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ABSTRAK 
 

Nama  : Andi Rifa’atul Mahmuda 

NIM  : 20300118004 

Judul  : Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT  

  SMK  Negeri 1 Bulukumba 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui implementasi manajemen 

sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, dan (2) Mengetahui 

hambatan dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK 

Negeri 1 Bulukumba. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

manajemen. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengolahan data dan analisis data 

dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sarana dan 

prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba dilakukan dengan menganalisis 

terlebih dahulu kebutuhan lalu melakukan perencanaan dengan bekerja tim, (2) 

Pengadaan sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba dilakukan 

dengan cara membeli dan hibah/bantuan serta membuat sendiri dan mendaur 

ulang, (3) Penyaluran sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

dilakukan dengan melibatkan pihak penyalur dan pihak penerima yang dilengkapi 

dengan berita acara serah terima barang, (4) Inventarisasi sarana dan prasarana di 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba dilakukan dengan  menginput keseluruhan 

cacatan masuk ke dalam web. SIMBAKDA: http://simbakda.sulselprov.go.id., (5) 

Pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba dilakukan 

secara optimal, (6) Penyimpanan sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan dengan menyimpan pada gudang dan lemari stok barang, 

dan (7) Penghapusan sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

belum pernah dilakukan. 

Implikasi dalam penelitian ini: (1) Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, tenaga pendidik 

dan kependidikan agar lebih menekankan kepada peserta didik dalam 

pemeliharaan sarana prasarana, supaya tidak keseringan mengeluarkan biaya yang 

hanya problemnya sama disetiap tahun. Jadi, sebaiknya perlu mengadakan 

kegiatan dengan tema pentingnya merawat dan memelihara sarana prasarana 

sekolah, (2) Peserta didik agar lebih mendengarkan arahan guru dalam 

pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.   

http://simbakda.sulselprov.go.id/


 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era 4.0 ini begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan, 

tidak dipungkiri hal yang sangat menjadi pengaruh dalam perubahan tersebut 

adalah pada bidang teknologi dan informasi yang kemudian pasti berpengaruh 

pula pada bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial.
1
 

Termasuk pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

untuk mendorong kemampuan yang dimiliki seseorang baik itu pada 

perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan yang baik 

pada Negara bergantung pada proses pendidikan yang ditempuh. 

Pentingnya pendidikan dalam Negara akan berpengaruh pada kualitas 

sumber daya yang dimiliki. Terutama pada keberhasilan manajemen sekolah 

dalam hal ini pada bidang manajemen sarana dan prasarana. Manajemen adalah 

sebuah proses dalam organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara bekerja sama 

dan memanfaatkan sebaik mungkin segala sumber daya yang dimiliki. Dalam 

proses manajemen tersebut terdapat dasar yang sangat berpengaruh besar dalam 

berjalannya sebuah organisasi yaitu fungsi manajemen. 

Lembaga pendidikan perlu menerapkan fungsi dasar manajemen dalam 

menjalankan sebuah roda organisasi. Fungsi tersebut yakni Planning 

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pengarahan), dan 

Controlling (Pengawasan). Jika hal tersebut dapat diterapkan secara optimal, 

                                                             
1
 Nurhaidah, M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa 

Indonesia (Jurnal: Pesona Dasar, Vol. 3 No. 3 April 2015), h. 2. 
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maka organisasi tersebut dapat dikatakan baik. Terutama dalam bidang 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.
2
 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan 

pengelolaan baik dari segi material dan perlengkapan sekolah lainnya untuk 

menunjang keberhasilan dan terselenggara dengan baiknya segala proses kegiatan 

dalam sekolah. 

Buat mewujudkan serta mengendalikan perihal tersebut. Pemerintah 

menghasilkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar 

Nasional Pembelajaran serta No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Serta 

Prasarana Sekolah. Pada BAB VII pasal 42 PP 32/ 2013 disebutkan kalau: (1) 

Tiap satuan pembelajaran harus mempunyai fasilitas yang meliputi perabot, 

perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran, novel serta sumber belajar yang 

lain, bahan abis pakai, dan peralatan lain yang dibutuhkan buat mendukung proses 

pendidikan yang tertib serta berkepanjangan; (2) Tiap satuan pembelajaran harus 

mempunyai prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pembelajaran, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang taman pustaka, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 

energi serta jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi, serta ruang/ tempat lain yang dibutuhkan buat mendukung proses 

pendidikan yang tertib serta berkepanjangan.
3
 

Sebagaimana salah satu ayat dalam Al-Qur‘an mengenai manajemen 

sarana dan prasarana: QS. Al-Mujadalah/58:11. 

                                                             
2
 Burhanudin Gesi, dkk., Manajemen dan Eksekutif (Jurnal Manajemen, Vol. 3 No. 2 

Oktober 2019), h. 53-57.   

3
 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (11)

4
 

Menurut Ibnu ‗Abbas dan Al-Hasan, ayat ini bermakna: ―Apabila kamu 

disuruh bangun untuk bersembahyang, berjihad, dan mengerjakan kebajikan, 

maka turutilah ajakan itu‖. Ayat ini menggerakan kita kepada memberi 

kelapangan kepada orang lain di dalam majlis ilmu dan dzikir dan segala majlis 

tha‘at dan lain-lain; baik pada hari jumat ataupun pada hari lain. Walaupun  siapa 

yang dahulu, dialah yang berhak, namun demikian, disukai dia bergeser sedikit 

untuk orang lain. Ayat ini melarang kita untuk menyuruh orang lain bangun untuk 

diduduki tempatnya. Mengenai bangun untuk orang yang datang, dipersilahkan 

para ‗ulama. Sikap tidak bangun berlaku tetap dizaman sahabat. Dalam pada itu, 

dalam masyarakat yang menganggap bahwa berdiri suatu penghormatan, maka 

sikap ini boleh dijalankan.
5
 

Surah tersebut menerangkan tentang berbagai macam alat pendidikan 

materil yaitu mengenai pengaturan tempat duduk. Hal tersebut, terlihat dalam poin 

yang menjelaskan tentang supaya kita berlapang-lapang dalam bermajelis. 

Pengaturan tempat duduk memang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan peserta didik. Akan tetapi, dengan pengaturan tersebut yang secara 

                                                             
4
  Tim Al-Qosbah, QS. Al-Mujadalah/58:11 (At-Taqwa: Al-Qur‘an Hafazah Perkata 

Metode 7 Kotak, Bandung), h. 543. 

5
 T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, Tafsir Al- Bayaan 4 (Bandung: PT Alma‘Arif), h. 172. 
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baik dan benar setidaknya mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. 

Sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk lebih menyerap materi yang 

disampaikan oleh para pengajar.
6
 

Terkhusus bagi jenjang pendidikan tingkat SMK yang memiliki banyak 

pembahruan aturan mengenai sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas 

sumber daya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam standar dan norma pada 

setiap jenjang pendidikan SMK bahwa untuk meningkatkan kualitas dan daya 

saing Sumber Daya Manusia, Pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Untuk semakin menguatkan 

program peningkatkan kualitas lulusan SMK, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan SMK melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 (SNP SMK).
7
 

Dalam pengelolaan manajemen sarana dan prasarana, tidak terlepas dari 

kegiatan/komponen yang harus diatur dengan melihat poin-poin penting dalam 

keberhasilan manajemen sarana dan prasarana yaitu perencanaan, pengadaan, 

penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan. Semua 

komponen tersebut berlaku disetiap jenjang pendidikan baik itu pada jenjang 

tingkat TK/sederajat sampai dengan tingkat SMA/SMK sederajat. 

Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana tentunya diharapkan selalu 

berjalan sesuai dengan harapan dan pastinya dengan kerjasama semua pihak yang 

                                                             
6
 Rahmat Hidayat dan H. Candra Wajaya, Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Manajemen 

Pendidikan Islam (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), 

h. 140. 
7
 Mustofa, dkk., Norma & Standar Laboratorium/Bengkel SMK Kompetensi Keahlian 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga (Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021), h. 1. 
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terlibat. Jika komponen-komponen yang ada dalam sarana dan prasarana berjalan 

dengan baik maka tentu akan menciptakan kondisi sekolah yang 

nyaman/rapih/teratur/dan indah.  

Hasil pengamatan awal di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba pada Senin 5 

April 2021, bahwa masih terdapat komponen sarana dan prasarana yang belum 

diterapkan secara optimal terutama pada komponen pemeliharaan. Sebagaimana 

pengertian dari pemeliharaan adalah cara yang dilakukan untuk menjaga dan 

merawat segala sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah supaya sarana 

dan prasarana tersebut dapat senantiasa terjaga dengan baik dan tentunya bakal 

bertahan lama sehingga akan mengurangkan biaya pengeluaran. 

Maka dari problem tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengkaji problem dengan judul “Implementasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu Implementasi Manajemen Sarana 

dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba.  

2. Deskripsi Fokus  

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini mencakup: 

a) Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan menganalisis 

dan   merencanakan  segala  bentuk  sarana  dan  prasarana yang dibutuhkan di 

sekolah, baik itu sarana dan prasarana bergerak maupun tidak bergerak. 
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b) Pengadaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan mengadakan segala jenis 

barang dan materil yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun beberapa hal 

yang dapat ditempuh dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan yaitu 

dapat dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, 

penyewaan, pinjaman, mendaur ulang, penukaran, dan perbaikan atau 

rekonstruksi kembali. 

c) Penyaluran sarana dan prasarana meliputi kegiatan pemindahan barang dari 

penyalur kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Sehingga sarana 

prasarana tersebut tampak secara fisik dalam sekolah. 

d) Inventarisasi meliputi kegiatan mencatat segala bentuk sarana prasarana yang 

ada di sekolah, seperti mencatat penerimaan barang, pembelian barang, 

peminjaman barang, dan pemberian kode. Sehingga sekolah dapat lebih 

mudah jika melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang terkait. 

e) Pemeliharaan meliputi bentuk kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang 

dimiliki sekolah dengan menempuh beberapa kegiatan yaitu perawatan secara 

terus-menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. 

f) Penyimpanan sarana dan prasarana meliputi kegiatan menyimpan sarana yang 

tidak dapat digunakan dan tidak memiliki nilai fungsi lagi ataupun sarana yang 

masih dalam kategori barang stok yang nantinya baru akan digunakan. 

g) Penghapusan sarana dan prasarana meliputi kegiatan menghapus sarana 

prasarana yang tidak memiliki nilai guna dan fungsi atau karena alasan-alasan 

tertentu sehingga pihak sekolah perlu melakukan penghapusan dalam 

administrasi ataupun dimusnahkan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan penelitian yang dikaji oleh 

peneliti yaitu: 
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1) Bagaimana Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT SMK 

Negeri 1 Bulukumba? 

2) Apa hambatan dalam Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang harus dilampirkan 

dalam sebuah penelitian, supaya dapat dinilai bahwa peneliti mampu 

mendemonstrasikan hasil bacaannya terkait dengan judul penelitiannya dengan 

judul penelitian orang terdahulu serta kemungkinan adanya signifikan dari 

penelitian-penelitian tersebut.
8
 Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu 

yang diambil oleh peneliti, yaitu: 

1) Muhammad Ma‘ruf Nasir dengan judul ―Implementasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana Pendidikan (Studi Kasus SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung)‖. Dalam penelitian tersebut, peneliti dapat mengetahui kegiatan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yaitu (1) Sekolah sudah melakukan tahap 

perencanaan/analisis kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

prosedur. (2) Sekolah sudah melakukan dengan prosedur pada tahap 

pengadaan dan menetapkan dana dengan jelas. (3) Pada tahap penyaluran, 

pihak orang pertama dan kedua saling keterkaitan. (4) Ditahap pemakaian, 

tidak ada prosedur resmi yang mengatur. (5) Sekolah sudah membuat buku 

pembelian dan buku inventarisasi, hanya belum memiliki buku penghapusan 

dan kartu barang. (6) Membuat laporan pertanggung jawaban yang dilakukan 

                                                             
8
 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 
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disetiap akhir semester dan akhir tahun oleh wakil kepala sekolah dan dibantu 

oleh pihak-pihak yang ikut menangani sarana dan prasarana di sekolah.
9
 

Penelitian di atas merupakan penelitian skripsi yang persamaannya 

membahas tentang‖ pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

yang perbedaannya pada objek penelitian. Sedangkan penelitian ini membahas 

penuh Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba yang memfokus pada penerapan komponen-komponen sarpras mulai 

dari perencanaan sampai penghapusan. 

2) Tunjung Fajar Riyanto dengan judul ―Manajemen Sarana Prasarana 

Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Purwokerto‖ 

pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Serta teknik analisisnya yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa  

proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 1 

Purwokerto meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, perawatan, 

penghapusan, dana, peminjaman, dan kehilangan. Sehingga kondisi sarana dan 

prasarana secara keseluruhan dalam kondisi baik dan cukup untuk 

melangsungkan proses belajar mengajar.
10

 

                                                             
9
 Muhammad Ma‘ruf Nasir, ―Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

(Studi Kasus SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung)‖, Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan 

Keguruan, 2019), h. 97-99. 

10
 Tunjung Fajar Riyanto, ―Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwokerto‖, Skripsi (Purwekerto: STAIN Manajemen Pendidikan 

Islam, 2015), h. 80. 
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Penelitian di atas merupakan penelitian skripsi yang memiliki letak 

persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Kemudian letak 

perbedaannya yaitu pada pembahasan dan teori yang diambil. Sedangkan pada 

penelitian ini membahas penuh komponen Implementasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba. 

3)  Hona Putri dengan judul ―Manajemen Sarana dan Prasarana dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di SMKN 1 Banda Aceh‖. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti memperoleh hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sarana prasarana di sekolah dilakukan 

dengan tahap analisis, kemudian melangkah pada pengadaan sarana dan 

prasarana. (2) Terdapat kendala yang dihadapi yaitu tidak sesuainya sarana 

dan prasarana yang diminta dengan yang diberikan sehingga tidak mencukupi. 

(3) Solusi terhadap kendala tersebut ialah adanya kerja sama dalam 

perencanaan manajemen sarana prasarana dan adanya pelatihan dalam 

peningkatan sumber daya manusia.
11

 

Penelitian di atas merupakan penelitian skripsi yang serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas baik manajemen―sarana 

prasarana di sekolah dan memiliki variabel pendukung tentang meningkatkan 

prestasi belajar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

membahas penuh komponen implementasi manajemen sarana dan prasarana di 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba. Mulai pada perencanaan sarana dan prasarana, 

pengadaan sarana dan prasarana, penyaluran sarana dan prasarana, inventarisasi 

                                                             
11

 Hona Putri, ―Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Menigkatkan Prestasi Belajar 

Peserta Didik di SMKN 1 Banda Aceh‖, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 

2020), h. 67-68. 
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sarana dan prasarana, penyimpanan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.  

4)  M. Azhari Tambunan dengan judul ―Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam 

Peningkatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa‖. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan oleh kepala 

sekolah bersama dengan personel sekolah dalam menyusun daftar kebutuhan 

sarana dan prasarana  sesuai dengan kebutuhan dan modal atau potensi yang 

telah ada di sekolah. Kemudian, pengadaan dilakukan sesuai dengan 

perencanaan kebutuhan yang sudah ditentukan pada tahap perencanaan. 

Berikutnya, dalam penelitian ini menyediakan buku inventaris, buku 

pembelian, buku penghapusan, dan buku kartu barang. Pemeliharaan 

dilakukan dengan cara menunjuk beberapa personel sekolah untuk dilakukan 

secara rutin dan incidental. Temuan penelitian terakhir diperoleh bahwa 

penghapusan dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dengan menempuh 

dua cara yaitu dimusnahkan atau dilelang kepada guru  dan karyawan 

sekolah.
12

 

Penelitian di atas merupakan temuan ilmiah jurnal yang serupa dengan  

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang manajemen 

sarana dan prasarana di sekolah. Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu memiliki variabel pendukung tentang peningkatan akreditasi 

madrasah aliyah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 

membahas penuh komponen-komponen manajemen sarana dan prasarana di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba. 

