
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan hasil survei “Manajemen Sarana dan

Prasarana Pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung dalam

Meningkatkan Kegiatan Belajar Mengajar” yang mencakup: perencanaan sarana

dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan,

penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemeliharaan  sarana dan

prasarana pendidikan.

Pada BAB IV ini akan disajikan (1) gambaran umum SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung , yang meliputi: lokasi, sejarah singkat berdirinya, visi, tujuan,

dan strukrtur organisasi; (2) hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup:

perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan . Adapun gambaran umum keadaan SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Lokasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung berlokasi di Jalan DI Panjaitan No. 3

Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. .
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2. Sejarah Singkat Berdirinya SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung merupakan cabang pendidikan formal

dari Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung yang merupakan Lembaga Pendidikan

Islam baik Formal maupun Non-Formal yang ada di Bandar Lampung, Yayasan

ini didirikan pada tanggal 27 November 2007 dan terdaftar dengan Akta Notaris

Bambang Abiyono, S.H. No. 89.

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung, mulai beroperasi pada Juli 2012, dan

pada Agustus di tahun yang sama telah mendapatkan Ijin Operasional Sekolah

yang berarti secara legal formal telah resmi untuk menyelenggarakan pendidikan.

Di usianya yang masih sangat belia, SD Islam Az Zahra Bandar Lampung saat ini

telah memiliki 5 level kelas (kelas 1, 2, 3 , 4 dan 5) dimana telah terdaftar

sejumlah 521 siswa sebagai peserta didik; 32 orang tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan; serta 3 orang konsultan pendidikan yang mumpuni di bidangnya

masing-masing.

3. Visi dan Misi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

Adapun visi dari SD Islam Az Zahra Bandar Lampung “Menjadi pusat

pendidikan Islami yang utuh (kaffah) di tingkat dasar” Sedangkan misi dari SD

Islam Az Zahra Bandar Lampung sendiri adalah:

1. Mendidik anak dalam menguasai dan menerapkan Agama Islam dengan

benar dan utuh sehingga menjadi pribadi-pribadi yang Islami.
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2. Mendidik anak dalam menguasai ilmu dan teknologi sesuai dengan

perkembangan usia dengan standar Nasional Plus dan mempunyai wawasan

International.

3. Mendidik anak memiliki keterampilan diri yang tinggi sehingga memiliki

jiwa mandiri dan kewirausahaan.

4. Menjadikan pendidikan pada siswa SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

sebagai sarana untuk berdakwah dan beramal jariyah.

4. Tujuan SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dalam beberapa tahun

kedepan, tujuan yang diharapkan tercapai oleh sekolah pada tahun 2016/2017

adalah :

1. Mendidik anak dalam menguasai dan menerapkan agama Islam dengan

benar dan utuh (kaffah) sehingga menjadi pribadi – pribadi yang Islami.

2. Mendidik anak dalam menguasai ilmu dan teknologi sesuai dengan

perkembangan usia dengan Standar Nasional Plus dan mempunyai

wawasan Internasional.

3. Mendidik anak memiliki keterampilan diri yang tinggi sehingga memiliki

jiwa mandiri dan kewirausahaan.

4. Menjadikan pendidikan pada siswa SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

sebagai sarana untuk berdakwah dan beramal jariyah.Memiliki Standar

penilaian yang unggul dari segi akademik, sosial, dan religi.



73

5. Memiliki kegiatan ekstra kurikuler yang maju dan berprestasi disegala

bidang.

6. Terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga sekolah.

7. Terwujudanya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan

dan ketaqwaan.

8. Terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif,

melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait.

9. Terwujudnya lingkungan sekolah yang menerapkan pola Prilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS).

5. Struktur Organisasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya  secara maksimal, efektif dan

efesien maka di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung perlu ditetapkan struktur

organisasi yang merupakan struktur kerja dan akan bertanggung jawab terhadap

pelaksaan proses belajar mengajar dan juga pengembangan SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung ini.

Struktur organisasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung 2016/2017 ini

berisikan daftar skema yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah , wakil

kepala sekolah, dewan guru dan siswa pada satuan jenjang pendidikan, seluruh

jajaran organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada ketua yayasan terkait

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya mengenai

struktur organisasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung. Berikut daftar pengurus

organisasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung:
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Tabel 16

Struktur Kepengurusan SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

NO NAMA JABATAN
1. Drs. H. Sholeh Suedi Ketua Yayasan
2. Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum Kepala Sekolah
3. Ria Anggreyni R, S.Pd Waka Kurikulum
4. Aswin Yusuf, S.Pd Waka Kesiswaan
5. Rendi Deswantoni Waka Manajemen Mutu
6. Yasher Tata Usaha
7. Upik Bendahara
8. Rendi Deswantoni Humas

Sumber: Dokumentasi SD Islam Az Zahra Bandar Lampung 20171

6. Sarana dan Prasarana di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung yaitu :

a. Lokasi sekolah

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung terletak di Jalan DI Panjaitan No. 3

Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung

b. Sarana Gedung / Fasilitas Fisik

Tabel 17

Sarana Gedung dan Fasilitas Fisik SD Islam Az Zahra Bandar
Lampung

NO KETERANGAN JUMLAH LUAS
1 Ruang belajar ruangan dan ber-AC 33 Ruangan 11 m x 8 m
2 Ruang Yayasan 1 Ruangan 10 m x 5 m
3 Ruang kepala sekolah 1 Ruangan 8 m x 5 m
4 Ruang wakil kepala sekolah 1 Ruangan 6 m x 5 m

1 Dokumentasi, SD Islam Az Zahra Bandar Lampung, 2016-2017
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5 Ruang guru pada setiap lantai 3 Ruangan 11 m x 8 m
6 Toilet/WC 6 m x 2 m
7 Mushola 1 Ruangan 11 m x 5 m
8 Tempat Wudhu 1 Ruangan
9 Lapangan olahraga yang luas 25 m x 10 m
10 Lab Komputer 1 Ruangan 11 m x 8 m
11 Lapangan Parkir yang luas 25 m x 15 m
12 Kantin 1 Ruangan 14 m x 6 m
13 Perpustakaan 1 Ruangan 5 m x 4 m
14 Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruangan 4.5 m x 3.5 m
15 Ruang Penyimpanan 4 Ruangan 11 m x 8 m
16 Ruang Security 1 Ruangan 5 m x 3 m

c. Situasi Pengolahan Kelas

Adapun Kondisi umum SD Islam Az Zahra Bandar Lampung sama hal nya

dengan sekolah lain . Peserta didik diharuskan masuk kelas pada pukul 07.15 .

setelah itu mereka akan menerima pelajaran. Proses belajar mengajar dimulai dari

pukul 07. 30, pada saat proses KBM berlangsung sebagian besar peserta didik

memperhatikan dan menyimak guru. Namun sesuai dengan tujuan SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung yang Mendidik anak dalam menguasai dan menerapkan

agama Islam dengan benar dan utuh (kaffah) sehingga menjadi pribadi – pribadi

yang Islami. Setiap hari sekolah kecuali hari senin (Upacara bendera) semua

peserta didik dibimbing untuk melaksanakan shalat dhuha berjamaah yang

diimami oleh guru secara bergiliran. Kegiatan belajar mengajar di SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung diakhiri pada pukul 13.00.

