiwa/keadaan dan dokumen penting
lainnya yang berhubungan dengan subjek penelitian seperti:
a) Sumber data berupa manusia yaitu Kepala Sekolah, waka sekolah dan
tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.
b) Sumber data berupa peristiwa/keadaan yaitu manajemen sarana dan
prasarana.
c) Sumber data berupa dokumen yaitu arsip, dokumen resmi, dan hal
yang berkaitan dengan program pembinaan profesionalitas tenaga
pendidik.
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kepala sekolah
Data atau informasi yang peneliti terima dari kepala sekolah adalah
mengenai manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah
tersebut, sarana dan prasarana apa saja yang di butuhkan untuk
menunjang belajar mengajar siswa, kendala-kendala yang di hadapi
dalam melaksanakan manajemen sarana dan prasarana. Kemudia
bagaimana planning kedepannya untuk meningkatkan manajemen
sarana dan prasarana.
2) Wakil kepala sekolah
Data atau informasi yang peneliti terima dari waka sekolah yaitu sama
dengan informasi yang peneliti terima dari kepala sekolah karena pada
dasarnya melakukan manajemen yang sama dan saling bekerja sama.
3) Tenaga pendidik
Data atau informasi yang peneliti terima dari tenaga pendidik yaitu
sama dengan informasi yang peneliti terima dari kepala sekolah karena
tenaga pendidik dalam hal ini merupakan elemen penting di dalam
sebuah lembaga pendidikan.
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4) Arsip, dokumen, kejadian dan peristiwa
Data atau informasi yang peneliti kumpulkan dari arsip, dokumen,
kejadian dan peristiwa yaitu histori sekolah, keadaan umum sekolah
dan bagaimana keadaan belajar mengajar peserta didik.

D. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2017, hlm. 104) mendefinisikan teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan
dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1) Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta
pencatatan secara sistematis. Menurut Arikunto dalam Gunawan
(2015, hlm. 143) observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis
tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan
pengamatan dan pencatatan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk
mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana manajemen sarana
dan prasarana dalam menunjang kualitas belajar mengajar siswa di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.
2) Wawancara
Esterberg dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) menyatakan bahwa
wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu

topik

tertentu.

Wawancara

digunakan

sebagai

teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
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untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.
Stainback dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) mengemukakan
bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal
yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan
dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan
melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara
terstruktur dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tenaga
pendidik Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.
Sebelum melakukan kegiatan wawancara, peneliti terlebih dahulu
membuat pedoman wawancara agar proses tetap terfokus dan tidak
keluar dari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu
mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana. Wawancara yang
dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara itu pedoman
wawancara hanya digunakan sebagai acuan.
3) Dokumentasi
Sugiyono

(2017,

hlm.

124)

mendefinisikan

dokumentasi

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang. Data-data dokumentasi yang diteliti adalah: Historis dan
Geografis, Struktur Organisasi, Jumlah tenaga pendidik dan karyawan
serta Jumlah siswa Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2011,hlm.280),
adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu
pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan
penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis,
menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi
uraian.
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Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2011,hlm.280)
mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara
formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide)
seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Jika dikaji, pada dasarnya
definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan
yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan
demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi : Analisis data
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarakan oleh data.
a) Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan
sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data
yang diperoleh 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, serta dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik,
seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu. (Sugiyono, 2017, hlm. 134-135)
Pada tahap reduksi data, peneliti merekam data lapangan dalam
bentuk catatan-catatan lapangan, menafsirkan, dan menyeleksi masingmasing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.
Penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam
menunjang kualitar belajar mengajar siswa di Madrasah Aliyah AlHuda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan
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wawancara dan observasi yang kemudian peneliti menganalisis dengan
memilih, menggolongkan, dan membuang data yang dianggap kurang
penting serta mengorganisir data-data tersebut sehingga data tersebut
dapat tersajikan sebagaimana mestinya.
b) Data Display (Penyajian Data)
Setelah data

direduksi, maka langkah selanjutnya

adalah

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan

dalam

bentuk

uraian

singkat,

bagan,

hubungan

antarkategori, dan sejenisnya.
Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2017, hlm.
137). Penyajian data terkait dengan manajemen sarana dan prasarana
dalam menunjang kualitas belajar mengajar siswa di Madrasah Aliyah
Al-Huda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang
telah di reduksi sebelumnya melalui data yang telah tersedia.
c) Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif
menurut Miles dan 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.
(Sugiyono, 2017, hlm. 141)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek 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 (Sugiyono, 2017, hlm. 142). Hasil dari penyajian data dapat
diambil kesimpulan tentang manajemen sarana dan prasarana dalam
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menunjang kualitas belajar mengajar siswa di Madrasah Aliyah AlHuda Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1) Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Sebagai

contoh,

untuk

menguji

kredibilitas

data

tentang

gaya

kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang
telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang
menguasai, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.
Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam
penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana
pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber
data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan
dengan tiga sumber data tersebut. (Sugiyono, 2017, hlm. 191).
2) Triangulasi Teknik
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. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap
benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbedabeda. (Sugiyono, 2017, hlm. 191).
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G. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam mengadakan penelitian di lapangan maka penulis menyusun
menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut
Tabel 1 : Jadwal Penelitian
N
o