                                                             
12

 M. Azhari Tambunan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Peningkatan 

Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa (Serambi Tarbawih: Jurnal Studi Pemikiran, 

Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 01 No. 02, Juli 2013), h. 215. 
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5) Hartono, dkk., dengan judul ―Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bandar Lampung.‖ Dalam penelitian 

tersebut, para peneliti memperoleh kesimpulan yaitu implementasi manajemen 

sarana dan prasarana di SMK Taruna Bandar Lampung dilakukan secara 

optimal dan proses manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Menengah 

Kejuruan Taruna Bandar Lampung dilaksanakan secara berurutan yang 

dimulai pada proses tahap awal yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, 

inventarisasi, dan penghapusan supaya sarana dan prasarana dalam sekolah 

selalu dalam keadaan rapih, tertib, dan teratur.
13

 

Penelitian di atas merupakan penelitian jurnal yang memiliki persamaan 

dengan membahas implementasi manajemen sarana dan prasarana pada sekolah 

kejuruan. Sedangkan, perbedaannya yaitu hanya pada setting waktu dan tempat. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka sudah terlihat dengan jelas 

letak persamaan dan perbedaan yang akan calon peneliti lakukan dengan 

penelitian sebelumnya. Dengan garis besarnya, penelitian sebelumnya memiliki 

variabel pendukung seperti dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, 

dalam peningkatan akrediatasi, teori yang diambil, dan objek penelitian yang 

berbeda ada pada tingkat SMA/MA/SMK, serta berbeda dalam setting waktu dan 

tempat, seperti penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, 2015, 2020, 2013 dan 

2018. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas penuh komponen 

penerapan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba di 

tahun 2022. Komponen sarana dan prasarana tersebut mencakup perencanaan, 

pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan 

penghapusan. 

                                                             
13

 Hartono, dkk., Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah 

Kejuruan (Al-Idarah: Jurnal Kependidikan IslamVIII (1), 2018), h. 183. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu ―Untuk mengetahui Implementasi Manajemen 

Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba.‖ 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat yang 

diharapkan dapat diperoleh lewat penelitian yang biasanya mencakup dua hal 

pokok yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.
14

 Adapun kegunaan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan ilmiah dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan kontribusi 

peneliti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sarana dan 

prasarana sehingga mampu menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi 

sumbangan bagi UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, sehingga dapat 

mengimplementasikan manajemen sarana dan prasarana lebih baik lagi 

kedepannya sesuai dengan standar dan aturan yang sudah menjadi ketetapan.  

                                                             
14

 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah Makalah, Skripsi, Tesis, 

DIsettasi, dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi (Makassar: Alauddin Press, Agustus 2013), h. 18. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

1. Pengertian Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

Implementasi berdasarkan KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi merupakan sebuah pengaplikasian yang telah direncanakan secara 

detail untuk menjalankan suatu proses kegiatan dalam organisasi sehingga tujuan 

senantiasa dapat dicapai sesuai dengan harapan. 

Manajemen dalam Bahasa Arab diartikan sebagai ―Idaarah‖ yang berasal 

dari kata ―Adaara‖ yang berarti ―Mengatur‖.
1
 Selain hal tersebut, manajemen juga 

diistilahkan dengan kata ―Al-Tadbir‖ yang artinya ―Pengaturan‖. Kata tersebut 

merupakan turunan dari kata ―Dabbara‖ yang artinya ―Mengatur‖.
2
 

Kalimat di atas, maka sering terdengar dengan istilah ―Mudabbir‖ pada 

pondok-pondok pesantren yang artinya ―Pengelola/Pengurus‖ yang berarti 

memiliki amanah untuk mengatur urusan kesantrian seperti urusan tata tertib, 

kegiatan akademik, dan kegiatan administrasi lainnya. Kemudian kata 

―Yudabbiru‖ terdapat dalam QS. As-Sajdah/32:5. 

                                    

      

Terjemahnya: 

Dia  mengatur  urusan  dari  langit  ke  bumi,  kemudian (urusan)  itu   naik  

                                                             

1 Juhji, dkk., Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan 

Islam (Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara Vol. 1, No. 2, Desember 2020), h. 112. 

2
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 362. 
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kepadanya dalam satu  hari  yang  kadarnya  adalah  seribu  tahun menurut  

perhitunganmu. (5)
3
 

Ibn ‗Asyur memahami firman-Nya di atas dalam arti semua pengaturan 

makhluk dari langit ke bumi sejak masa penciptaan langit dan bumi itu serta apa 

yang terdapat antara keduanya, masing-masing berada dengan mantap 

sebagaimana pengaturan Allah atasnya. Yang lenyap atau yang tinggal – sampai 

hancurnya langit dan bumi – semuanya pada akhirnya terhimpun dan kembali 

kepada Allah dengan cara kembali dan kesudahan akhir yang sesuai dengan ciri 

dan sifat-sifatnya masing-masing sebagaimana dikehendaki oleh Allah melalui 

pengaturan-Nya.
4
 

Berdasarkan ayat di atas, Allah adalah pengatur segala urusan dari langit 

dan bumi. Semua urusan diatur oleh Allah, termasuk urusan kehidupan manusia di 

muka bumi. Melalui firman-Nya ini, Allah ingin menjelaskan kepada manusia 

bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Kita mengetahui aturan-aturan yang 

sudah dibuat Allah melalui firman-Nya yang diturunkan di muka bumi, yaitu Al-

Quran sebagai kitab pedoman untuk mengatur kehidupan manusia. Selain itu, 

manusia diturunkan di bumi juga sebagai khalifah, pengatur dan penjaga alam dari 

kerusakan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai co-werker with God, artinya 

asisten Allah dalam mengatur alam. Allah menciptakan alam semesta dan manusia 

sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memelihara dan menjaga dari kerusakan.
5
 

Ayat di atas, jika dikaitkan dengan sarana dan prasarana maka diartikan 

pengaturan itu dilakukan dengan berdasar pada komponen yang dijalankan yaitu 

                                                             
3
 Tim Al-Qosbah, QS. As-Sajdah/32:5  (At-Taqwa: Al-Qur‘an Hafazah Perkata Metode 7 

Kotak, Bandung), h. 415. 

4
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran” (Surah 

Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba’, Fathir, Yasin), (Jakarta: Lentera Hati), h. 181.  

5
 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-Ayat Manajemen “Hikmah idariyah dalam Al-Quran 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), h. 105. 
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mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, 

penyimpanan, sampai pada tahap pengelolaan penghapusan. 

Menurut Marno, manajemen adalah kemampuan dan keterampilan (Skill) 

yang dimiliki oleh manusia dan dapat memperoleh suatu hasil dalam organisasi 

melalui kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama-sama. Manajemen merupakan 

alat ukur yang digunakan dalam pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan 

efisien dengan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengawasan sumber daya organisasi.
6
 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen adalah seni, mengatur dan mengorganisir segala sumber daya 

yang dimiliki dalam organisasi sehingga tujuan yang hendak ingin dicapai dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

2. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua jenis fasilitas / perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam sekolah, baik itu jenis barang bergerak ataupun jenis barang 

yang tidak bergerak supaya tujuan dalam pendidikan dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan harapan.
7
 Sarana adalah alat yang secara langsung dapat 

mendukung terwujudnya tujuan dari pendidikan seperti meja, kursi, buku, dan 

sebagainya.
8
  

                                                             

6 Husaini dan Happy Fitria, Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam 

(JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 4 No. 1 Januari-

Juni, 2019), h. 45. 

7 Mona Novita, Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak 

Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam (Jurnal Nur El-Islam, Volume 4 nomor 2 Oktober, 

2017), h. 102. 

8 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 19. 
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Menurut Bafadal dalam Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, sarana 

adalah seluruh perangkat perlengkapan, bahan, dan perabot  yang  secara langsung 

digunakan dalam proses kegiatan pendidikan di sekolah.
9
 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana adalah kegiatan yang secara 

langsung menunjang jalannya proses kegiatan di sekolah seperti meja, kursi, alat 

pembelajaran, dan alat dalam kegiatan manajemen sekolah. 

Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang proses berjalannya pendidikan seperti halaman sekolah, kebun 

sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.
10

 Prasarana pendidikan adalah 

semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang terlaksananya 

proses kegiatan pendidikan di sekolah seperti ruang teori, ruang perpustakaan, 

ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang konseling, ruang aula, 

ruang tata usaha, ruang unit organisasi kesiswaan, UKS, kantin sekolah, lapangan, 

dan ruangan-ruangan lainnya.
11

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa prasarana adalah kegiatan secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses kegiatan di sekolah, namun memiliki fungsi 

yang paling utama dalam proses kegiatan di sekolah yaitu berupa lahan, 

bangunan, dan ruangan-ruangan sekolah. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan tidak terlepas dari bagian 

administrasi sekolah dengan tugas mengatur agar dapat mengelola dan 

                                                             
9 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, h. 20. 

10 Mona Novita, Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak 

Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam, h. 102. 

11 Rika Megasari, Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi (Jurnal Administrasi Pendidikan: 

Bahana Manajemen Pendidikan, Volume 2 Nomor 1 Juni 2014), h. 3. 
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memberikan kontribusi secara optimal sehingga semua proses kegiatan dalam 

sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Proses kegiatan dalam sarana dan 

prasarana mencakup perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan 

prasarana, penyaluran sarana dan prasarana, penyimpanan sarana dan prasarana, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, inventarisasi sarana dan prasarana, serta 

penghapusan sarana dan prasarana.
12

 

Berdasarkan penjelasan manajemen sarana dan prasarana, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah proses 

mengorganisir dan mengatur jalannya proses pendidikan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki, dengan kegiatan yang dilakukan dalam manajemen 

sarana dan prasarana yaitu merencanakan, mengadakan, penyaluran, 

penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. 

3. Jenis-Jenis Manajemen Sarana dan Prasarana 

Secara garis besar, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Lahan, yaitu sebidang tanah yang digunakan untuk mendirikan 

banguna sekolah. 

b. Ruangan, yaitu tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, kegiatan penunjang, dan kegiatan administrasi. 

c. Perabot, yaitu seperangat bangku, meja, lemari, dan sejenisya yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan 

penunjang, dan kegiatan administrasi. 

                                                             
12 Fathurrahman dan Rizky Oktaviani Putri Dewi, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Dalam Mendukung Proses belajar Siswa di SDN Putri 1 Kembangbahu Lamongan 

(Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 8 No. 1, 2019), h. 179. 
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d. Bahan praktik, yaitu semua jenis alat bahan alami dan buatan yang 

digunakan untuk praktik. 

e. Alat, yaitu sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan hal-hal 

tertentu   bagi   terselenggara  dengan  baiknya  kegiatan pembelajaran,  

kegiatan penunjang,dan kegiatan administrasi. 

f. Bahan ajar, yaitu sumber bacaan yang berisi tentang ilmu pengetahuan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada program normative, 

adaptif, dan produktif, yang mencakup dan modul, yang terdiri atas 

buku pegangan, buku pelengkap, buku sumber (referensi), dan buku 

bacaan. 

g. Sarana olahraga, baik di luar maupun di dalam ruangan.
13

 

Setiap lembaga pendidikan diwajibkan mengusahan semua sarana dan 

prasarana dengan memperhatikan rencana kebutuhan yang telah dibuat setiap awal 

kalender pendidikan. Lembaga harus bisa menentukan skala prioritas terhadap 

kebutuhan sarana dan prasarana, jangan sampai ada sarana dan prasarana yang 

belum urgen kehadiran lebih diutamakan daripada sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan secara mendesak. Tentu dengan perencanaan yang menyeluruh, 

cermat, dan rinci, maka skala prioritas bias ditentukan dengan tepat. 

4. Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dalam buku Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea menjelaskan bahwa 

ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencakup tujuh poin 

yaitu perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, 

penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan sarana 

dan prasarana. Berikut penjelasannya: 

                                                             
13

 Kompri, Manajemen Pendidikan-2 (Bandung: Al-Fabeta, 2014), h. 241. 
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a. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Menurut Barnawi dan Arifin, perencanaan berasal dari kata ―Rencana‖ 

yang berarti ―Rancangan‖ atau ―Kerangka‖. Jadi perencanaan adalah suatu 

rancangan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Perencanaan dalam sarana 

dan prasarana pendidikan sendiri adalah proses kegiatan perancangan upaya 

pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, 

rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan 

yang dibutuhkan di sekolah.
14

 

Terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan sarana dan 

prasarana pendidikan yaitu: 

1)  Perencanaan Barang Bergerak 

Perencanaan barang bergerak hendaknya melewati tahapan yang meliputi 

(a) penyusunan daftar kebutuhan yang dibuat dengan cara mengidentifikasi dan 

menganalisis semua kebutuhan baik itu di masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang. (b) estimasi biaya yaitu menaksirkan biaya yang dibutuhkan untuk 

satu bulan, triwulan, dan biaya untuk satu tahun. (c) skala prioritas, ditetapkan 

berdasarkan dana yang ada dan jika sangat urgen. (d) menyusun rencana 

pengadaan yang dibuat persemester dan pertahun.
15

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan barang bergerak 

memiliki empat tahap yaitu menyusun daftar kebutuhan, estimasi biaya, skala 

priorotas, dan menyusun rencana pengadaan. 

                                                             

14 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 36. 

15 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, h. 37. 
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2) Perencanaan Barang Tidak Bergerak 

Perencanaan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Dalam 

mendirikan sebuah sekolah hendaknya tanah yang dipilih harus strategis, bebas 

dari bencana, subur, dan memiliki pemandangan yang indah.  

Menurut  Barnawi  dan  Arifin  dalam Rusydi Ananda  dan  Oda Kinata 

Banurea, syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan tanah yaitu (a) mudah 

diakses/ditempuh dengan berjalan kaki dan berkendara. (b) letak strategis dan 

dekat dengan lingkungan yang memiliki banyak hubungan dengan kepentingan 

sekolah. (c) cukup luas. (d) mudah kering jika tergenang oleh air, bebas dari 

pembusukan, dan tidak merupakan tanah yang konstruksinya adalah hasil 

buatan/timbanagn urugan. (e) tanahnya yang mudah ditanami dan subur. (f) cukup 

air ataupun mudah dan tidak tinggi biaya jika harus menggali sumur ataupun pipa-

pipa di perairan. (g) memperoleh sinar matahari yang cukup. (h) tidak terletak 

ditepi jalan/persimpangan jalan yang ramai dan berbahaya serta tidak 

berdempetan dengan rumah sakit, kuburan, pasar, dan pabrik.
16

 

Bangunan sekolah merupakan hal selanjutnya yang harus dikerjakan jika 

ingin mengadakan/mendirikan sebuah sekolah. Bagunan/gedung sekolah tentunya 

harus dirancang dengan kualitas yang baik dan harus juga sesuai dengan 

kurikulum pendidikan yang berlaku.  

Maka, prosedur perencanaan untuk mengadakan bangunan sekolah adalah: 

a. Menyusun rencana bangunan yang dibutuhkan berdasarkan pada analisis 

kebutuhan secara lengkap dan teliti seperti fungsi bangunan, jumlah pemakai 

                                                             
16

 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, h. 39. 
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yaitu stackholder sekolah, kurikulum sekolah, dan perlengkapan yang akan 

ditempatkan pada bangunan-bangunan tersebut.  

b. Melakukan survei terhadap tanah.  

c. Menyusun dan mengecek rencana konstruksi serta arsitektur bangunan 

berdasarkan dengan kebutuhan dan hasil survei.  

d. Menyusun rencana dana/anggaran biaya sesuai dengan standar di daerah 

masing-masing. 

e. Menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan pelaksanaan 

secara tertulis serta memperkirakan skala prioritas yang telah ditetapkan.
17

 

Berdasarkan penjelasan mengenai perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam merencanakan sebuah 

sarana dan prasarana yang hendak ingin dicapai tujuannya, tentunya harus 

merencanakan dengan matang setiap item-item yang akan dibutuhkan di masa 

sekarang hingga di masa yang akan datang. Dimana hal yang pertama dilakukan 

adalah kegiatan mensurvei segala sarana dan prasarana yang akan diadakan 

nantinya. Sehingga estimasi biaya akan terorganisir dengan baik. 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan ruang lingkup 

kedua setelah perencanaan. Pengadaan merupakan kegiatan mengadakan barang 

yang telah direncanakan, dalam mengadakan sarana prasarana pendidikan berarti 

menyediakan semua keperluan barang/jasa yang dibutuhkan dengan tujuan supaya 

kegiatan dalam sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tujuan 

pendidikan dapat tercapai. 

                                                             

17 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 38. 
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Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan 

secara langsung oleh instansi yang bersangkutan maupun secara terpusat. 

Pengadaan secara terpusat, dapat dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap 

pengadaan kendaraan bermotor, mesin kantor, printer, alat elektronik dan 

komputer.
18

 

Pengadaan adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh instansi sekolah 

dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang diinginkan atau yang dibutuhkan, 

demi tercapainya kelancaran pembelajaran dan administrasi dalam sekolah. 

Terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam pengadaan sarana 

dan prasarana sekolah yaitu dengan cara: (1) Membeli, (2) Membuat Sendiri, (3) 

Hibah atau Bantuan, (4) Penyewaan, (5) Pinjaman, (6) Mendaur Ulang, (7) 

Penukaran, dan (8) Perbaikan atau Rekontruksi Kembali.
19

 

1) Membeli  

Membeli untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan sekolah 

adalah lazim dilakukan dengan tentunya memiliki anggaran yang tersedia. 