Selain melakukan ibadah sholat dhuha SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung juga mengadakan muroja’ah dan sholat dzuhur berjamaah. Hal ini

dilakukan agar pihak sekolah dapat mengontrol ibadah siswa. Selain dalam segi

keagaamaan aktivitas  lain yang dilakukan siswa SD Islam Az Zahra Bandar
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Lampung adalah upacara bendara pada hari senin, dan olah raga pada hari jumat

di minggu pertama. Selain itu untuk meningkatkan kekerabatan maka diadakan

kegiatan field trip ataupun outbound.

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung memiliki kegiatan ekstrakurikuler

yang berada dibawah naungan guru pembimbing Ekstrakulikuler. Tujuan dari

kegaiatan ekstrakulikuler ialah menegembangkan potensi yang dimiliki anak baik

dibidang agama, olahraga, bahasa maupun seni. Kegiatan ekstrakulikuler yang

dimiliki oleh SD Islam Az Zahra Bandar Lampung antara lain: kelompok tahfiz,

kelompok Tahzin, English Club, Painting Club, Crafting Club, Dancing Club,

dan olah raga futsal.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa situasi belajar peserta didik di

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung berlangsung secara tertib dan sesuai dengan

visi dan misi  dari SD Islam Az Zahra Bandar Lampung. Peserta didik dengan

serius memperhatikan pelajaran dan juga melakukan tuntunan ibadah yang telah

di sediakan oleh sekolah. Serta sebagian besar siswa mengikuti kegiatan

ekstrakulikuler yang disediakan oleh sekolah disesuaikan dengan bakat dan minat

masing-masing siwa.

Pada tahun ajaran 2016/2017siswa SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

berjumlah 521 siswa yang terdiri dari putra dan putri dengan rincian sebagai

berikut :
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Tabel 18

Keadaan Jumlah Siswa SD Islam Az Zahra Bandar Lampung 2016-2017

NO Kelas Perempuan Laki-Laki Jumlah
1 I 65 65 130
2 II 59 59 118
3 III 62 45 107
4 IV 54 34 88
5 V 44 34 78

Jumlah 284 237 521
Sumber: dokumen SD Islam Az Zahra Bandar Lampung 2016-2017

d. Tenaga Edukatif dan Administratif

Pada saat penulis mengadakan Penelitian  di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung, tenaga pengajarnya berjumlah 32 orang guru, berikut rinciannya :

Tabel 19

Data Guru dan Karyawan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

NO NAMA LENGKAP L/P JABATAN
MATA
PELAJARAN

1 Iqbal Hafidz Hakim, S. Hum L Kepala Sekolah Bahasa Arab
2 Ria Angggreyni R, S.Pd P Waka Kurikulum Matematika
3 Rendi Deswantoni L Waka Manajemen Mutu Tematik kelas 3
4 Aswin Yusuf, S.Pd L Waka Kesiswaan Penjaskes
5 Sartika Sukma, S. Pd P Wali Kelas Walikelas 5
6 Tri Yuli prihatini, S.Pd P Wali Kelas Walikelas 5
7 Rezti Ulvia, S.Pd. P Wali Kelas Walikelas 1
8 Ruli Dwi Nastiti, S.Pd. P Wali Kelas Walikelas 1
9 Yenni Indriani, S.Pd. P Wali Kelas Walikelas 3
10 Helda Irianto, S.Pd P Wali Kelas Walikelas 2

11
Handoyo, S.Pd L

Wali Kelas
Walikelas 4 &
Penjaskes

12 Nofi Yani, S.Pd P Guru Walikelas 1
13 Rita Suprihatin, S.Pd P Wali Kelas Walikelas 1
14 Novis Perwira, S.Pd.I L Guru Walikelas 3
15 Ridho Kurnia Sari, S.Pd P Wali Kelas Walikelas 5
16 Rini Yuniria Syahrie, S.Pd P Wali Kelas Walikelas 3
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17 Vera Herawati, S.Pd P Guru Walikelas 1
18 Ricky Tripinda L Wali Kelas Tahfidz
19 Yulia Zahra, S.Pd P Guru Walikelas 4
20 Wahyu Aliansyah L Wali Kelas Walikelas 3
21 Tri Septi Handayani, S.Pd P Guru Walikelas 2
22 Madyani, S.Pd.I L Guru Bahasa arab
23 Arlia Saktiningtyas, S.Pd P Guru Walikelas 2
24 Leli Sofia P Guru Walikelas 2
25 Husen Rifani, S.Pd.I L Guru Walikelas 4
26 Hasan Basri L Guru Doa dan hadist
27 Neneng Rahmawati P Guru Pendamping
28 Hajar Nur Latifa P Guru Pendamping
29 Sri Dewi Lestari P Guru Pendamping
30 Fafi Rahmatillah P Guru Pendamping
31 Yusita Wardani P Guru Tematik 3
32 Adelia Aris S P Guru Tematik 2

Sumber: Dokumen SD Islam Az Zahra Bandar Lampung 2016-2017

Jumlah Ketersediaan Buku dan Sarana Pendukung

a. Koleksi Perpustakaan

No Jenis Koleksi Buku Jumlah Satuan

1. Buku Teks Utama 2640 Examplar

2. Buku Bacaan 1082 Examplar

3. Buku Referensi 510 Examplar

b. Peralatan Pendidikan

No Jenis Peralatan Jumlah Satuan Kondisi

1. Alat Peraga IPA (Torso) 1 Unit Baik

2. IPS 3 Set Cukup

3. Matematika 2 Unit Baik
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4. Bahasa Indonesia 5 Unit Baik = 75%

5. Bahasa Inggris 3 Unit Baik

6. IPBA 2 Unit Baik

7. KIT IPA 5 Unit Baik =  50%

c. Media Pendidikan

No Jenis Media Jumlah Satuan Kondisi

1. Perangkat Komputer 3 Unit 2 = Rusak

1 = Baik

2. Printer 3 Unit 1 = Rusak

1 = Cukup

1 = Baik

3. LCD - - -

4. Projector (OHP) 1 Unit Rusak

5. Layar  OHP 1 Unit Rusak

6. Infokus 1 Unit Cukup

7. Layar Infokus 1 Unit Baik

8. Televisi 1 Unit Baik

9. Notebook AXIO100 (P.III) 1 Unit Rusak

10. DVD Player 1 Unit Baik

11. Sound System 1 Unit Cukup

12. Keeyboard Portable 1 Unit Hilang
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No Jenis Media Jumlah Satuan Kondisi

(Pencurian)

13 Sound System DAT 1 Unit Baik

14 CD Keping-Interaktif 376 Keping Cukup

d. Perabot Sekolah

No Jenis Perabotan Sekolah Jumlah Satuan Kondisi

1. Meja/kursi Kepala Sekolah 1 Set Baik

2. Meja/kursi Guru 14 Set Baik

3. Kursi Chitos 3 buah Baik

3. Meja Siswa 140 Buah Cukup

4. Kursi Siswa 280 Buah Cukup

5. Meja Komputer 4 buah Cukup-

Baik

6. Lemari Kelas 7 buah Cukup

B. Temuan Penelitian

Data penelitian tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SD

Islam Az Zahra Bandar Lampung diperoleh menggunakan instrumen

pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian

ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai perencanaan sarana dan
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prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan

sarana dan prasarana pendidikan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung. Berikut ini penyajian data

penelitian manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung.