Jenis

Tahun 2019

Kegiatan

September
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

2

3

Oktober
4

1

2

3

Tahun 2020

November
4

1

2

3

Desember
4

1

2

3

Januari
4

1

2

3

Februari
4

1

2

3

Maret
4

1

2

3

April
4

1

Penelitian
Awal
Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Penunjukkan
Dosen
Pembimbing
Seminar
Proposal
Perbaikan
Hasil
Seminar
Pengurusan
izin riset
Riset
lapangan
Pengelolaan
data
Penyusunan
skripsi
Perbaikan
skripsi
Ujian Skripsi
Penggandaan
skripsi dan
penyampaian
kepada
tim penguji
dan fakultas

Keterangan : Jadwal Sementara Dapat Berubah
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3

Mei
4

1

2

3

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Letak Geografis
Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur
pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan
atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial
untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis
terletak pada 0°53’ - 1°41’ LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445
Km² dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung
Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km², dengan batas-batas
sebagai berikut :
a)

Sebelah Utara

: Laut Cina Selatan.

b)

Sebelah Selatan

: Kab. Muaro Jambi

c)

Sebelah Barat

: Kab. Tanjung Jabung Barat

d)

Sebelah Timur

: Laut Cina Selatan.

Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan
Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan.
Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur
adalah sebagai berikut :
a) Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir
b) Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih
c) Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut
d) Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah
e) Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir
f) Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim
g) Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya
h) Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya
i) Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang
j) Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II
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k) Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan

2. Identitas Madrasah Aliyah Al-Huda
a) Nama Sekolah

: Madrasa Aliyah Al-Huda

b) Alamat Sekolah

: JL. Teluk Mariam Patah RT 01

- Desa

: Rantau Indah

- Kecamatan

: Dendang

- Kabupaten

: Tanjung Jabung Timur

- Provinsi

: Jambi

c) Status Sekolah

: Negeri

d) Tahun Pendirian

: 1997

e) Mulai Operasional

: 25 Junii 1999

f)

:C

Akreditasi

g) Waktu Kegiatan

: Pagi

h) Sistem Pelayanan

: Individual/ Kelompok

i)

Listrik

: ada

j)

Status tanah

: Milik Sendiri

k) Keadaan gedung

: Belum Permanen

3. Visi Misi Madrasah
a. Visi
“Unggul Dalam Religious Kerja Keras, Dan Peduli”
b. Misi
1) Menumbuhkan penghayatan siswa terhadap ajaran agama dan
budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan.
2) Melaksanakan program bimbingan efektif.
3) Menumbuhkan dan mengembangkan pebiasaan relegius, cerdas
dan peduli lingkungan madrasah.
4) Melaksanakan pengelolaan madrasah.
5) Melaksanakan ekstrakulikuler sesuai minat bakat.
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4. Struktur Organisasi
Struktur kepengurusan Madrasah Aliyah Dendang merupakan satu
unit organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran suatu
organisasi tidak akan berjalan dengan lancar apabial tidak ada pengurusan
lembaga pendidikan formal sebagai organisasi kerja, diselenggarakan
dengan secara sistematis, dan terarah. Sebagai organisasi dikendalikan guna
menciptakan proses serangkaian yang terarah yang terpadu pada tujuan,
baik tujuan umum maupun instruksional menurut jenis dan tingkat masingmasing.
Struktur organisasi sangat berperan disetiap lembaga pendidikan
dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Struktur organisasi akan
menjadi lebih jelas apabila digambarkan dalam bagan atau skema
organisasi. Pada struktur organisasi terdapat gambaran posisi kerja,
pembagian kerja, jenis kerja yang harus di lakukan, hubungan atasan dan
bawahan, kelompok, komponen atau bagiannya, tingkat manajemen dan
saluran komunikasi. Struktur organisasi mengkhususkan pembagian
kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Struktur organisasi juga
menunjukkan

hirarki

dan

struktur

wewenang

organisasi

serta

memperhatikan hubungan pelapornya.
Sebagai mana struktur organisasi sekolah pada umumnya, Madrasah
Aliyah Dendang memiliki beberapa unsur yaitu komite sekolah, Kepala
Sekolah, wali kelas, majlis guru dan beberapa stakeholder yang dibingkai
dalam bentuk struktur organisasi seperti yang penulis gambarkan dibawah
ini:
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Tabel 2 Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Al –Huda
Dendang Tahun 2020

Ketua Yayasan

Kepala Madrasah

Muntadi

Siti Umayah,S.Pd

Komite
Sekolah

Ka. Tata Usaha
Zayadi
Waka Kurikulum

Waka Kesiswaan

Syamsiyah.S.Pd.I

Rahmad Sodibin.S.Kom
Bendahara
Muawanah

Wali Kelas X

Wali Kelas XI

Wali Kelas XII

Edhi Santoso,S.Pd.I

Retno,S.Pd.