Biasanya sekolah melakukan pengadaan dengan membeli peralatan seperti meja, 

kursi, lemari, papan tulis, dan lain-lain. 

2) Membuat sendiri 

Pembuatan sendiri biasanya dilakukan oleh guru dan peserta didik seperti 

dalam mengadakan alat peraga. Pengadaan dengan cara membuat sendiri sifatnya 

sederhana dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efesiensinya. 

                                                             
18 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Mei 2016), h. 22. 

19
 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya, h. 23-26. 
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3) Hibah atau bantuan 

Penerimaan hibah atau bantuan merupakan pemberian secara cuma-cuma 

dari pihak lain yang kemudian dibuatkan berita acara dengan melewati beberapa 

syarat seperti bersifat lunak, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan politik 

pemerintah, tidak membahayakan pelestarian pancasila, dan tidak membahayakan 

keamanan nasional. 

4) Penyewaan 

Penyewaan dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat 

sementara atau temporer. Penyewaan berarti meminjam sementara barang dari 

pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan 

perjanjian sewa menyewa. 

5) Pinjaman 

Peminjaman hampir sama dengan penyewaan tetapi yang membedakannya 

yaitu diberikan/dipinjamkan secara cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya. 

Sebaiknya jika sekolah melakukan pinjaman sarana dan prasarana kepada pihak 

lain harus selalu menjaga citra baik sekolah. 

6) Mendaur ulang 

Mendaur ulang adalah kegiatan memanfaatkan limbah bekas yang sudah 

tidak difungsikan lagi dengan cara peleburan atau perakitan kembali agar barang 

tersebut dapat berfungsi kembali dan memiliki nilai tambah seperti limbah kertas 

yang didaur ulang menjadi lukisan peta. 
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7) Penukaran 

Penukaran ditempuh dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang 

dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi lain atau 

instansi. Penukaran sarana dan prasarana harus memikirkan bahwa adanya saling 

menguntungkan diantara kedua belah pihak. 

8) Perbaikan atau rekonstruksi kembali 

Perbaikan merupakan cara yang dilakukan oleh sekolah dengan 

memperbaiki sarana dan prasarana yang masih dapat tertolong.
20

 Adanya 

komponen perbaikan pada sarana dan prasarana sekolah supaya menghindari yang 

namanya keborosan waktu, material, dan dana. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengadaan sarana dan prasarana di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat delapan poin penting dalam 

mengadakan sarana dan prasarana di sekolah yaitu dengan menempuh cara 

membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, mendaur 

ulang, penukaran, dan perbaikan atau rekonstruksi kembali.   

c. Penyaluran Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Penyaluran perlengkapan sekolah adalah kegiatan pemindahan alat/barang 

dan tanggungjawab penyimpanan kepada unit atau orang yang membutuhkan 

alat/barang tersebut. Bagi pihak penyaluran sendiri hendaknya memperhatikan 

ketetapan barang yang diberikan baik jumlah dan jenisnya, ketetapan sasaran 

penyampaiannya, dan ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Adapun langkah 

                                                             

20 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Mei 2016), h. 26. 
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yang ditempuh penyaluran atau bagian tanggungjawab yaitu penyusunan alokasi 

barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang.
21

 

Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana 

prasarana dan tanggungjawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada 

instansi yang lain. Dalam batasan ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak 

sumber, yakni darimana sarana dan prasarana berasal dan pihak penerima, yakni 

kepada siapa pengiriman sarana dan prasarana ditujukan.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyaluran  sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak penyaluran dan pihak lain yang membutuhkan barang tersebut, karena 

kegiatan penyaluran itu adalah kegiatan pemindahan alat/barang sehingga 

tanggungjawab atas barang/alat tersebut akan pindah. Dan sebaiknya pihak 

sekolah memiliki buku catatan jejak atas penyaluran sarana dan prasarana yang 

biasa disebut dengan buku resensi pengguna. 

d. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan barang milik sekolah yang 

kemudian dibukukan dalam buku inventarisasi secara tertib dan teratur sesuai 

dengan ketentuannya.  

Barang inventaris sekolah merupakan barang milik Negara yang dikuasai 

oleh sekolah baik itu yang diadakan ataupun yang dibeli melalui dana pemerintah, 

komite sekolah dan masyarakat maupun yang diperoleh sebagai pertukaran, 

                                                             
21 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 47. 

22
 Mona Novita, Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak 

Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam (Jurnal: Nur El-Islam, Volume: 4, Nomor 2, 2017), h, 

110. 
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hadiah atau hibah serta usaha pembuatan sendiri dengan tujuan agar kegiatan 

dalam sekolah dapat berjalan dengan lancar.
23

 

Semua barang yang masuk dalam sekolah harus dibukukan dalam catatan 

buku inventarisasi, kemudian harus digolongkan sesuai dengan jenisnya ketika 

melakukan pembukuan.  

Sebaiknya orang yang bertugas dalam pencatatan ini harus betul-betul 

yang paham mengenai pencatatan inventarisasi, biasanya hal ini diambil peran 

oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Menurut Imron, terdapat 

jenis kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan inventarisasi yaitu pencatatan, 

pemberian kode, dan pelaporan.
24

 

1) Pencatatan sarana dan prasarana sekolah ke dalam buku-buku 

sarana dan prasarana sekolah. 

2) Pemberian kode atau coding terhadap sarana dan prasarana yang 

sudah dibukukan. 

3) Pelaporan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang 

selayaknya menerima laporan pencatatan tersebut. 

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah mencakup beberapa 

buku yang dibutuhkan yaitu (1) buku penerimaan barang, (2) buku pembelian 

barang, (3) buku induk inventaris, (4) buku kartu stok barang, dan (5) buku 

catatan barang yang bukan inventaris seperti pinjaman.
25

 

                                                             

23 Matin dan Nurhattati Fuad, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Konsep dan 

Aplikasinya (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Mei 2016), h. 55.  

24
 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 48-50. 

25
 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 50. 
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Pemberian kode pada barang merupakan kegiatan yang juga dilakukan 

dalam inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan tujuan untuk 

memudahkan dan mengenal semua perlengkapan sekolah baik itu ditinjau dari 

kepemilikannya, jenis, dan golongannya. Cara membuat kode barang tersebut 

adalah dengan  menempelkan atau menuliskan kode tersebut ke badan barang 

yang tergolong sebagai barang inventaris. Biasanya kode tersebut berbentuk 

angka atau numeric yang menunjukkan departemen, lokasi, sekolah, dan barang. 

Mengingat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki  oleh sekolah adalah 

milik lembaga yang proses pengadaan sarana dan prasarananya melibatkan dana 

dari banyak pihak maka dalam periode tertentu perlu dilaporkan kepada pihak-

pihak yang berwenang. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap 

sarana dan prasarana yang dikuasai. 

Berdasarkan penjelasan mengenai inventarisasi sarana dan prasarana, 

maka dapat ditarik kesimpulkan bahwa inventarisasi adalah kegiatan pencatatan 

segala bentuk barang/alat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

sehingga diperlukan penyediaan pembukuan seperti buku penerimaan barang, 

buku pembelian barang, buku induk inventaris, buku kartu stok barang, dan buku 

pinjaman barang. Sehingga dengan pembukuan yang dimiliki oleh sekolah akan 

memudahkan pihak sekolah sendiri dalam melakukan pelaporan. 

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan kelima dari ruang lingkup manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini harus dilakukan oleh sekolah dengan 

cara memantau sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dengan kegiatan 

pemeliharaan maka diketahui bahwa sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan 



28 

 

 
 

baik atau rusak. Pemeliharaan berarti merawat sarana dan prasarana agar dapat 

awet dan tahan lama. Pemeliharaan sebaiknya dilakukan oleh seluruh warga 

sekolah dan dipantau oleh pihak penanggungjawab yang dilakukan secara teratur, 

sistematis, dan kontinyu. 

Menurut Nurabadi, terdapat empat macam aktivitas dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan yaitu: 

1) Perawatan secara terus-menerus seperti pembersihan saluran 

drainase dan kaca jendela. 

2) Perawatan berkala seperti pengecekan tembok dan perbaikan 

mebel. 

3) Perawatan darurat yang dilakukan terhadap kerusakan yang terduga 

sebelumnya dan jika tidak dilakukan maka akan terjadi kerusakan 

sehingga timbul rasa kerugian. 

4) Perawatan preventif dilakukan pada selang waktu tertentu secara 

rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. 

Pemeliharaan juga dilakukan pada alat-alat elektronik seperti sekolah yang 

memiliki jurusan teknik, yang pemeliharaannya juga dilakukan secara berkala dan 

perangkat lunak pada elektronik-elektronik tersebut juga perlu dilakukan seperti 

mendeteksi virus yang ada. Dalam kegiatan pemeliharaan ini terdapat dua sifat 

penanganannya yaitu yang sifatnya ringan dan yang sifatnya berat. 

Pemeliharaan yang sifatnya ringan masih dapat ditangani oleh pihak 

sekolah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena masih dapat 

diatasi sendiri oleh sekolah. Berbeda halnya dengan pemeliharaan yang sifatnya 

berat dan tidak bisa lagi ditangani oleh pihak sekolah, maka hal itu perlu 
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dilakukan panggilan dari pihak yang lebih mengerti sehingga diperlukan biaya 

tambahan.
26

  

Berdasarkan penjelasan pemeliharaan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan yang harus dan wajib dilakukan 

oleh pihak sekolah karena sarana dan prasarana yang dimiliki hendaknya harus 

selalu dipantau dan dilakukan perawatan. Sebab, jika pihak sekolah tidak 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ini, maka akan 

timbul kerusakan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Dan pada tahap 

pemeliharaan ini  yang bertanggung jawab adalah seluruh warga sekolah tanpa 

terkecuali. 

f. Penyimpanan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan 

penyimpanan barang yang telah diadakan sebelumnya baik itu berupa perabot 

sekolah, alat tulis kantor, surat-surat, ataupun barang elektronik yang dalam 

keadaan baru maupun yang dalam keadaan sudah rusak. Adapun hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan yaitu pada 

aspek fisik dan aspek administratif:
27

 

1) Aspek Fisik 

Aspek fisik biasa disebut dengan gudang. Gudang tersebut dapat 

dibedakan menjadi (a) gudang pusat yaitu gudang yang diperlukan untuk 

menampung barang dari hasil pengadaan yang dilakukan oleh sekolah dan dapat 

                                                             

26 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 51. 

27
 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 51-54. 
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juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok. (b) gudang 

transit yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum 

disalurkan ke sekolah yang membutuhkan. Dan (c) gudang pemakai yaitu gudang 

yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah ada dan akan 

digunakan. 

2) Aspek Administratif 

Aspek administratif diperlukan untuk mendukung perlaksanaan dalam 

kegiatan penyimpanan seperti bendaharaan, urusan tata usaha, urusan penerimaan, 

urusan pemeliharaan, dan urusan pengeluaran. Hal tersebut harus di 

administrasikan. Selanjutnya, adapun cara menyimpan barang dengan baik dan 

benar yaitu sebagai berikut: 

1) Barang yang sudah diterima dicatat kemudian diatur sesuai dengan 

fungsinya dan dirawat secara tertib. 

2) Membuat daftar nama tempat barang agar lebih mudah ditemukan. 

3) Barang yang sudah rusak dimasukkan ke dalam lemari. 

4) Perlengkapan alat tulis kantor sebaiknya disimpan diwadah yang 

mudah dijangkau. 

5) Barang yang besar ditempatkan dengan aman. 

6) Barang elektronik sebaiknya disimpan di ruangan khusus. 

7) Sarana kertas diusahakan disimpan ditempat yang aman dan jauh 

dari jangkauan api dan air. 

8) Semua barang yang disimpan di dalam lemari hendaknya sering 

dipantau agar tidak terjadi kelembapan dan timbul jamur. 

9) Semua barang harus diadministrasikan dan dilaporkan keadaannya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan 

barang yang telah didapatkan (barang baru) ataupun barang yang sudah rusak 

sehingga dilakukan penyimpanan dengan memperhatikan aturan yang sudah 

ditetapkan. 

g. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Penghapusan merupakan kegiatan meniadakan barang. Dalam sarana dan 

prasarana pendidikan kegiatan penghapusan dilakukan karena barang-barang 

tersebut sudah tidak dapat lagi difungsikan. Menurut Nurabadi, syarat yang harus 

dipenuhi sekolah jika melakukan penghapusan yaitu: 

1) Sarana mengalami kerusakan berat sehingga dinilai sudah tidak 

dapat difungsikan lagi. 

2) Sarana yang dihapus berarti sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan. 

3) Barang/alat sudah dipandang kuno sehingga tidak memiliki fungsi 

lagi. 

4) Barang-barang mengalami penyusutan yang berada diluar 

kekuasan. 

5) Barang-barang yang jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak 

dapat dipergunakan lagi. 

6) Barang yang dicuri/hilang. 

7) Barang yang diselewengkan. 

8) Barang yang terbakar dan musnah sebab terkena bencana.
28
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Terdapat prosedur dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana 

pendidikan yaitu: 

1) Manajer pendidikan membentuk tim penghapusan. 

2) Tim yang dibentuk diberi mandat untuk mengidentifikasi jenis-

jenis barang yang akan dihapus. 

3) Berdasarkan hasil identifikasi, selanjutnya tim mengumpulkan 

sarana dan prasarana yang akan dihapus pada suatu tempat. 

4) Sarana dan prasarana yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya 

diinventarisasikan dengan cara mencatat jenisnya, jumlah, tahun 

pembuatan, tahun anggaran, dan sumber anggaran. 

5) Manajer pendidikan mengajukan usulan penghapus ke instansi 

yang ada di atasnya dengan dilampiri barang yang akan dihapus. 

6) Setelah usulan tersebut disetujui maka selanjutnya keluarlah surat 

keputusan penghapusan. Kemudian, tim yang ditunjuk memeriksa 

kembali barang-barang yang akan dihapus dan mencatatnya ke 

dalam berita acara penghapusan. 

7) Tim melakukan penghapusan barang.
29

 

Bentuk penghapusan bisa dilakukan dengan cara pelelangan dan dengan 

cara pemusnahan. Pelelangan ditujukan kepada barang-barang yang masih ada 

nilai ekonomisnya sehingga masih dapat dijual. Namun jika pemusnahan, berarti 

barang-barang tersebut  sudah  tidak  memiliki lagi nilai ekonomis, jadi dapat 

dilakukan dengan cara pemusnahan barang.
30
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 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan (Medan: CV. Widya Puspita September 2017), h. 54. 

30 Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, h. 55. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penghapusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atas barang/alat yang 

dimilikinya sudah tidak dapat lagi digunakan atau karena ada alasan-alasan 

tertentu sehingga pihak  sekolah melakukan kegiatan penghapusan. 

5. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi SMK/MAK 

Standar sarana dan prasarana pendidikan bagi SMK/MAK sudah tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl No. 40 Tahun 2008. Setiap sekolah 

memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan 

belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. Dalam peraturan tersebut juga 

sudah dijelaskan mengenai lahan, bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana 

yang mencakup tiga poin penting yaitu (a) ruang pembelajaran umum; (b) ruang 

penunjang; dan (c) ruang pembelajaran khusus. Berikut penjelasannya: 

a. Lahan        

Cakupan lahan yang dimaksud  dalam standar sarana dan prasarana 

pendidikan untuk SMK/MAK adalah: 

1) Luas lahan minimum dapat menampung sarana dan prasarana 
untuk melayani 3 rombongan belajar. 

2) Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan 
bangunan sekolah, infrakstruktur, tempat bermain /tempat 
berolahraga/upacara/dan praktik. 

3) Luas lahan efektif adalah 100/30 (x) dengan luas lantai dasar 
bangunan ditambah infrastruktur, tempat 
bermain/berolahraga/upacara/dan luas lahan praktik. 

4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan 
dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan 
dalam keadaan darurat. 

5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam 
garis sempadan sungai dan jalur kereta api dan tidak memiliki 
potensi merusak sarana dan prasarana. 

6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, 
kebisingan, dan pencemaran udara. 

7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah 
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kabupaten/kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci 
dan mengikat serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari 
pemerintah daerah setempat. 

8) Status kepemilikan/pemanfaatan atas tanah tidak dalam sengketa 
dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk jangka minimum 20 tahun.

31
 

Lahan merupakan salah satu kategori prasarana yang harus ada dalam 

mengadakan sebuah sekolah pada wilayah tertentu. 

b. Bangunan 

Untuk mengadakan bangunan sekolah, maka terlebih dahulu perlu 

diketahui standarnya seperti apa. Berikut penjelasannya: 

1) Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis 
program keahlian serta banyak rombongan belajar dimasing-
masing program keahlian. 