1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung terbagi menjadi perencanaan sarana dan prasarana bangunan dan

perabot sekolah, perencanaan sarana dan prasarana alat pelajaran yang terdiri dari

pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium dan Perencanaan sarana dan

prasarana media pendidikan yang dikelompokkan menjadi audiovisual yang

menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Berikut ini data hasil penelitian mengenai perencanaan sarana dan prasarana

pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung.

A. Perencanaan Bangunan

Perencanaan bangunan awal Sd Islam Azzahra didirikan pada 27 November

2007 dan terdaftar dengan Akta Notaris Bambang Abiyono,S.H. No.89 dan Sd

Islam Azzahra ini mulai beroperasi dan mendapatkan ijin resmi untuk

menyelenggarakan penddidikan pada Agustus 2012.2 Hasil rapat koordinasi

sekolah yang dihadiri oleh Ketua yayasan, staf pimpinan sekolah, dewan guru dan

staf tata usaha bahwa nya tk dan sd Islam Azzahra masih bergabung dalam 1

2 Dokumentasi SD Islam Azzahra Bandar Lampung
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gedung untuk Sd Islam Azzahra dimulai dari lantai 2 sedangkan tk lantai 1. Untuk

tahun ajaran baru Tk akan dipindahkan tidak jauh dari Sd Islam Azzahra. Dan

pada tahun depan kami pihak Sd Islam Azzahra akan membuat Masjid atau

Musollah karena kami mengajarkan anak laki –laki wajib shalat dimasjid.

B. Perencanaan Alat Pelajaran

Perencanaan sarana dan prasarana Alat Pelajaran di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung merupakan langkah menetapkan kebutuhan sarana dan

prasarana yang akan dilaksanakan berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang

dimiliki. Perencanaan sarana dan prasarana program melalui serangkaian tahapan

yaitu rapat koordinasi sekolah, penetapan program sekolah, serta penetapan

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan program.3 Hasil

penelitian mengenai perencanaan sarana dan prasarana di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi Sekolah

Rapat koordinasi sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan rapat yang dilakukan pada awal semester untuk membahas program

sekolah serta kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung program sekolah.

Rapat koordinasi sekolah dihadiri oleh staf pimpinan sekolah, dewan guru, dan

staf tata usaha. Proses rapat koordinasi sekolah dipimpin oleh staf pimpinan

sekolah kemudian dewan guru dan staf tata usaha saling memberi masukan untuk

mencapai kesepakatan program serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung .

3 Dokumentasi SD Islam Azzahra Bandar Lampung
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Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 12

April 2017, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya diawal semester kita ada pertemuan sekolah koordinasi satu sekolah,
itu kan kita punya program-program, staf pimpinan sekolah memaparkan
programnya, lalu nanti teman-teman guru dan karyawan ada yang memberi
komentar termasuk sekaligus mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan.
Seperti misalnya tahun ini yang diminta teman-teman karena program kita mau
membiasakan siswa laki-laki untuk shalat ke masjid. Sebenarnya program ini
seharusnya sudah berjalan tetapi masjid terdekat sekolah (masjid Bayangkari)
ternyata tersebut tidak mampu menampung kuota siswa SD Islam Az Zahra
Bandar Lampung sehingga di butuhkan adanya masjid di Lingkungan sekolah”4.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Waka

manajemen Mutu pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa

“jadi ada rapat koordinasi sekolah membahas perencanaan sarana ini
kemungkinan kita hanya apa yang sesuai kebutuhan, jadi kita punya program apa
terus kemudian kebutuhan apa itu kita lengkapi. Para dewan guru juga memenuhi
sarana prasarana yang mereka butuhkan pada kegiatan belajar mengajar ya di
rapat ini” 5

Kemudian, hasil wawancara dengan guru pada tanggal 19 April 2017,

menyatakan bahwa

“setiap awal semester kita melakukan pertemuan koordinasi sekolah untuk
menetapkan program kemudian teman-teman guru dan karyawan memberi
masukan sekaligus mengungkapkan kebutuhan.”6

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat koordinasi

sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung dilaksanakan diawal semester

yang dihadiri oleh satf pimpinan sekolah, guru, dan staf tata usaha untuk

4 Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum, Hasil wawancara Kepala sekolah SD Islam Azzahra Bandar
Lampung, Tanggal 12 april 2017.

5 Rendi Dewastoni, Hasil wawancara waka kurikulum SD Islam Azzahra B.Lampung,
tanggal 12 April 2017

6 Rezty Ulfia, Hasil wawancara guru SD Islam Azzahra Bandar Lampung, Tanggal 19 April
2017
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membahas program sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana terkait program

sekolah terutama alat pelajaran.

2) Penetapan Program Sekolah

Penetapan program sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

dilakukan pada saat rapat koordinasi sekolah diawal semester. Penetapan program

sekolah merupakan kesepakatan seluruh peserta rapat untuk program yang akan

dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung. Proses penetapan program sekolah yaitu program sekolah

disampaikan oleh staf pimpinan sekolah agar diberi masukan oleh guru, staf tata

usaha sehingga diperoleh kesepakatan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara

dengan waka manajemen mutu pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan

bahwa

“kalau program disini cenderung ditentukan dari rapat koordinasi sekolah
asalkan tidak melenceng dari tujuan sekolah dan yayasan, jadi nanti teman-
teman saling memberi masukan saja untuk bagaimana nantinya pelaksanaan
program tersebut seperti kebutuhan sarananya.”7

Kemudian, hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 12 april

2017, menyatakan bahwa:

“kebetulan kalau program semester ini sholat di masjid kami prioritaskan, nanti
jadi masjid di lingkungan sekolah akan dibuat. Jadi, nanti bagi siswa diwajibkan
untuk sholat di masjid sekolah, baik shlat dzuhur maupun sholat dhuha. Selain itu
praktik-praktik keagamaan maupun ekstrakulikuler yang berkaitan dengan
keagamaan bisa di lakukan di lingkingan masjid.”8

7 Rendi Deswantoni,Op.cit,wawancara waka kurikulum
8 Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum, Op.cit,wawancara kepala sekolah
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Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan program

sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung didasarkan pada visi dan misi

sekolah dan yayasan sesuai tematik sekolah dan atas dasar kesepakatan seluruh

peserta rapat koordinasi sekolah. Program terbaru di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung adalah sholat di masjid.

3) Penetapan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung merupakan langkah menentukan kebutuhan sarana dan

prasarana yang mendukung berjalannya program sekolah yang telah disepakati.

Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana program dilakukan pada saat rapat

koordinasi sekolah diawal semester. Proses penetapan kebutuhan sarana dan

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

kesepakatan bersama pada rapat awal semester. Hal tersebut berdasarkan hasil

wawancara dengan guru pada tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“kalau penetapan kebutuhan program ditentukan secara langsung pada rapat
awal semester, untuk semester ini sesuai kesepakatan programnya sholat di
masjid,. Jadi penetapan program dan kebutuhan programnya akan
diprioritaskan.”9

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala

sekolah pada tanggal 12 April  2017, yang menyatakan bahwa:

“sarana prasarana disesuaikan dari program dulu. Jadi, begitu ada program
kemudian muncul kebutuhannya apa. Dan yang akan datang selain masjid adalah
pemindahan devisi TK dari gedung yang sebelumnya menyatu dengan gedung SD,

9 Rezty Ulfia, Op.cit.,hasil wawancara guru
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yaitu di lantai satu. Dan akan di pisahkan di lahan lain yang bersebrangan agar
kegiatan belajar mengajar lebih optimal.”10

Kemudian hasil wawancara dengan waka manajemen mutu pada tanggal 12

April 2017, yang menyatakan bahwa

“kita menyesuaikan dengan program, jadi begitu ada program terus kemudian
kira-kira itu butuh apa. Kemudian sarana yang lain misalkan ekskul itu yang
painting club, alat-alat untuk melukis supaya dipenuhi agar KBM-nya tidak
terganggu.”11

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan kebutuhan

sarana dan prasarana program di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

disesuaikan dengan program yang disepakati dan kondisi sarana dan prasarana

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

Kebutuhan untuk sholat di masjid yang merupakan program terbaru di SD Islam

Az Zahra Bandar Lampung adalah masjid di lingkungan sekolah.

C. Perencanaan Media Pendidikan

Dalam melengkapi beberapa kebutuhan yang dibutuhkan di Sd Islam Azzahra

Bandar Lampung kami dari pihak sekolah melakukan rapat koordinasi yang

dilakukan di awal semester gunanya untuk melengkapi semua media pendidikan

dalam proses belajar mengajar sehingga aktifitas belajar dapat berjalan dengan

baik, tertib, efektif dan tanpa kendala. Setiap guru berhak berbicara apa saja

kekurangan media yang dibutuhkan baik dikelas maupun diluar kelas baik itu

audiovisual yang menggunakan alat penampil dan yang tidak menggunakan alat

10 Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum, Op.cit,wawancara kepala sekolah
11 Rendi Deswantoni, Op.cit., wawancara waka kurikulum
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penampil. 12 Media yang pendidikan yang dilengkapi di kelas salah satu nya

adalah proyektor guna nya untuk mempermudah berjalannya proses belajar

mengajar dan menjadi salah satu daya tarik siswa agar tidak bosan belajar hanya

melihat tulisan di papan tulis.

Perencanaan sarana dan prasarana di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan langkah menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk masa yang

akan datang berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Proses

perencanaan sarana dan prasarana melalui serangkaian tahapan yaitu pelaporan

kebutuhan, pengolahan data laporan, serta penetapan kebutuhan sarana dan

prasarana. Hasil penelitian mengenai perencanaan sarana dan prasarana di SD

Islam Az Zahra Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Pelaporan Kebutuhan

Pelaporan kebutuhan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung merupakan

penyampaian kebutuhan sarana dan prasarana kepada penanggung jawab sarana

dan prasarana sekolah. Proses pelaporan kebutuhan dilakukan oleh masing –

masing dewan guru baik wali kelas maupun guru pengampu mata pelajaran dan

karyawan kepada waka manajemen mutu yang menyediakan sebagian besar

sarana prasarana mengenai kebutuhan rumah tangga apa saja yang telah habis dan

perlu diadakan. Laporan dari masing-masing dewan guru digunakan sebagai

bahan pengolahan data kebutuhan rumah tangga setiap awal tahun ajaran. Hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mutu pada tanggal

12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

12 Dokumentasi Sd Islam Azzahra Bandar Lampung.RKT.(TA 2016/2017)
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“disini ada yang namanya RAPBS jadi setiap tahun ajaran baru jadi apa yang
dibutuhkan oleh guru dan karyawan di sampaikan saat itu. Nantinya akan
diproses maka waka manajemen mutu akan memenuhi sarana prasarana yang
dibutuhkan pada KBM nya, tetapi nggak selalu saklek jadi semisalnya ada
kerusakan atau kekurangan di tengah-tengah maka bisa di ajukan” 13

Pernyataan tersebut juga diperkuat hasil wawancara dengan guru pada

tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“sarana dan prasarana rumah tangga, sementara ini kita berkomunikasi dengan
teman-teman berkoordinasi, terus apa yang menjadi kebutuhan perkelas, apa
yang menjadi kerusakan perkelas gitu, harus kita catat lalu kita bersama bapak
kepala terutama dan waka manajemen mutu. Guru mengatakan pak saya butuh
pengharum spidol, pak butuh ini, tetapi itu biasanya per tahun ajaran ataupun
per semester.”14

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan waka

manajemen mutu pada tanggal 12 April 2017, menyatakan bahwa:

“kalau yang rumah tangga itu yang kecil-kecil tapi banyak juga itu, jadi nanti
teman-teman mendata, biasanya kalau yang itu awal tahun teman-teman
mendata, kelasnya yang belum ada apa, spidol,penghapus ya barang kecil-kecil
yang tetap harus ada, tempat sampah dan sebagainya itu didata nanti teman-
teman mengumpulkan, terus saya dan tim menjumlah ada berapa yang harus
dicari dan disediakan nanti tinggal didistribusi ke kelas.”15

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan kebutuhan

sarana dan prasarana rumah tangga di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

dilakukan oleh dewan guru dan karyawan kepada waka manajemen mutu .

Pelaporan dari masing-masing dewan guru dan staf digunakan sebagai bahan

pengolahan data kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga setiap awal tahun

ajaran.

13 Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum, Op.cit,wawancara kepala sekolah
14 Rendi Deswantoni,Op.cit,wawancara waka kurikulum
15 Rezty Ulvia, Op.cit., wawancara guru
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2. Pengolahan Data Laporan

Pengolahan data laporan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan tindak lanjut dari laporan kebutuhan masing-masing dewan guru dan

karyawam kelas untuk dibuat daftar kebutuhan sarana prasarana rumah tangga

oleh waka manajemen mutu. Data laporan kebutuhan sarana dan prasarana rumah

tangga digunakan sebagai dasar penetapan kebutuhan oleh kepala sekolah dengan

koordinasi bendahara. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan guru

mutu pada tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa

“kalau untuk pengolahan data kebutuhan rumah tangga dari teman-teman guru
setelah mendata kelasnya yang belum ada apa. Setelah teman-teman
mengumpulkan kemudian bagian rumah tangga mengelola untuk dibuat daftar
kebutuhan.”16

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru pada

tanggal 19 april 2017, yang menyatakan bahwa:

“biasanya teman-teman guru mendata, kelasnya yang belum ada apa didata,
nanti teman-teman mengumpulkan, terus saya dan tim menjumlah ada berapa
yang harus dicari dan disediakan.”17

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan data

laporan sarana dan prasarana rumah tangga di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung dilakukan oleh waka manajemen mutu menjadi daftar kebutuhan

sekolah. Daftar kebutuhan sekolah akan diajukan kepada kepala sekolah dengan

koordinasi bendahara sebagai dasar penetapan kebutuhan sarana dan prasaran

rumah tangga.