Siti Nur Azizah,S.Ag

Guru

Masyarakat

(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)
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5. Keadaan Guru, Pegawai dan Siswa
Tabel 3 Jumlah Kepala Madrasah, Wakil Kepala,
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PNS

Uraian

Lk.

Jumlah Kepala Madrasah
Jumlah Wakil Kepala
Madrasah
Jumlah Pendidik (di luar
Kepala & Wakil)
Jumlah Pendidik Sudah
Sertifikasi
Jumlah Pendidik
Berprestasi Tk. Nasional
Jumlah Pendidik Sudah
Ikut Bimtek K-13
Jumlah Tenaga
Kependidikan

Non-PNS
Pr.

Lk.

Pr.
1

1
1

5

8

1

1

3

1

8

30

(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)
Guru adalah bagian dari sumber daya manusia ynag menmpati
posisi sentral dalam lembaga pendidikan, disamping itu beberapa sumber
daya manusia yang lainnya. Di setiap sekolah pasti mempunyai Kepala
Sekolah yang professional dalam meningkatkan kinerja guru, juga
mempunyai administrasi dengan istilah tata usaha (TU).
Bagian dari sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yang
tidak lah pentingnya adalah tenaga kependidikan, atau dalam bahasa lain
dikenal dengan bahasa Tata Usaha, Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
memilki tenaga pendidikan yang cukup, karena pengelolaan persoalan
pendidikan semakin berkembang.
Kepala Sekolah dan guru-guru merupakan subjek dan objek dalam
proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang pada tahun 2019/2020 jumlah tenaga
pendidik (Guru) 30 Orang. Hal ini dapat terlihat dari tabel di atas.
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Tabel 4 Keadaan Siswa
Jumlah Siswa 2019/2020
No

Kelas
Rombel

Lk

Pr

Jumlah

1

X

Kelas X

8

10

18

2

XI

Kelas XI

7

9

16

3

XII

Kelas XII

7

8

15

22

27

49

Jumlah

(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)

Istilah siswa lazim menjadi sebutan bagi pelajar pada jenjang
pendidikan tingkat atas (MA) siswa adalah dari subjek dalam lembaga
pendidikan, selaian yang ditulis diatas, sebagai subjek berarti siswa
keberadaannya adalah elemen terpenting dalam proses pembelajaran,
pembelajaran tidak akan terlaksana jika tidak ada siswa, siswa dan guru
memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak bisa di pisahkan. Aktivitas
di sekolah akan menjadi lumpuh disekitarnya apa bila siswa tidak ada
didalam lembaga pendidikan tersebut.
Berdasarkan dokumen yang yang peneliti dapatkan, jumlah siswa
siswi Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang tahun pelajaran 2019/2020
jumlah siswanya sebanyak 49 seperti pada tabel diatas.

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
Dalam

upaya

meningkatkan

kualitas

dan

pengembangan

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan maka harus ada faktor yang
menunjangnya, baik dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah
lainnya.Salah satu faktor tersebut adalah sarana dan prasarana sekolah.
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Untuk itu berikut adalah data keadaan sarana dan prasarana Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang sebagai berikut :

Tabel 5 jumlah dan kondisi bangunan

Jumlah Ruang
No.

Menurut Kondisi (Unit)

Jenis Bangunan

Baik

Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1.

Ruang Kelas

2

1

-

2.

Ruang Kepala Madrasah

-

-

-

3.

Ruang Guru

-

-

-

4.

Ruang Tata Usaha

-

-

-

5.

Laboratorium Fisika

-

-

-

6.

Laboratorium Kimia

-

-

-

7.

Laboratorium Biologi

-

-

-

8.

Laboratorium Komputer

-

-

-

9.

Laboratorium Bahasa

-

-

-

10.

Ruang Perpustakaan

-

-

-

11.

Ruang
Usaha
Sekolah (UKS)

-

-

-

12.

Ruang Keterampilan

-

-

-

13.

Ruang Kesenian

-

-

-

14.

Toilet Guru

-

1

1

15.

Toilet Siswa

-

2

2

Kesehatan
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16.

Ruang Bimbingan Konseling
(BK)

-

-

-

17.

Gedung Serba Guna (Aula)

-

-

-

18.

Ruang OSIS

-

-

-

19.

Ruang Pramuka

-

-

-

20.

Masjid/Musholla

1

-

-

21.

Gedung/Ruang Olahraga

-

-

-

22.

Rumah Dinas Guru

-

-

-

23.

Kamar Asrama Siswa (Putra)

-

-

-

24.

Kamar Asrama Siswi (Putri)

-

-

-

25.

Pos Satpam

-

-

-

26.