2) Bangunan memenuhi ketentuan bangunan seperti (a) koefisien 
dasar bangunan mengikuti peraturan daerah atau maksimum 30% 
dari luas lahan di luar lahan praktik; (b) koefisien lantai bangunan 
dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam 
peraturan daerah; (c) koefisien lantai bangunan dihitung 
berdasarkan luas lahan efektif; (d) jarak bebas bangunan; (e) garis 
sempadan bangunan samping dan belakang mengikuti peraturan 
daerah atau minimum 5 meter. 

3) Bangunan memenuhi dua persyaratan keselamatan yaitu (a) 
memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi 
pembebanan maksimum dan mendukung beban muatan hidup dan 
beban muatan mati serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan 
untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya; dan (b) 
dilengkapi sistem proteksi pasif atau proteksi aktif untuk mencegah 
dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. 

4) Bangunan memenuhi tiga persyaratan kesehatan yaitu (a) 
mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan 
pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) memiliki 
sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air 
bersih/saluran air kotor/air limbah/tempat sampah/dan saluran air 
hujan; dan (c) bahan bangunan yang aman bagi kesehatan 
pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan. 

5) Bangunan menyediakan fasilitas aksesibilitas yang mudah, aman, 
dan nyaman. 

6) Bangunan memenuhi tiga persyaratan kenyamanan yaitu (a) 
bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang 
menggangu kegiatan pembelajaran; (b) setiap ruangan memiliki 
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pengaturan penghawaan yang baik; dan (c) setiap ruangan 
dilengkapi dengan jendela  dan lampu penerangan. 

7) Bangunan bertingkat memenuhi dua persyaratan yaitu (a) 
maksimum terdiri dari tiga lantai; dan (b) dilengkapi tangga yang 
mempertimbangkan kemudahan/keamanan/keselamatan/dan 
kesehatan pengguna. 

8) Bangunan dilengkapi empat poin sistem keamanan yaitu (a) 
peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan 
lebaran min. 1,2 meter dan jalur evakuasi jika terjadi bencana 
kebakaran ataupun bencana lainnya; (b) akses evakuasi yang dapat 
dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan petunjuk arah yang 
jelas; (c) alat pemadam kebakaran pada area yang rawan 
kebakaran; dan (d) setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat 
tidak digunakan. 

9) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 2.200 
watt. 

10) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, 
dilaksanakn, dan awasi secara professional. 

11) Kualitas bangunan minimum permanen kelas B harus sesuai 
dengan PP No. 19 tahun 2005 pasal 45 dan mengacu pada standar 
PU. 

12) Bangunan SMK/MAK baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 
13) Pemeliharaan bangunan SMK/MAK yaitu (a) pemeliharaan ringan 

yang dilakukan dengan pengecetan ulang, perbaikan sebagian daun 
jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan 
listrik minimum sekali dalam 5 tahun; dan (b) pemeliharaan berat 
yang meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka 
kayu, kusen, dan semua penutup atap yang dilakukan sekali dalam 
20 tahun. 

14) Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin 
penggunaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

32
 

Bangunan merupakan kategori prasarana yang harus diwujudkan 

pengadaannya. 

c. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Kelengkapan prasarana pada sebuah SMK/MAK sekurang-kurangnya 

dikelompokkan ke dalam tiga poin yaitu: (1) ruang pembelajaran umum, (2) ruang 

penunjang; dan (3) dan ruang pembelajaran khusus. Lebih jelasnya dapat dilihat 

berikut ini: 

1) Ruang pembelajaran umum yang terdiri dari: 
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a) Ruang kelas  
b) Ruang perpustakaan 
c) Ruang laboratorium biologi 
d) Ruang laboratorium fisika 
e) Ruang laboratorium kimia 
f) Ruang laboratorium IPA 
g) Ruang laboratorium komputer 
h) Ruang laboratorium bahasa 
i) Ruang praktik gambar teknik. 

 
2) Ruang penunjang yang terdiri dari: 

a) Ruang pimpinan 
b) Ruang guru 
c) Ruang tata usaha 
d) Ruang beribadah 
e) Ruang konseling 
f) Ruang UKS 
g) Ruang organisasi kesiswaan 
h) Jamban 
i) Gudang 
j) Ruang sirkulasi 
k) Tempat bermain/berolahraga 

 
3) Ruang pembelajaran khusus yang meliputi ruang praktik yang 

disesuaikan dengan program keahlian.
33

 

Pengelompokkan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan dan perlu adanya keselarasan pada instansi sekolah. 

Deskripsi Ruang Pembelajaran Umum dan Ruang Penunjang 

1) Ruang Kelas 

Ruang kelas merupakan suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang 

difungsikan sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar yang memiliki 

sarana dan prasarana pendukung. Ruang kelas adalah tempat kegiatan 

pembelajaran secara tatap muka yang kapasitas siswanya maksimum 32 orang 

dengan luas minimum ruang kelas adalah 32 m² dan lebar minimum 4 m serta 2 

m²/siswa. 

                                                             
33

 Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk 

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliah Kejuruan (SMK/MAK) Nomor 40 Tahun 2008, h. 

3-7. 



37 

 

 
 

Tabel 2.1. Ruang Kelas 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 
Kursi peserta 

didik 

1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. Ukurannya 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. Dan desain dudukan 

serta sandaran membuat peserta 

didik nyaman belajar. 

1.2 Meja peserta didik 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dilengkapi 

dengan laci, mudah 

dipindahkan.Ukurannya memadai 

untuk belajar dengan nyaman. 

Dan desainnya memungkinkan 

kaki peserta didik masuk dengan 

leluasa ke bawah meja. 

1.3 Kursi guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan.Serta ukurannya 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, dan mudah 

dipindahkan. Serta ukurannya 

memadai untuk bekerja dengan 

nyaman. 

2 MEDIA PENDIDIKAN 

2.1 Papan tulis 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh peserta 

didik melihatnya dengan jelas. 

3 PERLENGKAPAN LAIN 

3.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Ditempatkan di dinding dengan 

ruang kelas untuk 

mengoperasikan media 

pendidikan yang memerlukan 

daya listrik. 

3.2 Jam dinding 1 buah/ruang   

3.3 Tempat sampah 1 buah/ruang   
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 40 Tahun 2008. h. 7-8. 
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2) Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan adalah ruang tersedianya sumber-sumber informasi 

dari berbagai jenis bahan pustaka yang dapat dibaca dan diamati dengan luas 

minimum 96 m² dan lebarnya minimum 8 m.
34

 

Perpustakaan merupakan bentuk fasilitas yang menunjang 

terselenggaranya proses pendidikan dengan baik. Disana terdapat banyak sekali 

ilmu pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi peserta didik, guru, 

maupun tenaga kependidikan lainnya. 

Tabel 2.2. Ruang Perpustakaan 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 BUKU 

1.1 Buku teks pelajaran 

1 eksemplar/ 

peserta mata 

pelajaran 

bersangkutan, 

ditambah 4 

eksemplar/mata 

pelajaran/sekolah 

Termasuk dalam daftar buku 

teks pelajaran yang ditetapkan 

oleh Mendiknas dan daftar 

buku teks muatan lokal yang 

ditetapkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota. 

1.2 
Buku panduan 

pendidik 

1 eksemplar/guru 

mata pelajaran 

bersangkutan, 

ditambah 2 

eksemplar/mata 

pelajaran/sekolah 
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1.3 Buku pengayaan 
75% non-fiksi 

dan 25% fiksi 

Total buku per-sekolah 

minimum: 

a. 1.000 eksemplar untuk 6 

rombongan belajar, minimum 

terdiri dari 820 judul 

b. 1.500 eksemplar untuk 7-12 

rombongan belajar, minimum 

terdiri dari 850 judul 

c. 2.000 eksemplar untuk 13-

18 rombongan belajar, 

minimum terdiri dari 900 

judul 

d. 2.500 eksemplar untuk 

lebih dari 18 rombongan 

belajar, minimum terdiri dari 

1.000 judul. 

1.4 Buku referensi 30 judul/sekolah 

Sekurang-kurangnya meliputi 

Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris, Kamus Bahasa Asing 

lainnya, ensiklopedia, buku 

statistik daerah, buku telepon, 

buku undang-undang dan 

peraturan, serta kitab suci. 

1.5 Sumber belajar lain 30 judul/sekolah 

Sekurang-kurangnya meliputi 

majalah, surat kabar, globe, 

peta, CD pembelajaran, situs 

web, dan alat peraga 

matematika. 

2 PERABOT 

2.1 Rak buku 1 set/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

dengan baik. Dan 

memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi buku 

dengan mudah. 

2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

majalah. Serta memungkinkan 

peserta didik menjangkau 

koleksi majalah dengan 

mudah. 
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2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

surat kabar. Serta 

memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi surat 

kabar dengan mudah. 

2.4 Meja baca 15 buah/sekolah 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Kemudian desainnya 

memungkinkan kaki peserta 

didik masuk dengan leluasa 

kebawah meja. 

2.5 Kursi baca 15 buah/sekolah 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Serta desain dudukan 

dan sandaran membuat 

peserta didik nyaman belajar. 

2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, 

ukuran memadai untuk 

bekerja dengan nyaman. 

2.7 Meja kerja/sirkulasi 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. Serta ukurannya 

memadai untuk bekerja 

dengan nyaman. 

2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, cukup 

untuk menyimpan kartu-kartu 

katalog. Dan lemari katalog 

dapat diganti dengan meja 

untuk menempatkan katalog. 

2.9 Lemari 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

dikunci dan ukuran memadai 

untuk menampung seluruh 

peralatan untuk pengelolaan 

perpustakaan. 

2.1 
Lemari/rak simpan 

tas 
4 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

dikunci dan ukuran memadai 

untuk menyimpan tas peserta 

didik. 

2.11 Papan pengumuman 1 buah/sekolah 
Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ukuran minimum 1 m². 
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2.12 Meja multimedia 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ukuran memadai untuk 

menampung seluruh peralatan 

multimedia. 

3 MEDIA PENDIDIKAN 

3.1 
Peralatan 

multimedia 
1 set/ sekolah 

Sekurang-kurangnya terdiri 

dari 1 set komputer (CPU, 

monitor minimum 15 inci, 

printer), TV, radio, dan 

pemutar VCD/DVD. 

4 PERLENGKAPAN LAIN 

4.1 Buku inventaris 1 buah/ sekolah   

4.2 Kotak kontak 4 buah/ruang 

Untuk mendukung 

operasionalisasi peralatan 

yang memerlukan daya listrik. 

4.3 Jam dinding 1 buah/ruang   

4.4 Tempat sampah 1 buah/ruang   
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 8-10. 

3) Ruang Laboratorium Komputer 

Ruang laboratorium komputer adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat 

kegiatan pembelajaran bagi bidang keahlian teknologi komputer dan jaringan. 

Ruang komputer ini dapat menampung minimum setengah rombongan belajar 

yang rasionya 3 m²/siswa dan luasnya minimum 64 m² (termasuk luas ruangan 

penyimpanan dan perbaikan 16 m²) serta lebar 8 m.
35

 

Tabel 2.3. Ruang Laboratorium Komputer 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi peserta didik 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran memadai 

untuk duduk dengan nyaman.  
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1.2 Meja 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menampung 1 

unit komputer dan peserta 

didik bekerja berdua. 

Jika cpu diletakkan dibawah 

meja, maka harus mempunyai 

dudukan minimum setinggi 15 

cm. Serta kaki peserta didik 

dapat masuk ke bawah meja 

dengan nyaman. 

1.3 Kursi guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran kursi 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran memadai 

untuk bekerja dengan nyaman. 

2 PERALATAN PENDIDIKAN 

2.1 Komputer 

1 unit/praktikan, 

ditambah 1 unit 

untuk guru 

Mendukung penggunaan 

multimedia. Serta ukuran 

monitor minimum 15 

2.2 Printer 1 uni/lab.   

2.3 Scanner 1 unit/lab.   

2.4 Titik akses internet 1 titik/lab 
Berupa saluran telepon atau 

nirkabel. 

2.5 LAN 

Sesuai dengan 

banyak 

komputer 

Dapat berfungsi dengan baik. 

2.6 Stabilizer 

Sesuai dengan 

banyak 

komputer 

Setiap komputer terhubung 

dengan stabilizer. 

2.7 Modul praktik 1 set/komputer 

Terdiri dari sistem operasi, 

pengolah kata, pengolah 

angka,dan pengolah gambar. 

3 MEDIA PENDIDIKAN 

3.1 Papan tulis 1 buah/lab. 

Kuat, stabil, dan aman, 

ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh peserta 

didik melihat tulisan pada 

papan tulis dengan jelas. 

4 PERLENGKAPAN LAIN 
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4.1 Kotak kontak 

Sesuai dengan 

banyak 

computer 

  

4.2 Jam dinding 1 buah/lab.   

4.3 Tempat sampah 1 buah/lab.   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 26-27. 

 

4) Ruang Pimpinan 

Ruang pimpinan adalah ruang yang diduduki oleh kepala sekolah. Ruang 

pimpinan berfungsi sebagai tempat pengelolaan unit sekolah dalam hal ini 

SMK/MAK dan dapat pula melakukan kegiatan penerimaan tamu dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. Luas ruangan ini minimum 18 m² dan lebarnya 3 m.
36

 

Tabel 2.4. Ruang Pimpinan 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi pimpinan 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.2 Meja pimpinan 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk bekerja 

dengan nyaman. 

1.3 Kursi dan meja tamu 1 set/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk 3 orang duduk 

dengan nyaman. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

perlengkapan pimpinan 

SMK/MAK. Serta tertutup 

dan dapat dikunci. 

1.5 Papan statistik 1 buah/ruang 
Berupa papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

2 PERLENGKAPAN LAIN 
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2.1 Simbol kenegaraan 1 set/ruang 

Terdiri dari bendera merah 

putih, garuda pancasila, 

gambar Presiden RI, dan 

gambar Wakil Presiden RI. 

2.2 Kotak kontak   

Minimum 1 buah/ruang, untuk 

mendukung operasionalisasi 

peralatan yang memerlukan 

daya listrik. 

2.3 Jam dinding     

2.4 Tempat sampah     
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 29-30. 

5) Ruang Guru 

Ruang guru adalah ruang dimana guru-guru bekerja, beristirahat, dan 

menerima tamu. Untuk membuat para guru bekerja dengan baik, beristirahat 

dengan nyaman, maka perlu diketahui rasio minimum ruang guru adalah 4 

m²/guru dan luas ruang guru minimum 56 m².
37

 

Ruang guru merupakan tempat bekerja lanjutan bagi guru-guru ketika 

telah melakukan proses pembelajaran di kelas. Disana dapat melakukan kegiatan 

interaksi lanjutan bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan guru yang hendak 

ingin dijumpai, baik itu peserta didik, sesama guru, atau orang tua peserta didik. 

Tabel 2.5. Ruang Guru 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi kerja 

1 buah/guru 

ditambah 1 

buah/wakil 

kepala 

SMK/MAK 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 
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1.2 Meja kerja 1 buah/guru 

Kuat, stabil, dan aman, model 

meja setengah biro, ukuran 

untuk menulis, membaca, 

memeriksa pekerjaan, dan 

memberikan konsultasi. 

1.3 Lemari 

1 buah/guru atau 

4 buah yang 

digunakan 

bersama oleh 

semua guru 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

perlengkapan guru untuk 

persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran, tertutup dan 

dapat dikunci. 

1.4 Kursi tamu 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.5 Papan statistic 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

1.6 Papan pengumuman 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 Tempat cuci tangan 1 buah/ ruang   

2.2 Kotak kontak 
 

Minimum 2 buah/ruang. 

untuk mendukung 

operasionalisasi perlatan yang 

memerlukan daya listrik. 

2.3 Jam dinding 1 buah/ruang   

2.4 Tempat sampah 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 40 Tahun 2008. h.30-31. 

6) Ruang Tata Usaha 

Ruang tata usaha adalah ruang administrasi sekolah yang rasio 

minimumnya 4 m²/pegawai dan luasnya 32 m². Lokasi tempat ruang tata usaha 

harus mudah dijangkau seperti mudah dijangkau di halaman sekolah, di luar 

sekolah, dan ruang pimpinan.
38
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Tabel 2.6. Ruang Tata Usaha 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.2 Meja kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, model 

meja setengah biro, ukuran 

memadai untuk melakukan 

pekerjaan administrasi. 

1.3 Kursi tamu 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

arsip dan perlengkapan 

pengelolaan administrasi 

SMK/MAK, tertutup dan dapat 

dikunci. 