16 Rezty Ulvia, Op.cit., wawancara guru
17 Ibid
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3. Penetapan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penetapan kebutuhan sarana dan prasarana di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung merupakan keputusan kepala sekolah dengan koordinasi bendahara

mengenai  kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dilakukan pengadaan.

Proses penetapan kebutuhan yaitu daftar kebutuhan sarana dan prasarana rumah

tangga yang diperoleh dari waka manajemen mutu dipertimbangkan oleh kepala

sekolah dan bendahara agar disesuaikan dengan anggaran sehingga keputusannya

tepat berdasarkan prioritas kebutuhan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara

dengan kepala sekolah pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“kami ini mengelola sendiri ya,ini sekolah bukan sekolah perusahaan,kami
sekolah swasta jadi kami ini kan apa diberi otonomi untuk mengelola sendiri ,
jadi kebutuhan kita kelola sendiri, dengan sepengetahuan yayasan, yayasan akan
kita berikan laporan tiap bulan..”18

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan waka

manajemen mutu pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“ya, jadi kita memang memprioritaskan yang mendesak gitu ya, misalkan seperti
kebutuhan di lab. komputer itu kita kan karena kalau tidak kita lengkapi nanti kan
proses KBM-nya tidak berjalan la itu kita prioritaskan. Jadi setiap ada laporan
kemudian kita teruskan ke kepala sekolah, terus kepala sekolah oke, kita adakan
perbaikan atau pengadaan baru.”19

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan kebutuhan

sarana dan prasarana di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung dilakukan oleh

kepala sekolah dengan koordinasi bendahara karena pengelolaan kebutuhan

rumah tangga merupakan otonomi sekolah. Penetapan kebutuhan sarana dan

18 Iqbal Hafidz Hakim, S.Hum, Op.cit,wawancara kepala sekolah
19 Rendi Deswantoni,Op.cit,wawancara waka kurikulum
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prasarana berdasarkan data laporan dari waka manajemen mutu yang bersumber

dari laporan masing-masing dewan guru dan karyawan.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung terbagi menjadi pengadaan sarana dan prasarana bangunan dan perabot

sekolah, pengadaan sarana dan prasarana alat pelajaran yang terdiri dari

pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium dan  Pengadaan sarana dan

prasarana media pendidikan yang dikelompokkan menjadi audiovisual yang

menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Berikut ini data hasil penelitian mengenai pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung.

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan

semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengadaan

bangunan di Sd Islam Azzahra dilakukan dengan cara membangun bangunan

baru. Dalam mengadakan bangunan baru melewati beberapa tahapan yang

pertama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lapangan. Sebelum

perencanaan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu harus diadakan persiapan

yaitu pengumpulan data, pembuatan program kebutuhan bangunan/ ruangan,

pengarahan penugasan dan pengadaan tanah. Dan dalam pengadaaan gedung Sd

Islam Azzahra telah memiliki jasa konsultan agar tanah aman tanpa ada yang
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menganggu, sehingga dengan izin yang dilakukan Sd Islam Azzahra Bandar

Lampung dapat dibangun dengan berbagai tata cara pengizinan.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pelajaran

Pengadaan sarana dan prasarana alat pelajaran di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang

mendukung berjalannya program sekolah. Pengadaan alat pelajaran atau barang

di Sd Islam Azzahra memiliki kerja sama dengan beberapa suppliyer, toko-toko

besar,dll. Pengadaan sarana dan prasarana program dilakukan menggunakan

proposal pengadaan yang ditujukan kepada kepala sekolah dengan daftar

kebutuhan dan rincian harga. Proses pengadaan sarana dan prasarana dengan

pengajuan proposal ke kepala sekolah, apabila proposal sarana dan prasarana

disetujui kepala sekolah maka akan menerima barang sesuai daftar kebutuhan. Hal

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 12 April

2017, yang menyatakan bahwa:

“Pengadaan sekolah ini kami mengadakan kerja sama dengan beberapa suplyer
dsb toko-toko besar di Bandar lampung, kok bisa, ya kembali lagi dari beberapa
orang tua murid bersedia memasok, kebutuhan sarana prasarana sekolah. Selain
itu owner yayasan kami merupakan tenaga pendidik sehingga murid-muridnya
yang dulu sudah banyak yang sukses sehingga bisa memberikan harga khusus
untuk sarana prasarana. ”20

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru pada

tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa:

20 IqbalHafidz Hakim,Op.cit,wawancara kepala sekolah
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“Kemarin misalnya pada awal ajaran baru saya membutuhkan alat tulis, spidol
dan isinya serta alat lain-lain. Lalu dalam rapat saya menyampaikan hal tersebut
pada waka manajemen mutu, setelah itu ada proposal pada kepala sekola barulah
saya dapatkan sapras itu.”21

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan

prasarana program di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung dengan menggunakan

proposal. Proposal diajukan ke kepala sekolah dengan daftar kebutuhan dan

rincian harga.

c.Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana media pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pengadaan

sarana dan prasarana merupakan otonomi sekolah dengan anggaran tersendiri

yang berasal dari dana pembangunan siswa. Proses pengadaan sarana dan

prasarana ditetapkan oleh kepala sekolah dengan koordinasi bendahara kemudian

waka manajemen mutu menyediakan barang apa saja sesuai kebutuhan. Hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan waka manajemen mutu pada

tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“kami swasta tentu kontribusi orang tua dalam hal ini melalui mekanisme
pembayaran itu menjadi sumbangsih terbesar bagi sekolah ini untuk bisa
membangun. Ya, ini sekolah bukan sekolah perusahaan yang mempunyai induk
ibu yang bisa menaungi semua pendanaan ,tapi ini sekolah umum yang
kategorinya swasta, jadi secara otomatis pembiayaan seluruhnya di dasarkan
dari pembiayaan orang tua siswa ( pembayaran uang sekolah). Maka kontribusi
orang tua siswa sangat besar, karena memang gagasan kami yang mempunyai
stakeholder yang mempunyai itikad yang sangat baik dan seriusmenciptakan

21 Rezty Ulvia, Op.cit., wawancara guru
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sekolah yang nyaman secara fisik, berkualitas secara muatan dan menghasilkan
bibit-bibit unggul.”22

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru pada

tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa

“jadi setelah kepala sekolah menyetujui, nanti memang ada anggaran tersendiri
yang memang untuk dihabiskan. Untuk pengadaan itu biasanya dengan membeli
dan berkomunikasi dengan Pak waka manajemen mutu lalu barang di
distribusikan tiap kelas masing-masing.”23

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan

prasarana rumah tangga di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung  merupakan

otonomi sekolah dengan menggunakan dana pembangunan siswa, dan donator \.

Pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan keputusan kepala sekolah dengan

koordinasi bendahara. Proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan

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

kerja.

3. Penyimpanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  merupakan suatu upaya sekolah melakukan pengurusan

penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruangan

penyimpanan. Penyimpanan ialah kegiatan yang dilakukan untuk menampung

hasil pengadaan barang-barang yang keluar atau akan didistribusikan, dan

22 Rendi Dewastoni,Op.cit., wawancara waka kurikulum
23Rezty Ulvia, Op.cit., wawancara guru
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disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan

dan mengeluarkan barang di/dari gudang24.

Penyimpanan sarana prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung  dilakukan di dalam tempat penyimpanan khusus. Dimana tempat

penyimpanan untuk setiap barang di lakukan terpisah. Misalkan penyimpanan

untuk sarana prasarana di Sd Islam Azzahra dibagi menjadi 3 bagian ada yang di

bawah, ada yang dibelakang dan ada juga yang diatas. Untuk gudang pakaian itu

diletakkan dibawah agar mudah apabila ingin diperlukan sedangkan untuk

penyimpanan seperti cat itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak itu terletak

digudang bagian atas.25 Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala

sekolah  pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“kami punya tiga gudang untuk penyimpanan, untuk kebutuhan pembelajaran
disimpan di gudang lantai satu, dan untuk gudang segala macamnya itu ada di
belakang dan ada di lantai enam. Kemudian untuk bahan bangunan , cat dan
sebagainya itu kami jauhkan dari jangkauan anak-anak”26

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan waka

manajemen mutu pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk baju dan seragam setelah kita terima dari supplier langsung kita
data dan  kita simpan di gudang atas yang di lapangan futsal. Nanti divisi umum
juga pegang kuncinya jadi selain saya divisi umum juga menyimpan sapras
disana. Kalau ada teman-teman guru yang membutuhkan alat tulis misalnya bisa
langsung minta ke divisi umum.”27

24 Soebagio Atmodiwirio.Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT Ardadizya
Jaya,2005),hal. 254

25 Dokumentasi Sd Islam Azzahra Bandar Lampung
26 IqbalHafidz Hakim,Op.cit,wawancara kepala sekolah
27 Rendi Deswantoni,Op.cit.,wawancara waka kurikulum
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Selanjutnya, hasil wawancara dengan guru pada tanggal 19 April 2017,

menyatakan bahwa:

“kalau habis belajar komputer biasanya laptop langsung kita simpan di LAB
computer, kalau prakterknya sendiri dilakukan didalam kelas, untuk efisiensi
waktu dan tempat. Kalau untuk praktek IPA kami menyimpannya di dalam kelas
jadi di dalam kelas juga sudah tersedia alat-alat praktek IPA”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyimpanan sarana

prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung   disimpan di dalam

gudang yang terpisah antara kebutuhan pembelajaran, pakaian maupun material

bangunan. Dilakukan oleh divisi umum dengan diawasi waka manajemen mutu.

Kemudian penyimpanan sarana prasarana berupa laptop disimpan di dalam LAB

computer dan alat praktek IPA disimpan didalam kelas Oleh guru mata pelajaran.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  merupakan suatu upaya sekolah untuk menjaga fungsi sarana

dan prasarana pendidikan yang dimiliki agar dapat digunakan sewaktu-waktu

dalam kondisi baik. SD Islam Az Zahra Bandar Lampung  melakukan

pemeliharaan sarana dan prasarana dengan penanganan yang berbeda antara

sarana pendidikan dengan prasarana pendidikan. Berikut ini data hasil penelitian

mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  .
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a. Pemeliharaan Prasarana Sekolah

Pemeliharaan prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan pemeliharaan prasarana yang ada agar dapat digunakan sewaktu-

waktu dalam keadaan baik. Pemeliharaan prasarana pendidikan di SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung  dilakukan dengan pengecekan berkala, perbaikan

berdasarkan kondisi bangunan. Pengecekan berkala prasarana sekolah untuk

pencegahan kerusakan berat atau ketidaknyamanan yang tidak diinginkan. Hal

tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah  pada tanggal 12

April 2017, yang menyatakan bahwa:

“jadi kalau di yayasan ini ada empat divisi 2 divisi formal yaitu divisi TK dan
divisi SD, sedangkan untuk divisi non-formal adalah divisi TPA dan divisi umum.
Kalau saya di divisi SD bawahan saya adalah para dewan guru dan staf , kalau
divisi umum ada kepala divisi sendiri yang membawahi OB (office boy) maka
setiap lantai disini adadua OB tugasnya mengepel, menyapu. Namun itu berbeda
dengan yang sifatnya mekanisme yang sifatnya seperti AC , Internet, itu beda,
kami punya operator sendiri.”28

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan waka

manajemen mutu pada tanggal 12 April 2017, yang menyatakan bahwa:

“pemeliharaan mungkin berdasarkan kondisi barang, kalau butuh diperbaiki ya
diperbaiki. terus kita juga meminta tolong kepada yang ahli dalam arti sebagai
bidangnya kita minta untuk didata yang mana yang perlu-perlu itu, terus berapa
biayanya”29

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan prasarana

sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung   dilakukan dengan pengecekan

berkala, pemeliharaan juga dilakukan secara harian. Pemeliharaan yang sifatnya

28 IqbalHafidz Hakim,Op.cit,wawancara kepala sekolah
29 Rendi Dewastoni,Op.cit.,wawancara Waka Manajemen mutu
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mekanis membutuhkan operator tersendiri. Pemeliharaan prasarana sekolah di SD

Islam Az Zahra Bandar Lampung  menjadi tanggung jawab divisi umum yayasan.

b. Pemeliharaan Sarana Sekolah

Pemeliharaan sarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan pemeliharaan sarana sekolah agar dapat digunakan dalam kegiatan

belajar mengajar dengan kondisi yang baik. Pemeliharaan di Sd Islam Azzahra ini

di setiap lantai nya mempunyai 2 ob. Dan untuk pemantauannya disini dibagi

menjadi divisi formal dan non formal. Untuk divisi formal itu ada tk dan sd,

sedangkan divisi non formal ada TPA dan Umum. Untuk pertanggung jawabmya

dilakukan kerja sama.30 Pemeliharaan sarana sekolah menjadi tanggung jawab

dewan guru dan  karyawan yang menggukanan sarana pendidikan serta divisi

umum yang melakukan pemeliharaan secara berkala. Hal tersebut berdasarkan

hasil wawancara dengan kepala sekolah, pada tanggal 12 April 2017, yang

menyatakan bahwa:

“jadi diruang kelas itu masing-masing ada LCD TV ukuran 42 inchi, kemudian
dua buah AC, tempat sampah, White board dll. kalau pemeliharaan sarana di
lakukan secara berkala, contohnya adalah AC dilakukan pemeriksaan setiap
pertengahahan semester sudah harus dilakukan perbaikan atau tidak. Walau
kadang masih ada yang kecolongan sudah rusak duluan sebelum dilakukan
pemeliharaan. Kalau untuk penggunaan Laptop biasanya habis main langsung
disimpan oleh guru, jadi tetap terawat” 31