Kantin

-

1

-

(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)

Tabel 6 Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran

No.
1.
2.
3.

Jumlah Unit
Menurut Kondisi

Jenis Sarpras

5.
6.
7.
8.
9.

Kursi Siswa
Meja Siswa
Loker Siswa
Kursi Guru di ruang
kelas
Meja Guru di runag kelas
Papan Tulis
Lemari di ruang kelas
Alat Peraga PAI
Alat Peraga Fisika

10.

Alat Peraga Biologi

4.

Baik

Rusak

40
25
-

21
13
-

Jumlah Ideal
Yang
Seharusnya
Ada
65
45
-

1

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-
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11.
12.
13.

Alat Peraga Kimia
Bola Sepak
Bola Voli

1
1

-

-

14.

Bola Basket
Meja Pingpong (Tenis
Meja)
Lapangan
Sepakbola/Futsal
Lapangan Bulutangkis
Lapangan Basket

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

15.
16.
17.
18.

19. Lapangan Bola Voli
1
(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)

Tabel 7 Sarana Prasarana Pendukung Lainnya

No.

Jenis Sarpras

Jumlah Unit Menurut
Kondisi
Baik
Rusak

1.

Laptop

1

-

2.

Personal Komputer

-

3

3.

Printer

1

-

4.

Televisi

-

-

5.

Mesin Fotocopy

-

-

6.

Mesin Fax

-

-

7.

Mesin Scanner

-

-

8.

LCD Proyektor

-

-

9.

-

-

5

3

20

-

12.

Layar (Screen)
Meja Guru & Tenaga
Kependidikan
Kursi Guru & Tenaga
Kependidikan
Lemari Arsip

1

1

13.

Kotak Obat (P3K)

-

-

14.

Brankas

-

1

15.

Pengeras Suara

1

1

16.

Washtafel (Tempat Cuci Tangan)

-

-

10.
11.
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17.

Kendaraan Operasional (Motor)

-

-

18.

Kendaraan Operasional (Mobil)

-

-

19.
Mobil Ambulance
(Dokumentasi,Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang, Selasa,10- Maret-2020)

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas
Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaksanaan proses
pembelajaran di Madrasah yang melibatkan beberapa aspek penting di
antaranya sarana dan prasarana pembelajaran yang berfungsi sebagai
penunjang bagi proses kegiatan belajar mengajar agar pencapaian tujuan
berjalan dengan efektif dan efesien. Dalam hal ini manajemen sarana dan
prasarana pembelajaran sangat berpengaruh agar bisa mengetahui
berjalannya

sarana

dan

prasarana

pembelajaran

sesuai

dengan

kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran berjalan
dengan baik.
Manajemen

sarana dan prasarana dalam

menunjang kualitas

belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang sudah berjalan
sejak lama dan manajemen sarana dan prasarananya pun sudah berjalan
sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana
dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang dilakukan dengan musyarawah (rapat). Sebagaiamana
wawancara dengan ibu Siti Umayah,S.Pd sebagai Kepala Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas
belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang yakni
dengan proses perencanaan di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
sudah berjalan sejak lama, dan perencanaan sarana dan prasarana
dilaksanakan dengan cara kerjasama,
artinya dengan
mengikutsertakan semua pihak (masyarakat madrasah) dalam
semua tahap perencanaan. Yang mana pengikutsertaan ini akan
menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan
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dorongan kepada guru dan masyarakat madrasah yang lain untuk
berusaha agar proses perencanaan untuk sarana prasarana bisa
berjalan sebagaimana mestinya”. (Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa manajemen yang di
lakukan Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang yakni dengan proses
perencanaan yang dilakukan dengan cara bekerjasama, mengikut
sertakan masayarakat madrasah yang bertujuan agar dapat memberikan
saran untuk pengadaan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Kasmawati,
S.Pd.I selaku bidang sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang berikut :
“Dalam perencanaan sarana dan prasarana dilakukan musyawarah
terlebih dahulu agar lebih mengetahui apa saja yang akan di
perlukan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan.
Pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu kualitas
belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang dilakukan
dengan cara guru terlebih dahulu mengusulkan apa saja sarana dan
prasarana yang dibutuhkan kepada komite sarana dan prasarana.”
(Senin, 23 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam proses
perencanaan dengan disini guru-guru memberikan usulan-ususan tentang
apa saja sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam proses belajar
mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. Dan kemudian usulanusulan tersebut ditampung tentang kekurangan sarana dan prasarana yang
ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh ibu Siti Alfiatin, S.Pd selaku Guru Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang berikut :
“Untuk kebijakan perecanaan pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan yang telah disusun di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang selanjutnya disosialisasikan ke keseluruh guru, peserta
didik, dan tenaga kependidikan kemudian komite madrasah
menyampaikan kepada kepala madrasah. Jika kepala madrasah
setuju maka akan diajukan lagi ke bendahara unuk dibeli, Namun