1.5 Papan statistik 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

1.6 
Papan 

pengumuman 
1 buah/ sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 
Mesin 

ketik/komputer 
1 buah/sekolah   

2.2 Filing cabinet 1 buah/sekolah   

2.3 Brankas 1 buah/sekolah   

2.4 Telepon 1 buah/sekolah   

2.5 Kotak kontak 1 buah/ruang   

2.6 Penanda waktu 1 buah/sekolah   

2.7 Jam dinding 1 buah/ruang   

2.8 Tempat sampah 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 31-32. 

7) Ruang Beribadah 

Ruang beribadah adalah tempat bagi warga sekolah melakukan kegiatan 

ibadah yang wajib menurut agama masing-masing. Banyaknya tempat 
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peribadahan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan luas minimum 24 

m².
39

 

Tabel 2.7. Ruang Beribadah 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Lemari/rak 
1 buah/tempat 

ibadah 

Kuat, stabil, dan aman, 

ukuran memadai untuk 

menyimpan perlengkapan 

ibadah. 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 Perlengkapan ibadah   
Disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2.2 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung 

operasional peralatan yang 

memerlukan daya listrik. 

2.3 Jam dinding 
1 buah/tempat 

ibadah 
  

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 32. 

8) Ruang Konseling 

Ruang bimbingan konseling atau biasa disebut dengan ruang BK 

merupakan ruangan khusus yang digunakan peserta didik untuk mencurahkan 

segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. 

Ruang konseling adalah ruang pelayanan bagi peserta didik yang berkaitan 

dengan pengembangan pribadi, sosial, karir, dan bursa kerja yang dijamin 

privasinya. Luas ruang konseling minimum 12 m².
40
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Tabel 2.8. Ruang Konseling 

 

No. 
Jenis 

Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja kerja 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk bekerja dengan 

nyaman. 

1.2 Kursi kerja 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.3 Kursi tamu/hadap 2 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

terututp dan dapat dikunci. 

1.5 Papan kegiatan 1 buah/ruang   

2 PERALATAN KONSELING 

2.1 
Instrumen 

konseling 
1 set/ruang   

2.2 Buku sumber 1 set/ruang   

2.3 
Media 

pengembangan 
1 set/ruang 

Menunjang pengembangan 

kognisi, emosi, dan motivasi 

peserta didik. 

3 PERLENGKAPAN LAIN 

3.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan y ang memerlukan 

daya listrik. 

3.2 Jam dinding 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 32-33. 

9) Ruang UKS 

Setiap sekolah diwajibkan memiliki satu ruangan UKS untuk melakukan 

perawatan. Ruang UKS adalah ruang tempat penanganan jika ada yang 

mengalami gangguan kesehatan dengan luas ruangan 12 m².
41
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Tabel 2.9. Ruang UKS 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Tempat tidur 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.2 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

dapat dikunci. 

1.3 Meja 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.4 Kursi 2 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 
Catatan kesehatan 

peserta didik 
1 set/ruang   

2.2 Perlengkapan P3K 1 set/ruang Tidak kadaluarsa 

2.3 Tandu 1 buah/ruang   

2.4 Selimut 1 buah/ruang   

2.5 Tensimeter 1 buah/ruang   

2.6 Termometer badan 1 buah/ruang   

2.7 Timbangan bangan 1 buah/ruang   

2.8 Pengukur tinggi badan 1 buah/ruang   

2.9 Tempat cuci tangan 1 buah/ruang   

2.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung 

operasional peralatan yang 

memerlukan daya listrik. 

2.11 Jam dinding 1 buah/ruang   

2.12 Tempat sampah 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 33. 

10) Ruang Organisasi Kesiswaan 

Setiap sekolah wajib membentuk organisasi kesiswaan, mulai pada jenjang 

Sekolah Menengah Pertama dan sederajat hingga Sekolah Menengah Atas dan 

sederajat.  

Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang kegiatan kesekretariatan 

pengelolaan organisasi kesiswaan yang luasnya minimum bagi SMK 12 m².
42
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Tabel 2.10. Ruang Organisasi Kesiswaan 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. 

1.2 Kursi 4 buah/ruang 
Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. 

1.3 Papan tulis 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

dapat dikunci. 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan yang memerlukan 

daya listrik.  

2.2 Jam dinding 1 buah/ruang   

2.3 Tempat sampah 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 34. 

11) Jamban  

Jamban adalah tempat pembuangan air besar maupun air kecil yang 

luasnya minimum 1 unit 2 m² dengan syarat berdinding, beratap, dapat dikunci, 

dan mudah dibersihkan serta tersedia air bersih. Jamban minimum 1 unit untuk 40 

orang siswa laki-laki, 1 unit untuk 30 orang siswa perempuan, 1 unit untuk guru.
43

 

Tabel 2.11. Jamban 

No. Jenis 

Rasio Deskripsi 
1 PERLENGKAPAN 

LAIN 

1.1 Kloset jongkok 1 buah/ruang Saluran berbentuk leher angsa. 

1.2 Tempat air 1 buah/ruang 
Volume minimum 200 liter 

dan berisi air bersih. 

1.3 Gayung 1 buah/ruang   

1.4 Gantungan pakaian 1 buah/ruang   
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1.5 Tempat sampah 1 buah/ruang   

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 34. 

12) Gudang 

Gudang adalah tempat penyimpanan segala peralatan dan bahan belajar 

yang belum dimanfaatkan dengan luas 24 m² dan harus dikunci setiap saat jika 

tidak ada kebutuhan/kepentingan. 

Tabel 2.12.  Gudang 

No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja kerja 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.2 Kursi kerja/stool 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. 

1.3 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

peraltan dan bahan. 

1.4 Rak 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

peralatan dan bahan. 

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl RI No. 40 Tahun 2008. h. 35. 

13) Tempat Bermain/Berolahraga 

Tempat bermain atau berolahraga berfungsi sebagai area bermain, 

berolahraga, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Di tempat ini juga dapat 

dikatakan, tempat yang sering dilakukan berbagai macam kegiatan, jadi hal 

tersebut perlu diketahui rasio minimum luasnya adalah 3 m²/siswa. Jika 

banyaknya siswa kurang dari 334 orang, maka luas minimumnya adalah 1.000 

m².
44
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Tabel 2.13. Tempat Bermain/Berolahraga 

No. Jenis 

Rasio Deskripsi 
1 

PERALATAN 

PENDIDIKAN 

1.1 Tiang bendera 1 buah/sekolah 
Tinggi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

1.2 Bendera 1 buah/sekolah 
Ukuran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

1.3 Peralatan bola voli 2 set/sekolah Minimum 6 bola. 

1.4 Peralatan sepak bola 1 set/sekolah Minimum 6 bola. 

1.5 Peralatan bola basket 1 set/sekolah Minimum 6 bola. 

1.6 Peralatan senam 1 set/sekolah 

Minimum matras, peti loncat, 

tali loncat, simpai, bola 

plastik, tongkat, palang 

tunggas, gelang. 

1.7 Peralatan atletik 1 set/sekolah 

Minimum lembing, cakram, 

peluru, tongkat estafet, bak 

loncat. 

1.8 Peralatan seni budaya 1 set/sekolah 
Disesuaikan dengan potensi 

masing-masing. 

1.9 Peralatan keterampilan 1 set/sekolah 
Disesuaikan dengan potensi 

masing-masing. 

1.1 Tempat penyimpanan 1 unit/sekolah 

Tempat menyimpan perlatan 

olahraga, peralatan kesenian, 

dan sound system. 

2 PERLENGKAPAN LAIN 

2.1 Pengeras suara 1 set/sekolah   

2.2 Tape recorder 1 buah/sekolah   

2.3 Tempat sampah 
4 buah/tempat 

bermain 
  

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 40 Tahun 2008. h. 36. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) diperuntukan 

buat mendeskripsikan sesuatu kondisi ataupun fenomena- fenomena apa adanya. 

Dalam penelitian ini para peneliti tidak melaksanakan manipulasi ataupun 

membagikan perlakuan- perlakukan tertentu terhadap objek penelitian, seluruh 

aktivitas ataupun kejadian berjalan apa adanya.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu:  

Lokasi  : UPT SMK Negeri 1 Bulukumba  

Alamat  : Jl. Teratai, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten  

  Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kode Pos : 92512 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

manajemen, dimana pendekatan tersebut sudah mencakup keseluruhan 

manajemen yang berhubungan dengan segala sumber daya dalam sebuah 

organisasi. 
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 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, Edisi Kedua 

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 88. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam bentuk 

data yang diperoleh dari fokus penelitian. Menurut Sugiyono, sumber data 

terdapat dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.
2
  

Data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari kepala sekolah UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, guru, dan peserta didik. Sedangkan, data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat bersumber dari dokumen dan observasi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis 

dan pendekatan yang dipilih oleh peneliti. Menurut Patton, dalam menyajikan data 

pada penelitin kualitatif itu terdapat tiga jenis yaitu: (1) Wawancara yang 

mendalam dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam wawancara tersebut dapat diperoleh data 

berupa pendapat, pengetahuan, pengalaman, persepsi, dan perasaan yang dialami 

oleh subjek penelitian, (2) Observasi/pengamatan secara langsung yang diperoleh 

dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk tindakan, interaksi 

interpersonal, sikap,  pembicaraan, (3) Dokumentasi berupa material yang  tertulis 

dan tersimpan, memorabilia atau korespondensi, dan dokumen juga dapat berupa 

audio-visual.
3
 

                                                             
2
 Sugiyono, ―Memahami Penelitian Kualitatif,‖ dalam Dwi Kartini, dkk., eds., Tinjauan 
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Bandung (Jurnal Riset Akuntansi Volume VIII No.2 Oktober 2016), h. 23. 

3
 Patton, ―Qualitative Research and Evaluation Methods.‖ Dalam Conny R. Semiawan, 

eds., Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Kegunaannya (Jakarta: PT Grasindo, 

2010), h. 110. 
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini nantinya akan disusun oleh 

peneliti dalam bentuk narasi/deskriptif sesuai dengan apa yang telah didapatkan 

dalam hasil pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 

saat melakukan proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

alat bantu yang memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian 

sehingga hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat diolah dengan baik. Menurut 

Afrizal, instrument penelitian untuk kualitatif itu adalah si peneliti itu sendiri dan 

subjek atau objek dari penelitian sehingga dikatakanlah instrument penelitiannya 

berupa pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4
 Adapun bentuk 

instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen observasi yang digunakan yaitu alat pengumpulan data yang 

berkaitan dengan hal yang akan diamati oleh peneliti mengenai implementasi 

sarana dan prasarana pada UPT SMK Negeri 1 Bulukumba berupa pengamatan 

langsung mengenai keadaan sarana dan prasarana dan mengambil gambar dari 

objek penelitian tersebut. 

2. Pedoman Wawancara 

Instrumen wawancara menggunakan alat bantu sebagai pedoman yang 

memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada Kepala Sekolah, 
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 Afrizal, ―Metode Penelitian Kualitatif,‖ dalam Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 

Resume: Instrumen Pengumpulan Data (Sorong: Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, 2019), Link: https://osf.io/s3kr6/dounload (Diakses: Sabtu, 21 Agustus, 2021), h. 4.  

https://osf.io/s3kr6/dounload
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Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, guru, peserta didik di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba. Dalam hal ini menggunakan alat perekam, pulpen, 

dan kertas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari data-data yang 

didapatkan dalam penelitian berupa data dokumentasi seperti pembukuan 

mengenai sarana dan prasarana serta data-data lainnya di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pencarian data-data yang dibutuhkan lalu 

dikumpulkan secara terstruktur dan terarah yang telah diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti sehingga 

dapat menghasilkan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. 

Analisis data sudah dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan 

penelitian secara resmi kepada hal yang ingin diteliti, jadi peneliti sudah 

melakukan analisis data awal yang selanjutnya berproses pada tahap penelitian 

atau observasi lapangan hingga pada sampai selesainya kegiatan penelitian.
5
 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagaimana 

yang dimaksud sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan bagi penelitian 

kualitatif, guna lebih memperjelas data yang telah didapat. Data yang telah 

                                                             
5
 Cahya Suryana, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007), h. 8. 
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didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi lapangan tersebut kemudian akan 

direduksi atau dirangkum. Sehingga data yang direduksi oleh peneliti akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan kedepannya akan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
6
 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data dikatakan sebagai proses 

pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang masih mentah ke data 

lebih spesifik. Kegiatan mereduksi data berlangsung selama proses penelitian 

berjalan. Selanjutnya pandangan mengenai reduksi data menurut Berg adalah 

proses pemindahan data untuk lebih mempermudah dan membuat data tersebut 

mudah dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola. Sehingga 

kegiatan reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan 

data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola dan berlangsung secara 

terus menerus hingga sampai laporan akhir tersebut lengkap.
7
 

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa kegiatan mereduksi data 

adalah kegiatan pemindahan data mentah ke data yang lebih spesifik. Sehingga 

dapat lebih menyederhankan data yang telah didapat oleh peneliti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis. Menurut Miles dan 

Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi dari data yang telah didapat 

oleh peneliti secara tersusun yang memberikan gambaran berupa penarikan 

kesimpulan. Penyajian data berbentuk teks naratif berbagai bentuk jenis matriks, 

                                                             
6
 Cahya Suryana, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007), h. 10. 

7
 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu 

Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 148. 
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grafiks, jaringan, dan bagan. Semua hal tersebut diatur sedemikian rupa, guna 

menghasilkan data informasi yang tersusun secara terpadu dan mudah dipahami 

sehingga peneliti dapat mengetahui dan dapat menarik sebuah kesimpulan.
8
 

Dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan selanjutnya setelah mereduksi 

data adalah melakukan kegiatan penyajian data yaitu tahap analisis, yang dapat 

memberikan kejelasan informasi/gambaran dalam penelitian. Sehingga kegiatan 

selanjutnya, peneliti dapat menarik kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan yang telah didapatkan oleh peneliti merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dalam penelitian. Proses verifikasi atau penarikan kesimpulan 

merupakan hasil tinjauan ulang terhadap catatan-catatan yang didapatkan di 

lapangan. Jadi setiap hal yang menjadi pokok masalah akan diuji kebenarannya, 

kekokohan, kecocokannya sehingga dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan 

tersebut merupakan data yang valid.
9
 

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dapat 

dikatakan tahap akhir dalam teknik pengolahan dan analisis data, yang merupakan 

pemecahan dari rumusan masalah penelitian. Sehingga melahirkan data yang 

kongkrit. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian  keabsahan  data dapat juga disebut dengan  pengujian  validitas  

                                                             
8
 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu 

Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 150. 

9
 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu 

Sosial, Keagamaan dan Pendidikan, h. 151. 
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dan reabilitas dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pengujian keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi 

merupakan metode pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti saat 

melakukan pengumpulan data dan mencoba menganalisis data. Teknik triangulasi 

dilakukan dengan cara memanfaatakan data yang telah ada untuk dilakukan 

pengecekan atau perbandingan data.
10

 Dengan demikian, terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
11

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mencari data dari informan. 

Dalam hal ini yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan 

Prasarana, guru, dan peserta didik. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber/informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti, data yang 

diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada 

waktu yang berbeda-beda.  