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru pada

tanggal 19 April 2017, yang menyatakan bahwa

30 Dokumentasi Sd Islam Azzahra Bandar Lampung
31 IqbalHafidz Hakim,Op.cit,wawancara kepala sekolah
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“kalau untuk sarana pendididkan seperti LED TV itu penanggung jawabnya
adalah guru maksudnya disini bukan melakukan perbaikan tetapi merawat
sehari-hari. Seperti setelah dipakai dimatikan, dll. Kalau untuk perbaikan
dilakukan oleh operator khusus”32

Selanjutnya, hasil wawancara dengan waka manajemen mutu pada tanggal

12 April 2017, menyatakan bahwa:

“jadi teman-teman guru yang kalau saprasnya kira-kira tidak berfungsi dengan
baik biasanya langsung laporan ke OB, setelah itu kalau bisa di perbaiki OB ya
diperbaiki, kalau yang seperti AC atau Wifi biasanya lapor ke saya nanti saya
hubungi operator khususnya.”33

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sarana

sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung  menjadi tanggung jawab dewan

guru dan karyawan untuk hal pemeliharaan, namun kalau perbaikan dilakukan

oleh divisi umum melalui OB dan operator khusus untuk masalah-masalah

mekanis. \

C. Pembahasan

Penyajian data hasil penelitian manajemen sarana dan prasarana pendidikan

di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung sebagaimana dipaparkan di atas, maka

pembahasan terdiri dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan

sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan,

penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemeliharaan sarana dan

prasarana pendidikan. Berikut ini pemaparan pembahasan penelitian manajemen

sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung.

32 Rezty Ulvia,Op.cit,wawancara guru
33 Rendy Deswantoni,Op.cit. wawancara waka Manajemen mutu
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1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perencanaan sarana dan prasaran pendidikan adalah langkah awal dalam

manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana

pendidikan merupakan persiapan kegiatan pengadaan melalui serangkaian proses

dengan perhitungan yang matang. Proses perencanaan sarana dan prasarana

pendidikan dilakukan agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi secara

efektif dan efisien. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung terbagi menjadi perencanaan sarana dan prasarana

program, perencanaan sarana dan prasarana rumah tangga.

Perencanaan sarana dan prasarana program SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung dilakukan agar sekolah dapat menentukan kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan yang mendukung berjalannya program sekolah.

Perencanaan sarana dan prasarana program dilakukan melalui serangkaian

tahapan yaitu rapat koordinasi sekolah, penetapan program sekolah, serta

penetapan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan

program. Tahapan dalam perencanaan sarana dan prasarana program di SD Islam

Az Zahra Bandar Lampung sebagai berikut.

Seperti perencanaan pada umumnya, perencanaan sarana dan prasarana

pendidikan disekolah pun bersifat sangat umum karena melibatkan  komponen

manajemen sarana dan prasarana lainnya. perencanaan sarana dan prasarana

merujuk kepada keseluruhan proses penyusunan daftar kebutuhan, pembelian/

pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan sarana
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dan prasarana pendidikan di sekolah. penyusunan daftar kebutuhan sekolah

didasarkan pertimbangan berikut : (a). pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana

karena berkembangnya kebutuhan sekolah; (b) pengadaan sarana dan prasarana

untuk pergantian barang-barang yang rusak, dihapuskan atau hilang dan (c)

pengadaan sarana dan prasarana untuk persediaan.34

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui perencanaan sarana dan prasarana

pendidikan disekolah adalah untuk : (a) mennghindari terjadinya kesalahan

pemesanan dan pembelian barang; (b) mencegah terjadinya keterlambatan

pemenuhan kebutuhan sekolah yang berdampak langsung kepada penundaan

penyampaian materi pembelajaran tertentu karena tidak tersediannya bahan

praktikum; dan (c) membangkitkan keberanian dan semangat guru dalam

melakukan eksperimen atau mengujicobakan penggunaan model pembelajaran

tertentu. singkat kata, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

disekolah dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada segenap civitas

sekolah tentang kepastian ketersediaan barang disekolah ketika dibutuhkan.35

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan

sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung terbagi

menjadi perencanaan sarana prasarana program, dan perencanaan sarana prasarana

rumah tangga. Perencanaan sarana prasarana program dibuat oleh pihak sekolah

sesuai dengan visi dan misi sekolah dan yayasan melalui serangkaian tahapan

34 Barnawi & M. Arifin,Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Yogyakarta,2012),
h. 114

35 Ibid, h. 115
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yaitu rapat koordinasi sekolah, penetapan program sekolah, serta penetapan

kebutuhan sarana prasarana program.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga

Pengadaan sarana dan prasarana rumah tangga di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  merupakan otonomi sekolah dengan menggunakan dana

pembangunan siswa, dan donator . Pengadaan sarana dan prasarana rumah tangga

berdasarkan keputusan kepala sekolah dengan koordinasi bendahara. Proses

pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dengan pembelian kemudian

di distribusikan di masing-masing kelas dan ruang kerja. Pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung sudah sesuai

dengan teori. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan otonomi

sekolah dengan anggaran tersendiri yang berasal dari dana pembangunan siswa.

Proses pengadaan sarana dan prasarana program sekolah ditetapkan oleh kepala

sekolah dengan koordinasi bendahara yang sebelumnya melalui proses

perencanaan sarana prasarana yang telah dilakukan sebelum nya melalui rapat

koordinasi sekolah.  kemudian waka manajemen mutu menyediakan barang apa

saja sesuai kebutuhan. Proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan

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

kerja.36

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah pada dasarnya

merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan yang sudah disusun

sebelumnya.  Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah pada

36 Barnawi & M. Arifin,Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Yogyakarta,2012), h. 116
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umumnya mengikuti prosedur sebagai berikut : (a) menganalisis kebutuhan dan

fungsi sarana dan prasarana; (b) membuat daftar sarana dan prasarana yang

dibutuhkan; (c) membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang

ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negri dan pihak yayasan bagi sekolah

swasta; dan (d) apabila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya

untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju.37

Dalam pengadaan sarana dan prasarana terdapat beberapa strategi yaitu :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan Cara Membeli

Membeli adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan yang lazim ditempuh yaitu dengan jalan membayar

sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah

sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian

dilakukan apabila anggarannya tersedia seperti pembelian meja, bangku, lemari,

papan tulis, wireless dan lain sebagainya. Dalam pembelian, termasuk didalamnya

adalah pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan

pengadaan langsung termasuk pekerjaan pemborongan.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Buat

sendiri

Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh

guru, siswa, atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat

efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana

37 Ibid h. 116
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dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan

terhadap sarana dan prasarana penddikan yang sifatnya sederhana dan murah,

misalnya alat-alat peraga yang dibuat oleh guru atau murid.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Melalui

Penerimaan Hibah atau Bantuan

Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana

dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara Cuma-Cuma dipihak

lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita

acara. Pengadaan dengan cara menerima bantuan, sumbangan, hibah, dan

menerima hak pakai dapat dilaksanakan jika dalama kegiatan itu telah terpenuhi

syarat-syarat tertentu, misalnya bersifat lunak, tidak mengikat,tidak bertentangan

dengan politik pemerintah, tidak membahayakan pelestarian pancasila, tidak

membahayakan keamanan nasional dan lain-lain.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan melalui Penyewaan

Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan

sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara

membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan

sarana dan prasarana bersifat sementara atau temporer.