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

44

tidak semua yang diajukan akan dipenuhi karena dana yang tidak
mencukupi”.(Senin, 23 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk kebijakan nya itu
sendri akan disosialisasikan keseluruh guru, setelah disosialisasikan baru
di sampaikan ke komite madrasah untuk pengadaan sarana prasarana di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. Hal ini dilakukan untuk melihat
skala prioritas terhadap sarana yang memang dianggap penting dan
segera untuk diadakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil
dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam
manajemen sarana dan prasarana.
Dalam suatu lembaga pendidikan sarana dan prasarana akan
berpengaruh

terhadap

kualitas

belajar

mengajar

seperti

yang

dikemukakan oleh Ibu Siti Umayah, S.Pd selaku Kepala Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang berikut:
“Karena keterbatasan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah
Al_Huda sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mengajar,
membuat siswa kurang bersemangat dan proses belajar mengajar
kurang efektif, serta dampaknya kurangnya minat masyarakat
untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah Al-Huda ini”.
( Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sarana dan prasarana
sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang. Dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana di
Madrasah Aliyah Al_Huda membuat siswa kurang bersemangat dalam
belajar dan proses belajar mengajar kurang efektif, serta dampaknya
masyarakat enggan untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang. Kurangnya dana yang membuat sarana dan prasarana
di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang kurang memadai tentu mendapat
penilaian tersendiri bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.
Seperti yang di kemukakan oleh ibu Sulaseh selaku orang tua sebagai
berikut :
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“Saya menjadi enggan menyekolahkan anak saya ke sekolah
tersebut dikarenakan melihat kondisi sekolah yang fasilitasnya
kurang memadai, menurut saya itu akan menjadi pemicu proses
belajar mengajar siswa dan dampaknya siswa kurang bersemangat
dalam belajar, begitu juga anak saya kurang minat masuk
kesekolah tersebut melihat sekolah yang lain dengan fasilitas yang
terpenuhi dan akan membuat siswa belajar dengan semangat dan
menyenangkan”.(Rabu, 22 April 2020).
Berdasarkan wawancara diatas dapat di sumpulkan bahwa sarana
dan prasarana pendidikan sangat penting dalam menunjang kualitas belajar
mengajar. Sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah merupakan
salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Bahkan terkadang
masyarakat menilai kualitas pendidikan suatu sekolah dengan melihat
sarana prasarananya, sekolah yang memiliki gedung yang besar
mentereng, peralatan, dan perlengkapan belajar mengajar yang lengkap
dan modern seringkali dipandang sebagai sekolah yang berkualitas.
Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan Proses Belajar Mengajar
(PBM) sedikit banyak dipengaruhi kondisi dan pemanfaatan sarana dan
prasarana pendidikan yang tersedia. Jika sekolah memiliki sarana
prasarana pendidikan yang memadai, maka guru dapat memanfaatkan
sarana dan prasarana tersebut dengan baik, sehingga proses pembelajaraan
dapat berjalan secara optimal dan siswa dapat belajar secara maksimal.
Sarana dan prasarana sekolah merupakan faktor penunjang yang tidak bisa
diabaikan jika menginginkan layanan pendidikan yang berkualitas.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Manajemen Sarana
Dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas Belajar Mengajar Di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung

dipergunakan

dan

menunjang

proses

pendidikan

atau

pembelajaran, seperti meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.
Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah peralatan
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dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses
pendidikan atau pembelajaran, seperti gedung, halaman, lapangan, kantor,
jalan madrasah. Sarana dan

prasarana pendidikan merupakan alat

bergerak atau tidak bergerak yang digunakan secara langsung atau tidak
langsung yang menunjang proses pembelajaran.
Standar sarana prasarana Sekolah merupakan bagian dari kebijakan
untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan dasar dan kualitas dari
penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan harus
dalam kondisi baik dan memadai serta memenuhi standar minimal sarana
dan prasarana pendidikan sehingga dapat membantu berjalannya proses
pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. 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
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi
dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Sedangkan kondisi sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus di
penuhi seperti ruang tata usaha, ruang pendidik, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium. Berdasarkan observasi peneliti Kepala Madrasah Aliyah AlHuda Dendang mengenai kendala manajemen sarana dan prasarana dalam
menunjang kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang yakni :
a) Kurangnya Dana
Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Siti Umayah,S.Pd
sebagai Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Kendala atau faktor penghambat dalam manajemen sarana
dan prasarana dalam menunjang kualitas belajar mengajar
yaitu minimnya dana, sebab dana hanya bersumber dari
sumbangan masarakat, SPP dan dana bos. Dan untuk dana
bos hanya boleh digunakan 10 persen untuk biaya rehap
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serta untuk membeli fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan,
namun dana tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk
biaya pembangunan, dan dana dari komite madrasah turun
6 bulan sekali yang tidak menentu jumlah dananya,
sementara kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana lebih
besar”.(Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kendala atau
faktor penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana dalam
menunjang kualitas belajar mengajar yaitu minimnya dana, sebab
dana hanya bersumber dari sumbangan masarakat, SPP dan dana
bos. Dan untuk dana bos hanya boleh digunakan 10 persen untuk
biaya rehap serta untuk membeli fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan,
namun dana tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk biaya
pembangunan, dan dana dari komite madrasah hanya turun 6 bulan
sekali yang tidak menentu jumlah dananya, sementara kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana lebih besar. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh ibu Kasmawati, S.Pd.I selaku bidang sarana dan
prasarana Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Dana yang ada tidak mencukupi untuk melakukan
pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Proses
pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan
daftar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti
belum maksimal nya konsidi wc, kantor, lapangan,
perpustakaan dan masih kurangnya kursi, meja, buku, dan
computer. Dalam pengadaan barang tersebut tidak semua
permintaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat
dipenuhi, hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran
yang ada”.(Senin, 23 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dana yang ada
tidak mencukupi untuk melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan.