                                                             
10 Sumasno Hadi, Pemeriksahan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi 

(Jurnal Ilmu Pendidika Jilid 22 Nomor 1 Juni 2016), h. 75. 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 273-274. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DI UPT 
SMK NEGERI 1 BULUKUMBA 

Berdasarkan hasil penelitian yang berpedoman pada pertanyaan-

pertanyaan yang telah dipersiapkan melalui observasi dan wawancara langsung 

mengenai Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dan hambatan dalam Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana 

di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, sebagai berikut: 

A. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Perencanaan sarana dan prasarana merupakan tahap yang lebih awal 

dilakukan ketika hendak ingin mengadakan sarana dan prasarana di sekolah. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Bohari, M. M. selaku Plt. Kepala 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, melalui hasil wawancara: 

―Perencanaan di SMK 1 itu sudah cukup luar biasa. Cuman yang perlu 
dilakukan itu, meng-update segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
Tentu dengan cara menganalisis keperluan yang memang betul-betul 
sangat urgen. Contoh di dua jurusan di sekolah ini yang bisa dikatakan 
menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu TKJ dan Busana. TKJ 
sendiri perlu di update komputer, kabel-kabel penghubung jaringan, 
karena di lab. Itu akan selalu diisi. Apalagi sekolah kita ini biasa 
digunakan untuk ujian-ujian komputer oleh instansi lain. Di Busana, alat-
alatnya juga perlu selalu di update. Hanya sekolah kita di kota ini yang 
menjahit sendiri baju-baju seragam sekolah untuk peserta didik kita sendiri 
dan itu dari hasil tangan-tangan peserta didik Busana. Jadi kurang lebihnya 
seperti itu. Sekolah melakukan analisis kebutuhan dulu lalu melakukan 
perencanaan dengan bekerja tim.‖

1
 

                                                             
1
 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 
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Informasi yang dapat diperoleh dari penjelasan beliau di atas yaitu UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba sebelumnya melakukan analisis kebutuhan sarana dan 

prasarana dalam hal ini pada perencanaan barang bergerak. Selanjutnya, 

penjelasan dari Bapak Arbanawang, S. Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Sarana dan Prasarana dengan hasil wawancara: 

―Untuk mengadakan suatu barang terlebih dahulu kita harus analisis, baik 
itu gedung dan peralatan. Di analisis berapa persen kerusakan dan yang 
masih bisa terpakai, baru kita ajukan dan kemudian nanti dibahas pada 
rancangan sekolah yang mana menjadi skala prioritas dan yang perlu 
secepatnya harus kita tindak lanjuti. Kemudian analisis untuk bangunan 
kita lihat seberapa lama, seperti kalau kita lihat ada kerusakan pada atap-
atap yang bocor maka secepatnya kita usahakan.‖

2
 

Selain itu, ketua jurusan melakukan tahap analisis kebutuhan yang 

dibutuhkan dalam mengajar sebagai bahan praktek yang kemudian didiskusikan 

pada pertemuan pembahasan rancangan sekolah. Seperti halnya dari Ketua 

Jurusan TKJ oleh Ibu Sukmawati Intang, S. Kom. Dengan hasil wawancara 

bahwa: 

―Sebagai ketua jurusan sekaligus guru mata pelajaran produktif di TKJ 
pasti punya harapan yang baik bagi jurusan. Untuk  di lab. TKJ sendiri 
Alhamdulillah selalu dibantu dengan adanya komputer yang sudah cukup 
memadai untuk dipakai dalam praktek anak-anak. Cuman bahan yang 
cepat habis pakai itu kalau anak-anak lagi praktek yaitu kabel LAN, 
karena kabel itu kalau tidak tersambung atau terkoneksi maka akan selalu 
dipotong jadi sifatnya bahan habis pakai. Dan saya biasa mengusulkan 
untuk diadakannya kabel fiber optic tapi biayanya memang tinggi karena 
jutaan. Kalau untuk di kelas-kelas TKJ ada beberapa yang memang mesti 
menjadi perhatian sekolah yaitu saluran listrik yang terputus saat ini.‖

3
 

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hasrah, S. Pd. I., M. M. 

selaku ketua jurusan BDP (Bisnis Daring dan Pemasaran): 

―Untuk saat ini kalau kami ingin mengadakaan barang atau alat baru 
dijurusan itu sepertinya tidak dulu karena kebutuhan di jurusan itu sudah 
terpenuhi jika bersandar pada syarat minimal sarpras. Cuman yang 

                                                             
2
 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 

3
 Sukma Intang, ―Ketua Prodi TKJ & Guru MaPel Produktif TKJ UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba‖, Wawancara pada Jumat, 18 Februari 2022 Jam 10.30-12.00 WITA. 
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difokuskan sekarang ialah analisis pada tahap perbaikannya saja. Seperti 
jika ada pertemuan, kami laporkan keadaan sarpras dijurusan dan baru-
baru ini kami memohon untuk dilakukan service karena anak-anak mau 
pakai latihan untuk ujian kejuruan.‖

4
 

Dapat diperoleh dari penjelasan di atas bahwa UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba, betul melakukan tahap analisis kebutuhan dengan dinilai bukti 

dokumen WAKASEK Bidang Sarana dan Prasarana yang memberikan contoh 

perencanaan pada sarana olahraga: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Contoh Dokumen Perencanaan 

Gambar di atas menerangkan bahwa jumlah barang / jasa pada rumah 

tangga olahraga sebanyak 32 dengan specifikasi sarana yang direncanakan, yaitu: 

Pluit HRS (Length 6.0cm, Width 2.0cm, Height 3.0cm, Weight 140gr); Alat bantu 

renang kaki katak (Length 30.0cm, Width 10.0cm, Height 3.0cm, Weight 340gr); 

Alat bantu renang fin tangan katak (Length 15.0cm, Width 10.0cm, Height 3.0cm, 

Weight 245gr); Mikasa MVA 220 GOLD (Length 30.0cm, Width 30.0cm, Height 

10.0cm, Weight 987gr); Bola tennis lapangan (Length 10.0cm, Width 10.0cm, 

Height 5.0cm, Weight 540gr); Cones (Length 40.0cm, Width 5.0cm, Height 

                                                             
4
 Hasrah, S. Pd. I., M. M., ―Ketua Prodi OTKP & Guru MaPel Produktif OTKP UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Kamis, 17 Februari 2022 Jam 10.30-11.00 WITA. 
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40.0cm, Weight 987gr); Lembing (Length 170.0cm, Width 2.0cm, Height 

170.0cm, Weight 980gr); Bola basket mikasa kulit (Length 30.0cm, Width 

30.0cm, Height 20.0cm, Weight 1540gr); Tolak peluru putri (Length 10.0cm, 

Width 10.0cm, Height 3.0cm, Weight 500gr); Tolak peluru pria (Length 10.0cm, 

Width 10.0cm, Height 13.0cm, Weight 500gr); Papan catur CTR+Tas (Length 

35.0cm, Width 35.0cm, Height 5.0cm, Weight 987gr); Bola badminton nasional 

(Length 40.0cm, Width 10.0cm, Height 40.0cm, Weight 874gr); Raket badminton 

(Length 40.0cm, Width 15.0cm, Height 40.0cm, Weight 807gr); Roll meter 50 

meter (Length 50.0cm, Width 3.0cm, Height 3.0cm, Weight 984gr); Stopwatch 

(Length 8.0cm, Width 5.0cm, Height 2.0cm, Weight 344gr). 

Setelah menyusun perencanaan ditersebut, sekolah tentunya telah meng-

estimasikan biaya yang dibutuhkan seperti pada gamabar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Contoh Perencanaan Sarana dengan Mengestimasikan Biaya 

Gambar tersebut menerangkan bahwa pada kolom tabel teradapat 

keterangan uraian barang / jasa yang direncanakan, kemudian jumlah barang yang 
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dibutuhkan, satuan ukuran, harga persatuannya, dan total harga. Hal ini berlaku 

pula pada barang lain yang ingin direncanakan. 

Perencanaan sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

tentunya dibahas pada rapat kerja anggaran:  

 

Gambar 4.3. Rapat Kerja RKA Tahun Anggaran 2022 

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan yang 

dilakukan di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba sebelumnya melakukan tahap 

analisis kebutuhan yang selanjutnya akan dibahas pada rapat kerja anggaran 

tahunan.  

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan mengadakan barang 

yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pengadaan sarana dan prasarana 

sekolah dapat menempuh dengan beberapa cara yaitu dapat dilakukan dengan 

mengadakan barang dengan membeli, atau membuat sendiri, hibah atau bantuan, 

sewa, dipinjam, didaur ulang, ditukar, dan diperbaiki. Pengadaan sarana dan 
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prasarana melalui hasil wawancara oleh Bapak Drs. Bohari, M.M. selaku Plt. 

Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba: 

―Di tahap pengadaan sarpras itu dituangkan pada yang namanya rencana 
kerja tahunan. Perencanaan terkait sarpras sudah ada dan itu dilihat dari 
evaluasi diri sekolah (EDS). Contoh, sekarang ada namanya SMK PK, 
untuk sekolah ini kita coba usulkan jurusan Busana Butik. seandainya 
program ini diloloskan ke kementrian, maka disini kita dapatkan lengkap 
alat dan peningkatan SDM bagi jurusan Busana Butik. Artinya gurunya 
bisa diberikan pelatihan-pelatihan sehingga nanti sampai pada produksinya 
ada bahan kemudian nanti dibantu bagaimana pemasarannya. Kemudian 
kalau ada alat yang tidak ada di sekolah, kita manfaatkan yang namanya 
prakerin.‖

5
 

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dapat menempuh pengadaan sarana prasarana dengan hibah atau 

bantuan. Kemudian penjelasan oleh Bapak Arbanawang, S. Pd. selaku Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

dengan hasil wawancara mengenai pengadaan sarana dan prasarana: 

―Pengadaan sarpras itu kita lihat dulu bagaimana bentuk kebutuhan yang 
kita pakai. Apakah memang itu barangnya bisa dicover di dana BOS itu 
kita masukkan di dana BOS. Tapi mana kala biasa ada jenis barang atau 
perbaikan-perbaikan yang sangat besar yang tidak ada di JUKNIS. Maka 
kita alihkan biasa ke provinsi atau ke kementrian untuk masalah perbaikan 
atau pengadaan barang. Contohnya, kita pengadaan laptop yang jumlahnya 
banyak seperti 20-30 buah, nah kalau yang seperti ini kita ajukan biasa ke 
kementrian. Kemudian kalau sifatnya bangunan, jikalau ada rehap yang 
berat itu kita ajukan dengan memasukkan proposal ke dinas pendidikan 
atau ke tingkat pusat untuk perbaikan tersebut. Kalau rehap ringan 
biasanya masih bisa ditangani oleh dana BOS. Dan jika alat-alat 
pembelajaran yang masih bisa dihendel oleh guru-guru mata pelajaran 
maka itu dilakukan dengan membuat sendiri dan mendaur ulang.‖

6
 

Informasi di atas dapat memberikan pemahaman bahwa UPT SMK Negeri 

1 Bulukumba juga melakukan pengadanaan sarana prasarana dengan cara 

membeli, membuat sendiri, dan mendaur ulang. Contoh bentuk pengadaan pada 

                                                             
5
 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 

6
 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 
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alat rumah tangga olahraga yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap 

perencanaan: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Contoh Pengadaan Barang Olahraga 

Penjelasan di atas dapat memberikan informasi bahwa pengadaan di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba melalui dengan tahap hibah / bantuan dan pembelian 

diajukan dan dibantu oleh pihak kementrian pusat dan daerah jika sekolah merasa 

pengadaannya itu berat. Kemudian UPT SMK Negeri 1 Bulukumba menempuh 

pengadaan sarana prasarana dengan membuat sendiri dan mendaur ulang dalam 

hal ini dilakukan pada proses pembelajaran yang dapat dihendel oleh guru-guru 

mata pelajaran. 

Berikut pengadaan hibah / bantuan dan pembelian di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba yang terdata pada asset sekolah di aplikasi SIMBAKDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5. Contoh Pengadaan dengan Cara Membeli 
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Gambar tersebut menerangkan bahwa terdapat kolom kategori barang, 

nama barang, merek/tipe, bahan, dan asal usul perolehan. Berikut kategori sarana 

yang terdata dalam dokumen tersebut ialah Printer Canon, Lemari kayu, Lemari 

besi/metal/lokal 2 pintu, Lemari buku arsip untuk arsip dinamis, Meja kerja katu 

lokal, Meja kerja pejabat lainnya/lokal, Kelengkapan Komputer (FleshDisk, 

Mouse, Keyboard, HardDisk, Speaker), dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Contoh Pengadaan dengan Hibah/Bantuan 

Gambar tersebut menerangkan bahwa terdapat kolom kategori barang, 

nama barang, merek/tipe, bahan, dan asal usul perolehan. Berikut kategori sarana 

yang terdata dalam dokumen tersebut ialah Alat bengkel service 

lainnya/BROTHER S-7000DD single neddle high speed sewing machine 

sebanyak delapan, dll. 

3) Penyaluran Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 
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Kegiatan penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang kepihak 

pemberi kepada pihak yang membutuhkan barang atau alat. Berdasarkan dengan 

hasil wawancara oleh Bapak Dr. Bohari, M. M. selaku plt. Kepala UPT SMK 

Negeri 1 Bulukumba, bahwa proses penyaluran sarana di sekolah: 

―Di penyaluran sarpras itu yang menangani langsung ini yaitu bidang 
sarpras, beliau semua yang menghendel hingga sampai sarana yang sudah 
direncanakan adanya itu sampai ada bentuk fisiknya di sekolah. Setelah itu 
ketika barang atau alat sudah  masuk di sekolah, pak awang itu  langsung 
mendokumentasi dan itu semua sudah masuk di dalam aplikasi yang 
memang sudah diawasi langsung oleh pusat disana.‖

7
 

Mengenai penjelasan beliau tersebut, selanjutnya dari hasil wawancara 

dengan Bapak Arbanawang, S. Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 

dan Prasarana: 

―Biasanya kalau bantuan langsung itu dari pihak kementrian dan dari 
pihak distik yang dari provinsi itu juga langsung ke sekolah. Kecuali kalau 
hal persuratan tentang berita acara karena itu harus ada  yang dituju dan itu 
mengetahui langsung oleh kepala dinas pendidikan provinsi kalau yang 
ingin dituju itu ke pusat. Disetiap ada barang masuk itu, kita langsung 
buatkan berita acara serah terima barang. Kemudian seperti contoh tadi, 
yang diajukan dan dibantu dengan adanya laptop/komputer sebanyak 20-
30 buah itu kami langsung memasukkan ke dalam lab. Kelas TKJ. Setelah 
itu yang bertanggung jawab ialah KapRo TKJ dan dibantu pemasangannya 
oleh peserta didik yang memang sudah ahli dibidangnya. Selain itu, di 
jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Alhamdulillah dapat kursi dan 
meja baru yang disesuiakan pada standar lab. Akuntansi tahun 2021. 
Penyalurannya itu langsung diberikan dari pusat ke sekolah.‖

8
 

 

Gambar 4.7. Contoh Sarana yang disalurkan ke Jurusan AKL dan TKJ 
                                                             

7
 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 

8
 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 
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Bentuk dokumen berita acara serah terima barang seperti halnya yang 

dimaksud dalam hal ini masih berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, dan 

penyaluran pada barang rumah tangga olahraga: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Contoh Berita Acara Serah Terima 

Bentuk penyaluran tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 yang memiliki 

isi keterangan pada surat tersebut ialah terdapat nomor surat perjanjian, tanggal, 

nama pekerjaan, tahun, pihak yang bertanda tangan (pihak pertama) dan pihak 

penerima (pihak kedua). 

Adapun bentuk berita serah terima pada masing-masing jurusan seperti: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Contoh Berita Acara Serah Terima pada Jurusan 
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Gambar tersebut menerangkan bahwa terdapat bukti berita acara serah 

terima hasil verifikasi peralatan dan bahan jurusan Otimatisasi Tata Kelola dan 

Perkantoran (OTKP) yang berupa Panasonic KX-NS300+TS880ND/PABY 

system, nakajima AE-830/Electronic typewriter, brother fax2840/facsirnile, 

brother mfc-914-CDN, Lenovo thinkpad ES50/notebook, epson EB-X21/LCD 

projectors, Panasonic UB-7325/electronic broard, riso EZ-331/digital duplication 

printing, canon EOS70D KIT 3/camer DSLR. Kemudian yang ditanda tangani 

oleh Plt. Kepala Sekolah dan Ketua program OTKP. Hal ini berlaku pula pada 

semua jurusan di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap penyaluran di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba itu langsung diberikan dari pusat dan provinsi jika barang atau alat 

tersebut diajukan ke pihak tersebut dan yang menangani langsung ini yaitu Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Setelah barang atau alat tersebut 

ada di sekolah pihak WAKASEK SARPRAS langsung membuatkan list 

pembagian kepada  pihak yang dituju atau yang membutuhkan barang atau alat 

tersebut di masing-masing jurusan yang dibuktikan pula pada dokumen berita 

acara serah terima. 

4) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Inventarisai merupakan pencatatan segala sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah yang merupakan milik Negara sehingga perlu meninggalkan jejak 

karena sewaktu-waktu perlu dilaporkan. Sebagaimana yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan Bapak Drs. Bohari, M. M. selaku Plt. Kepala UPT SMK 

Negeri 1 Bulukumba: 

―Diiventarisasi itu sudah masuk dan tertuang semua di aplikasi. Nah yang 
pegang web. Aplikasi itu pak awang. Namun, pencatatan yang bentuk fisik 
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itu tetap ada di perpustakaan. Pencatatan buku induk yang berarti seluruh 
yang bersangkutan dengan sarana dan prasarana sekolah itu dalam aplikasi 
yang di awasi juga oleh pusat. Kalau pencatatan sarpras untuk internal 
sekolah seperti kalau ada peminjaman sarana.‖

9
 

Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Bapak Arbanawang, S. Pd. 

selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana melalui hasil 

wawancara: 

―Masalah inventarisasi, jadi semua barang atau semua belanjaan itu masuk 
dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIMBAKDA. Jadi di dalam itu 
sudah dihitung tingkat kesusutan suatu barang kemudian untuk pembelian 
yang barang-barang kecil kita tetap registrasi atau peminjaman kepada 
jurusan-jurusan yang di sekolah ini. Pengklasifikasian dan pengkodeannya 
juga sudah secara otomatis. Dan saya tetap memberikan kode di barang 
atau alat yang di sekolah.‖

10
 

Informasi yang diberikan oleh kepala sekolah dan WAKASEK SARPRAS 

di atas dapat memberikan gambaran bahwa pada tahap inventarisasi sarana dan 

prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba itu sudah dilakukan secara optimal 

dan semua pencatatan itu sudah tertuang ke dalam bentuk aplikasi SIMBAKDA: 

http://simbakda.sulselprov.go.id yang dapat diawasi langsung oleh pusat.   

