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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA 

DI SMP AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

SITI AISYAH 

 

 Melihat pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan, SMP 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang merupakan sekolah swasta dengan akreditasi A 

dimana prinsipnya sarana dan prasarana pendidikannya telah memenuhi kebutuhan 

yang ada. Namun dengan hanya memenuhi kebutuhan yang ada tidak dapat berjalan 

dengan baik jika pengelolaannya tidak benar. Dengan begitu diperlukan manajemen 

untuk mengatur sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai. Dengan demikian rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam skripsi 

ini adalah, “Bagaimana implementasi manajemen sarana dan prasarana di SMP Al-

Azhar 3 Bandar Lampung?”. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seperti apa Implementasi manajemen sarana dan prasarana di SMP 

Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Adapun jenis dari penelitian yang penulis gunakan 

dalam penelitian di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif. Untuk memperoleh data yang lengkap, penulis menggunakan alat 

pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dimengerti bahwa implementasi 

manajemen sarana dan prasarana di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang 

meliputi: pertama kegiatan perencanaan sarana dan prasarana selalu dilakukan mulai 

dari analisis kebutuhan, menetapkan dana dan menyeleksi barang kebutuhan, kedua 

kegiatan pengadaan sudah berjalan mulai dari dropping pemerintah dan yayasan, 

pengadaan dengan cara membeli dan menentukan dana sesuai kebutuhan namun 

masih ada kegiatan pengadaan yang belum berjalan , ketiga penggunaan sarana dan 

prasaraa selalu dilakukan untuk menunjang pembelajaran, keempat pemeliharaan 

sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dengan melibatkan warga sekolah, 

kelima inventarisasi selalu dilakukan sebagai bukti pengadaan barang, keenam 

kegiatan penghapusan belum pernah dilakukan  dan ketujuh  pertanggungjawaban 

dilakukan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban. 

 Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

manajemen sarana dan prasarana di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah 

terpenuhi dengan cara: perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, 

pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan dan pertanggungjawaban. 
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