Proses pengadaan sarana dan

prasarana harus disesuaikan dengan daftar perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya. Seperti belum maksimal nya konsidi wc,
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kantor, lapangan, perpustakaan dan masih kurangnya kursi, meja,
buku, dan computer . Dalam pengadaan barang tersebut tidak
semua permintaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat
dipenuhi, hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang
ada. Artinya sarana dan prasarana yang paling mendesak untuk
dipenuhi akan lebih diutamakan dalam proses pengadaan.
Perpustakaan yang menjadi media pembelajaran siswa dan
ilmu pengetahuan siswa juga masih kurang memadai seperti yang
di kemukakan oleh Siti Alfiatin, S.Pd. selaku Guru Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Untuk perpustakaan madrasah Aliyah Al-Huda masih
bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah dikarenakan
kurangnya dana untuk membuat perpustakaan Madrasah
Aliyah sendiri, sehingga siswa harus antrian untuk
mengambil buku. Buku yang tersedia juga masih terbatas
masih banyak memerlukan buku lainnya yang dijadikan
media pembelajaran siswa siswi di Madrasah Aliyah AlHuda ini”.(Senin, 23 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa perpustakaan
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang masih bergabung dengan
Madrasah

Tsanawiyah

dikarenakan kurangnya

dana

untuk

membuat perpustakaan Madrasa Aliyah sendiri. Sehingga siswa
harus antri untuk mengmbil buku. Buku yang tersedia juga masih
sangat terbatas untuk dijadikan media pembelajaran di Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang tersebut. Itu artinya Madrasah Aliyah
Al-Huda belum memiliki perpustakaan sendiri dan masih sangat
memerlukan ruangan untuk dijadikan perpustakaan namun dana
menjadi kendala terwujudnya perpustakaan di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang.
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b) Minimnya jumlah siswa/siswi Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang
Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Siti Umayah,S.Pd
sebagai Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Hal lain yang menjadi kendala atau faktor penghambat
adalah minimnya siswa yang ada di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang sehingga dana yang ada juga akan
berkurang. Karena dana untuk sarana dan prasarana juga
ada dari pembayaran SPP siswa”.(Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Hal lain yang
menjadi kendala atau faktor penghambat adalah minimnya siswa
yang ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang sehingga dana
yang ada juga akan berkurang. Karena dana untuk sarana dan
prasarana juga ada dari pembayaran SPP siswa. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh bapak Zayadi sebagai Kepala Tata Usaha
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Untuk tahun ajaran 2019-2020 jumlah keseluruhan
siswa/siswi di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang hanya
49 siswa. Melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada
menjadikan kurangnya peminat masyarakat yang
menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang”.(Selasa, 07 April 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa untuk tahun
ajaran 2019-2020 jumlah keseluruhan siswa/siswi di Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang hanya 49 siswa. Melihat kondisi sarana
dan

prasarana

yang

ada

menjadikan

kurangnya

peminat

masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang.

3. Upaya Kepala Madrasah Untuk Meningkatkan Sarana Prasarana Di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
Upaya kepala madrasah mempunyai peranan sangat besar dalam
meningkatkan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

50

Sarana dan prasarana yang memadai, dan perkembangan mutu profesional
diantara guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Kepala
Madrasah.
Berdasarkan observasi peneliti upaya yang dilakukan Kepala
Madrasah dalam meningkatkan sarana prasarana di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang, yakni :
a) Sistem Pengadaan
Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Siti Umayah,S.Pd
sebagai Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Sistem pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang dengan mengajukan
RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang di usulkan oleh
guru-guru kepada wakil kepala bidang sarana dan
prasarana”.(Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa upaya yang
dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan sarana prasarana
di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. Yakni dengan sistem
pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan di Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang dengan mengajukan RAB (Rencana
Anggaran Biaya) yang di usulkan oleh guru-guru kepada wakil
kepala

bidang

sarana

dan

prasarana.