 

 

 

 

Gambar 4.10. Web.  SIMBAKDA 

SIMBAKDA merupakan bentuk pencatatan buku invetarisasi sarana dan 

prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba yang memiliki beberapa item yang 

                                                             
9
 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 

10
 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 

1 Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 

http://simbakda.sulselprov.go.id/
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termuat di dalamnya, yakni tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, 

aset tetap lainnya, gedung dan bangunan, serta konstruksi dalam pengerjaan. 

Berikut bentuk inventarisasi yang telah terinput dalam aplikasi 

SIMBAKDA: 

Gambar 4.11. Inventarisasi 

Gambar tersebut memberikan keterangan bahwa terdapat item nomor, 

kode barang, nama barang, nomor registrasi, merek/tipe, ukuran/cc, bahan, tahun, 

asal usul perolehan, jumlah, harga, ket., unit sekolah, dan kondisi barang 

(baik/rusak berat/tidak diketahaui,gelondongan). 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba dalam melakukan pencatatan sudah tidak 

menggunakan buku, melainkan terinput pada aplikasi SIMBAKDA. Dimana yang 

seharusnya dalam inventarisasi itu memiliki buku yang butuhkan seperti buku 

penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk, buku kartu stok, dan 

buku peminjaman. Namun dalam hal ini, semua buku tersebut sudah disatukan 

dengan namanya asset sekolah. 

Adapun bentuk catatan hasil PrintOut atau bentuk fisik yang dicetak pihak 

sekolah  sebagai  bahan  laporan  kepada  unit / instansi  yang  membutuhkan  data 
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tersebut. Berikut bentuk dokumen inventarisasi UPT SMK Negeri 1 Bulukumba:  

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Penerimaan Barang, Pembelian Barang, Induk Invetarisasi 

 

 

Gambar 4.13. Buku Peminjaman Barang di Sekolah 
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Bentuk peng-coding-an UPT SMK Negeri 1 Bulukumba apabila sarana 

tersebut sudah tiba di sekolah: 

 

 

Gambar 4.14. Coding 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UPT SMK 

Negeri 1 Bulukumba dalam hal inventarisasi sudah terinput pada aplikasi 

SIMBAKDA. 

5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Pemeliharaan merupakan bentuk kepedulian terhadap sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah yang tujuannya untuk menjaga keawetan sarana dan prasarana 

sehingga tidak menimbulkan kerusakan lebih cepat. Sebagaimana dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Bohari, M. M. selaku Plt. Kepala 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba: 

―Di pemeliharaan sarpras ini saya sudah arahkan langsung kepada seluruh 
guru-guru dan peserta didik agar dapat dijaga betul sarpras yang dimiliki 
oleh sekolah kita. Namun, sebenarnya saya sangat mengharapkan bahwa 
ada SDM lain yang menangani soal pemeliharaan di sekolah ini, tapikan 
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kita tidak boleh mengangkat langsung tenaga SDM. Jadi perawatannya 
dilakukan seadanya saja oleh guru dan peserta didik.‖

11
 

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Arbanawang, S. Pd. 

selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba mengenai pemeliharaan yang diterapkan di sekolah: 

―Pemeliharaan sarpras itu tergantung dari analisis tim. Kemudian yang 
sifatnya diruangan itu kita sudah serahkan ke gurunya atau ketua jurusan. 
Kemudian yang umum yang ada disekitaran ini yaitu bangunan ialah tim 
yang bekerja. Kita biasanya bergerak juga setiap per-3 bulan dan per-6 
bulan. Kami usahakan seoptimal mungkin dalam pemeliharaan sarpras ini. 
Cuman untuk kondisi sekarang ini, dapat dilihat bahwa disetiap ruang 
kelas itu mungkin masih kotor dan masih banyak peserta didik kita yang 
kurang berpartisipasi dalam merawat sarpras.‖

12
 

Penjelasan di atas memberikan informasi bahwa pemeliharaan di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba diupayakan secara optimal. Dimana masing-masing 

mempunyai tugas, seperti dalam pemeliharaan bangunan atau gedung sekolah di 

cek oleh tim sarpras. Untuk di ruangan kelas diberikan tanggungjawab langsung 

oleh guru-guru yang mengajar dan ketua jurusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Contoh Bentuk Perawatan Berkala  

                                                             
11 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 
12 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 

1 Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 
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Gambar 4.16. Contoh Bentuk Perawatan Terus-Menerus 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Contoh Bentuk Darurat dan Perawatan Preventif 

Gambar di atas dapat memberikan informasi bahwa di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba secara umum selalu mengoptimalkan perawatan dengan sebaik 

mungkin. Namun, beda halnya pada gambar berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 4.18. Contoh Perawatan yang Tidak Optimal 
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Sebagaimana yang terlihat gambar di atas, bahwa masih kurangnya 

partisipasi peserta didik dalam merawat dan memelihara sarana dan prasarana 

yang di miliki oleh sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan peserta didik 

sekaligus Ketua Osis Periode 2021-2022: 

―Iya seperti itu kak, apa yang dilihat dulu dilihat lagi sekarang. 
Problemnya masih sama di taun-taun sebelumnya. Yang masih sangat-
sangat kurang kesadarannya teman-teman dan adek-adek untuk merawat 
peralatan dan gedung sekolah. Dan warga sekolah kayakya selalu 
menghandalkan anak-anak OSIS untuk membersihkan karena dari dulu 
dikenal bahwa pembersih sekolah adalah anak OSIS, padahal jika semua 
warga sekolah sadar, kita sebenarnya dapat merawat dan membersihkan 
sama-sama, tanpa ada jatuh untuk diharapkan bergerak. Dan saya rasa 
peran guru-guru juga masih minim dalam ini kak. Masuk dikelas negor 
saja bilang wah sampah dikelas banyak yah, seketika teman-teman di kelas 
ngambil lalu buang saja. Sudah begitu saja, tanpa disogohkan bahwa 
sebenarnya penting kita dalam memelihara kelestarian sekolah ini. Cuman 
kak yang sangat hati-hati dalam menjaga itu kayaknya alat pembelajaran 
deh, seperti kalau kita pakai laptop sekolah atau kalkulator dan alat 
pembelajaran lain. Kalau soal bangunan dan kebersihan lingkungan masih 
boleh dikatakan kak, hampir seluruh teman-teman belum sadar. Dan 
sekalipun disadarkan keknya masih belum sadar juga.‖

13
 

Selaras dengan itu Ibu A. Pertiwi, S. Pd. selaku guru Mata Pelajaran 

Agama dengan hasil wawancara: 

―Ibu juga kalau sudah kasih tau anak-anak, ada yang dengar mungkin ada 
juga yang cuek. Setiap ibu masuk mengajar selalu ingatkan bahwa 
kebersihan itu nak sebagian dari iman. Dan kita sebagai orang yang 
beriman, tentu harus bersih. Tapi yah, begitulah anak-anak. Apalagi kalau 
dijurusan-jurusan teknik‖

14
 

  Informasi dari hasil wawancara yang diperoleh di atas bahwa peserta 

didik masih sangat kurang berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

sekolah. Hal ini, masih perlu ditekankan kembali kepada peserta didik bahwa 

penting dalam merawat dan memeliharan sarpras.  

                                                             
13

 Andi Nurwahdaniah Annisa Aris, ―Peserta Didik dan Mantan Wakil Ketua OSIS/MPK 

Peroide 2021-2022‖, Wawancara pada Jumat, 18 Februari 2022 Jam 13.00-13.30 WITA. 

14
 Andi Pertiwi, ―Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, 

Wawancara pada Senin, 21 Februari 2022 Jam 12.00-12.30 WITA. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perawatan di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba telah dilakukan secara optimal 

mulai dari perawatan secara terus-menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, 

dan perawatan preventif. Namun hanya mines pada peserta didik yang masih 

kurang berpartisipasi dalam merawat dan memelihara sarana prasarana sekolah. 

6) Penyimpanan Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Penyimpanan merupakan tempat untuk menyimpan segala alat atau barang 

yang di miliki oleh sekolah, baik itu sarana yang disimpan dalam keadaan baru 

yang akan digunakan nantinya dan sarana yang sudah rusak. Dari hasil wawancara 

dengan Bapak Drs. Bohari, M. M. selaku Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba mengenai penyimpanan sarpras di sekolah: 

―Sarana yang disimpan di sekolah ini biasanya sarana yang habis pakai itu 
disimpan dilemari khusus tempat penyimpanan barang habis pakai seperti 
spidol dan tintanya, penghapus, kertas, ijazah bagi tamatan alumni, dan 
arsip dokumen-dokumen penting lain. Kalau penyimpanan barang yang 
sudah tidak terpakai itu kita biasa simpan di tempat yang namanya Bank 
Sampah. Karena sekolah kita ini jika barang atau alat yang sudah tidak 
dapat difungsikan dan tidak ada nilai gunanya, kita  tampung saja di 
tempat yang bisa di tempati. Seperti kursi atau meja yang rusak parah. Kita 
tidak bisa bebas untuk kemanakan barang tersebut, karena itu semua milik 
Negara. Sekolah kita juga sampai sekarang belum dapat menghapus 
barang dalam administrasi, karena itu sangat panjang prosesnya. Ingin 
ditampung semua barang yang tidak memiliki fungsi lagi, mana cukup 
semua masuk di gudang sekolah.‖

15
 

Berikutnya hasil wawancara mengenai penyimpanan sarpras dengan 

Bapak Arbanawang, S. Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan 

Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba: 

―Kalau sifatnya untuk pemakaian bahan praktek yang setiap jurusan, kita 
langsung input ke ruangannya masing-masing. Kalau yang sifatnya seperti 
lemari, listrik, lampunya itu ada gudang. Kemudian ada beberapa alat yang 

                                                             
15

 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 
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kalau bisa kita tampung di gudang yang sudah rusak, kita masukkan juga. 
Ada juga di dalam gudang itu, kita simpan stok juga seperti kuncian yang 
biasa mudah hilang juga jadi kita simpan. Untuk alat pembelajaran itu kita 
sediakan tempat yaitu lemari untuk menyimpan seperti alat olahraga, dan 
untuk alat yang digunakan bagi masing-masing guru itu kami juga sudah 
sediakan loker, tapi loker ini akan kami usahakan untuk ada penambahan 
karena masih belum mampu menampung untuk semua guru.‖

16
 

 

Gambar 4.19. Penyimpanan Aspek Fisik dan Administratif 

Dari penjelasan di atas memberikan informasi bahwa penyimpanan sarpras 

di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba disimpan di gudang jika ada alat atau barang 

yang akan diperlukan nantinya seperti sarana yang habis pakai. Kemudian sarana 

yang sudah tidak memiliki nilai guna dan tidak memiliki fungsi lagi juga biasa 

ditampung di dalam gudang jika masih dapat di masukkan. Cuman biasanya juga 

terdapat barang yang rusak yang tidak dapat tertampung, jadi diletakkan saja di 

Bank sampah dan di tempat yang bisa menampung barang tersebut. 

7) Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba 

Pengapusan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah jika sarana 

dan prasarana sudah tidak memiliki nilai fungsi dan nilai guna. Dari hasil 

wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Bohari,  M.  M.  selaku  Plt.  Kepala  UPT SMK  

                                                             
16 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 

1 Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 
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Negeri 1 Bulukumba mengenai penghapusan di sekolah: 

―Kalau untuk menghapus secara administrasi sarpras untuk saat ini dan 
sejauh saya ada di sekolah ini, kami belum pernah untuk menghapus. Itu 
tadi, sarana kita yang tidak dapat difungsikan lagi, kita simpan saja.‖

17
 

Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Bapak Arbanawang, S. Pd. selaku 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba bahwa: 

―Untuk menghapus sarpas yang dimiliki sekolah sejauh ini belum pernah, 
karena itu sangat rumit dan prosesnya lama juga. Seperti kemarin dalam 
rapat tentang asset bahwa disitu saya selalu usulkan untuk penghapusan 
sarpras dan itu tidak mudah, karena prosedurnya itu harus ada tim khusus 
yang turun kemudian menganalisis. Apakah ini sudah layak atau tidak. 
Dan tim itu memang dari pemerintah karena barang-barang itu semua dari 
pemerintah. Dan itu menjadi kendala tersendiri bagi kita karena barang-
barang itu sudah full dan administrasi juga full, jadi tidak sembarang 
menghapus sarpras di sekolah.‖

18
 

Berikut lampiran syarat yang diberikan oleh pemerintah setempat 

mengenai penghapusan asset pada sekolah: 

Dari penjelasan di atas dapat memberikan informasi mengenai 

penghapusan yang dilakukan di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba bahwa sejauh ini 

sekolah belum pernah melakukan penghapusan sarpras karena itu prosedurnya 

rumit. Sehingga hal ini dapat menjadi kendala tersendiri bagi sekolah, sebab 

sarana yang tidak memiliki nilai guna akan bertumpuk di sekolah. 

B. Hambatan dalam Impelementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT 

SMK Negeri 1 Bulukumba 

Adapun hambatan yang ditemukan dalam implementasi manajemen sarana 

                                                             
17 Bohari, ―Plt. Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba‖, Wawancara pada Rabu, 16 

Februari 2022 Jam: 10.05-11.10 WITA. 

18 Arbanawang, ―Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 

1 Bulukumba‖, Wawancara pada Selasa, 29 Maret 2022 Jam 10.03-12.05 WITA. 
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dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba yaitu pada komponen 

penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang dimana sejak sekolah tersebut 

berdiri pada tahun 1969 hingga di tahun 2022 sekarang ini belum pernah 

melakukan kegiatan penghapusan dikarenakan alasan yang dikatakan oleh Plt. 

Kepala Sekolah dan Wakil Bidang Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba bahwa cukup sangat rumit prosedur yang akan dilalui. Namun, usulan 

pada rapat kerja RKA tahun anggaran 2022 kemarin  sekolah UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba akan melakukan untuk pertama kalinya kegiatan penghapusan dengan 

formulir berkas yang diberikan berikut ini: 
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C. Kondisi Sarana dan Prasarana UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

a. Ruang Kelas 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi peserta didik 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. Ukurannya 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. Dan desain dudukan 

serta sandaran membuat 

peserta didik nyaman belajar. 

Masing-masing peserta didik sudah memiliki 

kursi di kelas, yang keseluruhan kursi 

berjumlah sesuai dengan banyaknya peserta 

didik 1243. Bagi jurusan Bisnis (AKL, BDP, 

OTKP) keadaan kursinya sudah memenuhi 

standar, berbeda halnya dengan jurusan Teknik 

(TKRO, TAV, NKPI, TKJ, BB) terdapat 42 

buah kursi yang sudah tidak berstandar 

minimal. 

1.2 Meja peserta didik 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dilengkapi 

dengan laci, mudah 

dipindahkan.Ukurannya 

memadai untuk belajar dengan 

nyaman. Dan desainnya 

memungkinkan kaki peserta 

didik masuk dengan leluasa ke 

bawah meja. 

Masing-masing peserta didik sudah memiliki 

meja di kelas, yang keseluruhan meja 

berjumlah sesuai dengan banyaknya peserta 

didik 1243. Bagi jurusan Bisnis (AKL, BDP, 

OTKP) keadaan mejanya sudah memenuhi 

standar, berbeda halnya dengan jurusan Teknik 

(TKRO, TAV, NKPI, TKJ, BB) terdapat 42 

buah meja yang sudah tidak berstandar 

minimal. 
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1.3 Kursi guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan.Serta ukurannya 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Keadaan kursi guru keseluruhan berjumlah 39 

buah disesuaikan dengan rombongan belajar / 

kelas yang ada. Hal ini sudah memenuhi 

standar minimal. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, dan mudah 

dipindahkan. Serta ukurannya 

memadai untuk bekerja dengan 

nyaman. 

Keadaan meja guru keseluruhan berjumlah 39 

buah disesuaikan dengan rombongan belajar / 

kelas yang ada. Hal ini sudah memenuhi 

standar minimal. 

2 MEDIA PENDIDIKAN  

2.1 Papan tulis 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh peserta 

didik melihatnya dengan jelas. 