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Melalui Pinjaman

Yaitu penggunaan barang secara cuma-Cuma untuk sementara waktu dari

pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.
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Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan cara ini hendaknya

dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan

temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Melalui Mendaur

Ulang

Mendaur ulang adalah kegiatan mengolah barang-barang bekas yang

kegunaannya sudah berkurang dengan cara peleburan atau perakitan kembali agar

barang-barang tersebut berguna kembali dan memiliki nilai tambah.Pengadaan

sarana dan prasarana pendidikan dengan cara mendaur ulang adalah pengadaan

sarana dan prasarana melalui aktifitas pemanfaatan barang yang sudah tidak

terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Misalnya

pembuatan alat pelajaran dan media pendidikan dari limbah kayu atau limbah

kertas, seperti pembuatan kertas doorslag dari bubur kertas Koran untuk membuat

lukisan dan peta timbul, pembuatan bangun ruang dari limbah kayu, pembuatan

hiasan dan bunga plastic dari limbah pipet dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadaan sarana

prasarana pendidikan terbagi menjadi pengadaan sarana prasarana program, dan

pengadaan sarana prasarana rumah tangga. Pengadaan sarana prasarana baik

program maupun rumah tangga dilakukan oleh sekolah sendiri atas dasar

keputusan kepala sekolah dengan menggunakan anggaran yang berasal dari dana

pembangunan siswa ( biaya administrasi sekolah).
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3. Penyimpanan Sarana dan Prasarana Penididikan

Penyimpanan sarana prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung  dilakukan di dalam tempat penyimpanan khusus. Dimana tempat

penyimpanan untuk setiap barang di lakukan terpisah. Misalkan penyimpanan

untuk sarana prasarana mengajar disimpan di tempat yang berbeda dengan sarana

penyimpanan sarana prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

disimpan di dalam gudang yang terpisah antara kebutuhan pembelajaran, pakaian

maupun material bangunan. Dilakukan oleh divisi umum dengan diawasi waka

manajemen mutu. Kemudian penyimpanan sarana prasarana berupa laptop

disimpan di dalam LAB computer dan alat praktek IPA disimpan didalam kelas

oleh guru mata pelajaran.38

Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  telah sesuai dengan teori. Penyimpanan ialah kegiatan yang

dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang-barang yang keluar atau

akan didistribusikan, dan disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan

meliputi menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang di/dari gudang.

Pengelolaan penyimpanan sarana prasarana pendidikan di SD Islam Az Zahra

Bandar Lampung  dilakukan setelah mendapatkan barang dari pemasok, kemudian

di simpan masing – masing di dalam gudang yang sesuai.

Barang-barang perlengkapan sekolah yang telah diadakan dapat disimpan.

Pendistribusian perlengkapan sekolah adalah kegiatan pemindahan barang dan

38 Wahyu Sri Ambar Arum, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, (Jakarta : CV.
Multi Karya Mulia, 2006), hal. 46
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tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit

atau orang-orang yang membutuhkannya. Ada tiga langkah pendistribusian

perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman

barang, dan penyerahan barang. Dalam kaitan dengan pendistribusian

perlengkapan di sekolah ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dan dipegang

teguh, yaitu ketepatan barang yang disalurkan, ketepatan sasaran penyaluran dan

ketepatan kondisi barang yang disalurkan.Sedangkan khusus dalam kaitannya

dengan penyusunan alokasi barang ada empat hal yang perlu ditetapkan, yaitu

penerima barang, waktu penyaluran barang, jenis barang yang akan disalurkan

dan jumlah barang yang akan disalurkan.39

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penyimpanan sara

prasarana pendidikan dilakukan di dalam tempat penyimpanan khusus. Dimana

tempat  penyimpanan untuk setiap barang di lakukan terpisah. Dilakukan oleh

divisi umum dengan diawasi waka manajemen mutu. Kemudian penyimpanan

sarana prasarana berupa laptop disimpan di dalam LAB computer dan alat praktek

IPA disimpan didalam kelas oleh guru mata pelajaran.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya yang dilakukan

agar sarana dan prasarana dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dengan

kondisi baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting

karena mempengaruhi kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan

39 Barnawi & M. Arifin,Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Yogyakarta,2012), h.
118
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optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan penanganan yang berbeda

antara pemeliharaan sarana sekolah dengan pemeliharaan prasarana sekolah.40

Pemeliharaan prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung

merupakan pemeliharaan prasarana yang ada agar dapat digunakan sewaktu-

waktu dalam keadaan baik. Pemeliharaan prasarana pendidikan di SD Islam Az

Zahra Bandar Lampung  dilakukan dengan pengecekan berkala, perbaikan

berdasarkan kondisi bangunan. Pengecekan berkala prasarana sekolah untuk

pencegahan kerusakan berat atau ketidaknyamanan yang tidak diinginkan.

Pemeliharaan prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar Lampung   juga

dilakukan secara harian. Pemeliharaan yang sifatnya mekanis membutuhkan

operator tersendiri. Pemeliharaan prasarana sekolah di SD Islam Az Zahra Bandar

Lampung  menjadi tanggung jawab divisi umum yayasan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk

melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana

dan prasarana tersebut selalu dalam kegiatan baik dan siap untuk digunakan secara

berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.41

Begitu barang-barang perlengkapan yang telah diadakan itu didistribusikan

kepada bagian-bagian kelas, perpustakaan,laboratorium, tata usaha, atau personel

sekolah berarti barang-barang perlengkapan itu sudah berada dalam tanggung

jawab bagian-bagian atau personal sekolah tersebut. Atas pelimpahan itu pula

40Ibid h. 125

41 Ibid
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bagian-bagian atau personel sekolah tersebut berhak memakainya untuk

kepentingan proses pendidikan di sekolahnya.

Dalam kaitan dengan pemakaian perlengkapan pendidikan itu,ada dua prinsip

yang harus selalu diperhatikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi.

Dengan prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di

sekolah harus ditujukan semata-mata dalam rangka memperlancar pencapaian

tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan dengan prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan

pendidikan di sekolah secara hemat dan dengan hati- hati sehingga semua

perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak atau hilang. Dalam rangka

memenuhi kedua prinsip tersebut di atas maka paling tidak ada tiga kegiatan

pokok yang perlu dilakukan oleh personal sekolah yang akan mamakai

perlengkapan pendidikan disekolah, yaitu mamahami petunjuk penggunaan

perlengkapan pendidikan, menata perlengkapan pendidikan, dan memelihara baik

secara kontinu maupun berkala semua perlengkapan pendidikan. Sedangkan

dalam hubungannya dengan pemeliharaan perlengkapan pendidikan, ada beberapa

macam pemeliharaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemeliharaan sarana prasarana

pendidikan dilakukan dengan pemeliharaan prasarana sekolah, dan pemeliharaan

sarana sekolah. Pemeliharaan prasarana sekolah menjadi tanggung jawab divisi

umum dari yayasan yang diawasi oleh waka manajemen mutu dengan upaya

pemeriksaan kondisi kelas secara berkala  setiap satu tahun sekali untuk mencegah

kerusakan.
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