Sebagaimana

yang

dikemukakan oleh ibu Siti Umayah,S.Pd sebagai Kepala Madrasah
Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Pengadaan sarana dan prasarana di madrasah ini berasal
dari dana madrasah, ada dana dari SPP siswa, bantuanbantuan dari pemerintah, bantuan pemerintah itu ada
bantuan rehap ringan misalnya pergantian atap seng tapi
sekarang sudah jarang bahkan sudah tidak ada lagi, ada juga
bantuan seperti bangku dan kursi, BOS (Bantuan
Operasional Sekolah) yang disesuaikan dengan banyaknya
siswa dan hanya diperbolehkan menggunakan 10 persen
untuk sarana, Dana yang ada tidak semuanya untuk sarana
dan prasarana, tetapi ada untuk gaji honor guru, uang listrik
dan air, dan uang untuk keperluan lainnya. Untuk sarana
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dan prasarana itu hanya 40-60 persen dana yang di pakai
untuk sarana dan prasarana”.(Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan

hasil

wawancara

diatas

bahwa

untuk

pengadaan sarana dan prasarana di madrasah ini berasal dari dana
madrasah, ada dana dari SPP siswa, bantuan-bantuan dari
pemerintah, bantuan pemerintah itu ada bantuan rehap ringan
misalnya pergantian atap seng tapi sekarang sudah jarang bahkan
sudah tidak ada lagi, ada juga bantuan seperti bangku dan kursi,
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disesuaikan dengan
banyaknya siswa dan hanya diperbolehkan menggunakan 10 persen
untuk sarana, Dana yang ada tidak semuanya untuk sarana dan
prasarana, tetapi ada untuk gaji honor guru, uang listrik dan air, dan
uang untuk keperluan lainnya. Untuk sarana dan prasarana itu
hanya mencapai 40-60 persen dana yang di pakai untuk sarana dan
prasarana.
b) Sistem Pemeliharaan
Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Siti Umayah,S.Pd
sebagai Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran

di madrasah merupakan aktifitas yang harus dijalankan
untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh
guru atau siswa madrasah yang akan sangat membantu
terhadap kelancaran proses pembelajaran yang akan
dilaksanakan di madrasah”.(Kamis, 19 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemeliharaan
terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah ini adalah
upaya untuk berjalannya proses belajar mengajar pemeliharaan
yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang merupakan
aktifitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan
yang dibutuhkan oleh guru atau siswa madrasah yang akan sangat
membantu terhadap kelancaran proses pembelajaran yang akan
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dilaksanakan di madrasah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
ibu Siti Alfiatin, S.Pd Selaku Guru Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang berikut :
“Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dalam
menunjang proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah AlHuda Dendang ini menurut saya sudah baik karena semua
siswa ikut menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang
ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang. ini terutama
sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran.
Prasarana seperti ruang kelas, ruang kantor dan musholla
dipelihara (dirawat) dengan cara di sapu dan di pel setiap
hari. Jika sarana rusak dan masih bisa diperbaiki maka
sarana tersebut akan di perbaiki misalnya seperti bangku
dan meja yang sudah patah (rusak ringan)”.(Senin, 23
Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses belajar
mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang ini dengan
menjaga dan merawat terutama sarana dan prasarana yang
digunakan dalam pembelajaran. Prasarana seperti ruang kelas,
ruang kantor dan musholla dipelihara (dirawat) dengan cara di
sapu dan di pel setiap hari. Jika sarana rusak dan masih bisa
diperbaiki maka sarana tersebut akan di perbaiki misalnya seperti
bangku dan meja yang sudah patah (rusak ringan). Sebagaimana
dikemukakan oleh ibu Kasmawati,S.Pd.I selaku bidang sarana dan
prasarana Madrasaah Aliyah Al-Huda Dendang berikut :
“Kepala sekolah menghimbau kepada semua pihak
(masyarakat madrasah) agar saling menjaga fasilitas yang
telah tersedia dan dapat digunakan dengan sebaik baiknya,
terutama menjaga sarana dan prasarana yang digunakan
untuk proses pembelajaran”.(Senin, 23 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang proses belajar
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mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang ini kepala sekolah
menghimbau kepada semua pihak (masyarakat madrasah) agar
saling menjaga fasilitas yang telah tersedia dan menggunakannya
dengan sebaik-baiknya terutama sarana dan prasarana yang
digunakan untuk proses pembelajaran agar fasilitas yang telah
tersedia tidak mudah rusak atau tidak layak pakai.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Manajemen Sarana dan
Prasarana Dalam Menunjang Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang. Maka penulis mencoba menarik kesimpulan secara
khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang kualitas belajar
mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang yakni dengan
adanya proses perencanaan, dan proses perencanaan di Madrasah
Aliyah

Al-Huda

Dendang sudah berjalan sejak lama, dan

perencanaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan cara
kerjasama,

artinya

dengan

(masyarakat madrasah) dalam

mengikutsertakan

semua

pihak

semua tahap perencanaan. Yang

mana pengikutsertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki
yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan masyarakat
madrasah yang lain untuk berusaha agar proses perencanaan untuk
sarana prasarana bisa berjalan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang di hadapi dalam manajemen sarana dan prasarana
dalam menunjang kualitas belajar mengajar yaitu, pertama, adalah
minimnya dana, sebab dana hanya bersumber dari sumbangan
masarakat, SPP dan dana bos. Dan untuk dana bos hanya boleh
digunakan 10 persen untuk biaya rehap serta untuk membeli fasilitasfasilitas yang dibutuhkan, namun dana tersebut tidak diperbolehkan
digunakan untuk biaya pembangunan. Kedua, adalah minimnya siswa
yang ada di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang sehingga dana yang
ada juga akan berkurang. Karena dana untuk sarana dan prasarana
juga ada dari pembayaran SPP siswa.
3. Upaya yang dilakukan kepala Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang
yakni dengan sistem pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan
di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang dengan mengajukan RAB
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(Rencana Anggaran Biaya) yang di usulkan oleh guru-guru kepada
wakil kepala bidang sarana dan prasarana., sistem pengadaan dan
sistem pemeliharaan sapras. untuk pengadaan sarana dan prasarana
di madrasah ini berasal dari dana madrasah, ada dana dari SPP siswa,
bantuan-bantuan dari pemerintah, bantuan pemerintah itu ada bantuan
rehap ringan misalnya pergantian atap seng tapi sekarang sudah
jarang bahkan sudah tidak ada lagi, ada juga bantuan seperti bangku
dan kursi, dan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis mengajukan
saran sebagai berikut:
1. Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang merupakan sebuah lembaga
pendidikan swasta. Dimana saat mulai didirikan sampai saat ini
pasti terdapat kendala dalam kemajuannya terutama soal sarana dan
prasarananya. Maka dari itu di perlukannya manajemen sarana dan
prasana yang lebih baik lagi. Kepala madrasah dan seluruh guru,
dan siswa madrasah harus lebih bekerja sama lagi untuk
memelihara sarana dan prasarana yang ada. Bagaimana caranya
dengan dana yang terbatas tetapi dapat menghasilkan sarana yang
baik dan mutu pembelajaran yang berkualitas.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu pokok bahasan, maka
diharapkan pada peneliti lain untuk dapat berguna sebagai acuan
dalam melaksanakan penelitian Manajemen Sarana dan Prasarana
Dalam Menunjang Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah
Al-Huda Dendang..
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Skripsi

: Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Kualitas
Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.

A. PEDOMAN OBSERVASI
Untuk data observasi yang penulis gunakan untuk meneliti secara langsung
latar penelitian serta meneliti hal-hal yang berkeaan dengan: Suasana sekolah
tentang kegiatan Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang
Kualitas Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang.
B. PEDOMAN WAWANCARA
1. Wawancara yang digunakan untuk Kepala TU yang bertanggung jawab
tentang Administrasi sekolah.
a. Sejarah Berdirinya MA Al-Huda Dendang?
b. Letak Geografis MA Al-Huda Dendang?
c. Visi dan Misi MA Al-Huda Dendang?
d. Struktur organisasi MA Al-Huda Dendang?
e. Keadaan guru, Pegawai MA Al-Huda Dendang?
f. Keadaan Siswa MA Al-Huda Dendang?
g. Keadaan sarana dan prasarana MA Al-Huda Dendang?
2. Wawancara yang digunakan untuk Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang?
a. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana dalam menunjang
kualitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang?
b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
Manajemen sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang ?
c. Bagaimana upaya kepala Madrasah untuk meningkatkan sarana
prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang?
d. Apakah sarana prasarana pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang cukup memadai

dalam menunjang proses belajar

mengajar?
e. Ruangan apa saja yang yang ada di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang? Apakah ruangan tersebut sudah sesuai fungsinya?

f. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang untuk meningkatkan proses belajar mengajar?
3. Wawancara yang digunakan untuk guru Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang?
a. Apa saja perkembangan yang dicapai oleh Madrasah Aliyah AlHuda Dendang dalam menunjang proses belajar mengajar?
b. Bagaimana kondisi perpustakaan Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang dan apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa-siswi
sebagai media pelengkap proses pembelajaran?
c. Bagaimana kondisi sarana prasarana di Madrasah Aliyah Al-Huda
Dendang?
4. Wawancara yang digunakan untuk orang tua/ masyarakat?
a. Apa pendapat ibu tentang sarana dan prasarana yang ada di
Madrasah Aliyah Al-Huda Dendang ?
b. Apa yang menyebabkan ibu enggan untuk menyekolahkan anaknya
di Madrasah Alitah Al-Huda Dendang ?
C. DOKUMENTASI
Dokumentasi yang didapat adalah:
1. Dokumentasi proses Manajemen Sarana Dan Prasarana
2. Foto-foto kondisi sekolah
3. Aktifitas sekolah lainnya.
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