Jumlah papan tulis yang tersedia disesuaikan 

dengan jumlah kelas, yakni terdiri atas 39 buah 

yang dimana kondisinya sudah memenuhi 

standar minimal yang ada. 

3 PERLENGKAPAN LAIN  

3.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Ditempatkan di dinding 

dengan ruang kelas untuk 

mengoperasikan media 

pendidikan yang memerlukan 

daya listrik. 

Masing-masing kelas memiliki kotak kontak 

minimal 1 dan yang paling banyak terdiri atas 

8. 

3.2 Jam dinding 1 buah/ruang   
Tidak semua jam dinding berfungsi dengan 

baik. Total jam dinding 39 buah. 

3.3 Tempat sampah 1 buah/ruang   
Masing-masing memiliki tempat sampah di 

depan kelas, minimal 1. 
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b. Ruang Perputakaan 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 BUKU 

1.1 Buku teks pelajaran 

1 eksemplar/ 

peserta mata 

pelajaran 

bersangkutan, 

ditambah 4 

eksemplar/mata 

pelajaran/sekolah 

Termasuk dalam daftar buku 

teks pelajaran yang ditetapkan 

oleh Mendiknas dan daftar 

buku teks muatan lokal yang 

ditetapkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota. 

Keseluruhan buku sudah berstandar minimal. 

1.2 
Buku panduan 

pendidik 

1 eksemplar/guru 

mata pelajaran 

bersangkutan, 

ditambah 2 

eksemplar/mata 

pelajaran/sekolah 

  

Masing-masing pendidik mempunyai buku 

pandun pendidik. 
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1.3 Buku pengayaan 
75% non-fiksi 

dan 25% fiksi 

Total buku per-sekolah 

minimum: 

a. 1.000 eksemplar untuk 6 

rombongan belajar, minimum 

terdiri dari 820 judul 

b. 1.500 eksemplar untuk 7-12 

rombongan belajar, minimum 

terdiri dari 850 judul 

c. 2.000 eksemplar untuk 13-

18 rombongan belajar, 

minimum terdiri dari 900 

judul 

d. 2.500 eksemplar untuk 

lebih dari 18 rombongan 

belajar, minimum terdiri dari 

1.000 judul. 

100% sudah memenuhi standar minimal. 

1.4 Buku referensi 30 judul/sekolah 

Sekurang-kurangnya meliputi 

Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris, Kamus Bahasa Asing 

lainnya, ensiklopedia, buku 

statistik daerah, buku telepon, 

buku undang-undang dan 

peraturan, serta kitab suci. 

Memiliki buku referensi, tapi belum dihitung 

berapa total fixnya. 

1.5 Sumber belajar lain 30 judul/sekolah 

Sekurang-kurangnya meliputi 

majalah, surat kabar, globe, 

peta, CD pembelajaran, situs 

web, dan alat peraga 

Sudah terdapat di perpustakaan. 
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matematika. 

2 PERABOT  

2.1 Rak buku 1 set/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

dengan baik. Dan 

memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi buku 

dengan mudah. 

Terdiri 14 rak buku yang sudah memenuhi 

standar minimal. 

2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

majalah. Serta memungkinkan 

peserta didik menjangkau 

koleksi majalah dengan 

mudah. 

Memiliki 1 rak majalah dan sudah terdapat di 

perpustakaan. 

2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

menampung seluruh koleksi 

surat kabar. Serta 

memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi surat 

kabar dengan mudah. 

Memiliki 1 rak surat kabar dan sudah terdapat 

di perpustakaan. 
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2.4 Meja baca 15 buah/sekolah 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Kemudian desainnya 

memungkinkan kaki peserta 

didik masuk dengan leluasa 

kebawah meja. 

Meja terdiri atas 4 buah yang berukuran 3x1, 

tidak dapat dipindahkan oleh peserta didik. 

2.5 Kursi baca 15 buah/sekolah 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Serta desain dudukan 

dan sandaran membuat 

peserta didik nyaman belajar. 

Kursi sudah memenuhi standar minimal. 

2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, 

ukuran memadai untuk 

bekerja dengan nyaman. 

Terdapat 3 buah kursi kerja untuk petugas 

perpustakaan. 

2.7 Meja kerja/sirkulasi 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. Serta ukurannya 

memadai untuk bekerja 

dengan nyaman. 

Terdapat 3 buah meja kerja untuk petugas 

perpustakaan. 

2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, cukup 

untuk menyimpan kartu-kartu 

katalog. Dan lemari katalog 

dapat diganti dengan meja 

untuk menempatkan katalog. 

Memiliki 3 buah lemari katalog dan sudah 

memenuhi standar minimal. 
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2.9 Lemari 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

dikunci dan ukuran memadai 

untuk menampung seluruh 

peralatan untuk pengelolaan 

perpustakaan. 

Terdapat 2 buah lemari. 

2.1 
Lemari/rak simpan 

tas 
4 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, dapat 

dikunci dan ukuran memadai 

untuk menyimpan tas peserta 

didik. 

Lemari/loker sudah memenuhi standar 

minimal. 

2.11 Papan pengumuman 1 buah/sekolah 
Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ukuran minimum 1 m². 

Terdiri atas 1 buah yang terdapat di depan 

ruang perpustakaan. 

2.12 Meja multimedia 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman. Serta 

ukuran memadai untuk 

menampung seluruh peralatan 

multimedia. 

Tidak terdapat meja multimedia 

3 MEDIA PENDIDIKAN  

3.1 
Peralatan 

multimedia 
1 set/ sekolah 

Sekurang-kurangnya terdiri 

dari 1 set komputer (CPU, 

monitor minimum 15 inci, 

printer), TV, radio, dan 

pemutar VCD/DVD. 

Memiliki computer 1 buah, tv 1 buah, radio 

dan DVD 1 buah. 

4 PERLENGKAPAN LAIN  

4.1 Buku inventaris 1 buah/ sekolah   Terdapat 3 buah buku inventaris. 

4.2 Kotak kontak 4 buah/ruang 

Untuk mendukung 

operasionalisasi peralatan 

yang memerlukan daya listrik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 
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4.3 Jam dinding 1 buah/ruang   Memiliki 1 jam dinding  

4.4 Tempat sampah 1 buah/ruang   Memiliki 2 tempat sampah  

 

c. Lab. Teknik Kompter dan Jaringan 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi peserta didik 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran memadai 

untuk duduk dengan nyaman. 

Dan desain dudukan serta 

sandarannya membuat peserta 

didik nyaman belajar. 

Kursi yang terdapat di lab. TKJ tidak memiliki 

sandaran ada ruang lab. 1 namun dapat 

membuat peserta didik nyaman. Untuk di 

ruang lab. 2 kursinya memiliki sandaran. 

1.2 Meja 
1 buah/peserta 

didik 

Kuat, stabil, dan aman, 

ukuran memadai untuk 

menampung 1 unit komputer 

dan peserta didik bekerja 

berdua. Jika cpu diletakkan 

dibawah meja, maka harus 

mempunyai dudukan 

minimum setinggi 15 cm. 

Serta kaki peserta didik dapat 

masuk ke bawah meja dengan 

nyaman. 

Sudah memenuhi standar minimal. Untuk di 

ruang lab. 1 mejanya terdiri atas 3 buah yang 

berkuruan 3x1. 
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1.3 Kursi guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran kursi 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Terdapat 3 kursi guru dan sudah memenuhi 

standar minimal. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru 

Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan, ukuran memadai 

untuk bekerja dengan 

nyaman. 

Terdapat 3 meja dan sudah memenuhi standar 

minimal. 

2 PERALATAN PENDIDIKAN  

2.1 Komputer 

1 unit/praktikan, 

ditambah 1 unit 

untuk guru 

Mendukung penggunaan 

multimedia. Serta ukuran 

monitor minimum 15 

Memiliki 46 komputer dan sudah memenuhi 

standar minimal. 

2.2 Printer 
1 uni/lab.   

Terdapat 3 printer dan sudah memenuhi 

standar minimal. 

2.3 Scanner 
1 unit/lab.   

Terdapat 1 scanner dan sudah memenuhi 

standar minimal. 

2.4 Titik akses internet 1 titik/lab 
Berupa saluran telepon atau 

nirkabel. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

2.5 LAN 

Sesuai dengan 

banyak 

computer 

Dapat berfungsi dengan baik. Sudah memenuhi standar minimal. 

2.6 Stabilizer 

Sesuai dengan 

banyak 

computer 

Setiap komputer terhubung 

dengan stabilizer. 
Sudah memenuhi standar minimal. 
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2.7 Modul praktik 1 set/computer 

Terdiri dari sistem operasi, 

pengolah kata, pengolah 

angka,dan pengolah gambar. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

3 MEDIA PENDIDIKAN  

3.1 Papan tulis 1 buah/lab. 

Kuat, stabil, dan aman, 

ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh peserta 

didik melihat tulisan pada 

papan tulis dengan jelas. 

Terdiri atas 2 buah papan tulis. 

4 PERLENGKAPAN LAIN  

4.1 Kotak kontak 

Sesuai dengan 

banyak 

computer 

  Sudah memenuhi standar minimal. 

4.2 Jam dinding 1 buah/lab.   Sudah memenuhi standar minimal. 

4.3 Tempat sampah 1 buah/lab.   Sudah memenuhi standar minimal. 

 

d. Ruang Pimpinan 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi pimpinan 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Sudah memenuhi standar minimal. 
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1.2 Meja pimpinan 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk bekerja dengan 

nyaman. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.3 Kursi dan meja tamu 1 set/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk 3 orang duduk 

dengan nyaman. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

perlengkapan pimpinan 

SMK/MAK. Serta tertutup dan 

dapat dikunci. 

Terdapat 2 buah lemari yang terdiri dari tempat 

menyimpan berbagai piala dan berkas-berkas 

penting 

1.5 Papan statistic 1 buah/ruang 
Berupa papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 
Sudah memenuhi standar minimal. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 Simbol kenegaraan 1 set/ruang 

Terdiri dari bendera merah 

putih, garuda pancasila, 

gambar Presiden RI, dan 

gambar Wakil Presiden RI. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Kotak kontak   

Minimum 1 buah/ruang, untuk 

mendukung operasionalisasi 

peralatan yang memerlukan 

daya listrik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2.3 Jam dinding     Memilik 1 buah jam dinding. 

2.4 Tempat sampah     Sudah memenuhi standar minimal. 
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e. Ruang Guru 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi kerja 

1 buah/guru 

ditambah 1 

buah/wakil 

kepala 

SMK/MAK 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Masing-masing guru memiliki kursi kerja, 

namun terdapat 2 kursi kerja guru yang tidak 

kebagian pada saat peneliti melakukan 

penelitian. 

1.2 Meja kerja 1 buah/guru 

Kuat, stabil, dan aman, model 

meja setengah biro, ukuran 

untuk menulis, membaca, 

memeriksa pekerjaan, dan 

memberikan konsultasi. 

Masing-masing guru sudah mempunyai meja 

kerja. 

1.3 Lemari 

1 buah/guru 

atau 4 buah 

yang digunakan 

bersama oleh 

semua guru 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

perlengkapan guru untuk 

persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran, tertutup dan 

dapat dikunci. 

Terdapat 4 buah lemari pada ruang guru. 

1.4 Kursi tamu 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. Tidak memiliki kursi tamu pada ruang guru. 

1.5 Papan statistic 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

Sudah memenuhi standar minimal. 
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1.6 Papan pengumuman 1 buah/sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 Tempat cuci tangan 1 buah/ ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Kotak kontak 
 

Minimum 2 buah/ruang. 

untuk mendukung 

operasionalisasi perlatan yang 

memerlukan daya listrik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2.3 Jam dinding 1 buah/ruang   Terdapat 2 jam dinding.  

2.4 Tempat sampah 1 buah/ruang   Terdapat 4 tempat sampah.  

 

f. Ruang Tata Usaha 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Kursi kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Memiliki 8 buah kursi kerja bagi masing-

masing tenaga kependidikan. 
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1.2 Meja kerja 1 buah/petugas 

Kuat, stabil, dan aman, model 

meja setengah biro, ukuran 

memadai untuk melakukan 

pekerjaan administrasi. 

Memiliki 8 meja dan sudah memenuhi standar 

minimal. 

1.3 Kursi tamu 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. Memiliki 2 kursi tamu. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

arsip dan perlengkapan 

pengelolaan administrasi 

SMK/MAK, tertutup dan dapat 

dikunci. 

Memiliki 8 buah lemari. 

1.5 Papan statistic 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.6 Papan pengumuman 1 buah/ sekolah 

Kuat, stabil, dan aman, berupa 

papan tulis berukuran 

minimum 1 m². 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 
Mesin 

ketik/komputer 
1 buah/sekolah   Memiliki 2 komputer  

2.2 Filing cabinet 1 buah/sekolah   Sudah memenuhi standar minimal. 

2.3 Brankas 1 buah/sekolah   Tidak memiliki brankas 

2.4 Telepon 1 buah/sekolah   Tidak memiliki telepon 

2.5 Kotak kontak 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 
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2.6 Penanda waktu 1 buah/sekolah   Tidak memiliki penanda waktu 

2.7 Jam dinding 1 buah/ruang   Terdapat 1 jam dinding 

2.8 Tempat sampah 1 buah/ruang   Terdapat 1 tempat sampah 

 

g. Tempat Beribadah 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Lemari/rak 
1 buah/tempat 

ibadah 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

perlengkapan ibadah. 

Memilik 1 rak dan 1 lemari. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 
Perlengkapan 

ibadah 
  

Disesuaikan dengan 

kebutuhan. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan yang memerlukan 

daya listrik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

2.3 Jam dinding 
1 buah/tempat 

ibadah 
  Memiliki 1 jam dinding. 
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h. Ruang Konseling 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja kerja 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk bekerja dengan 

nyaman. 

Memiliki 5 buah meja kerja. 

 

1.2 Kursi kerja 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

Memiliki 5 buah kursi kerja. 

1.3 Kursi tamu/hadap 2 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

1 set. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

terututp dan dapat dikunci. 
Memiliki 2 buah lemari. 

1.5 Papan kegiatan 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

2 PERALATAN KONSELING  

2.1 
Instrumen 

konseling 
1 set/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Buku sumber 1 set/ruang   Tidak memiliki buku sumber 

2.3 
Media 

pengembangan 
1 set/ruang 

Menunjang pengembangan 

kognisi, emosi, dan motivasi 

peserta didik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

3 PERLENGKAPAN LAIN  
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3.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan y ang memerlukan 

daya listrik. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

3.2 Jam dinding 1 buah/ruang   Memiliki 1 buah jam dinding. 

 

i. Ruang UKS 

STANDAR  MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Tempat tidur 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman. Memiliki 1 buah tempat tidur. 

1.2 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

dapat dikunci. 
Memiliki 1 buah lemari. 

1.3 Meja 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Memiliki 1 buah meja. 

1.4 Kursi 2 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Terdapat 4 kursi 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 
Catatan kesehatan 

peserta didik 
1 set/ruang   Tidak memiliki cat. Kesehatan. 

2.2 Perlengkapan P3K 1 set/ruang Tidak kadaluarsa Terdapat 1 set P3K 

2.3 Tandu 1 buah/ruang   Memiliki 4 buah tandu 

2.4 Selimut 1 buah/ruang   Terdapat 1 selimut 

2.5 Tensimeter 1 buah/ruang   Terdapat 1 tensimeter 

2.6 Termometer badan 1 buah/ruang   Terdapat 1 termometer badan 

2.7 Timbangan bangan 1 buah/ruang   Terdapat 1 timbangan badan 
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2.8 
Pengukur tinggi 

badan 
1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar  minimal. 

2.9 
Tempat cuci 

tangan 
1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar  minimal. 

2.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan yang memerlukan daya 

listrik. 

Sudah memenuhi standar  minimal. 

2.11 Jam dinding 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar  minimal. 

2.12 Tempat sampah 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar  minimal. 

 

j. Ruang Organisai Kesiswaan 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. 
Memiliki 3 buah meja. 

1.2 Kursi 4 buah/ruang 
Kuat, stabil, aman, dan mudah 

dipindahkan. 

Memiliki 3 buah meja kerja dan 1 set kursi 

tamu. 

1.3 Papan tulis 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Tidak memiliki papan tulis. 

1.4 Lemari 1 buah/ruang 
Kuat, stabil, dan aman, serta 

dapat dikunci. 
Memiliki 3 buah lemari. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  
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2.1 Kotak kontak 1 buah/ruang 

Untuk mendukung operasional 

peralatan yang memerlukan 

daya listrik.  

Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Jam dinding 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

2.3 Tempat sampah 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

 

k. Jamban 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI 
No. Jenis 

Rasio Deskripsi 
1 PERLENGKAPAN 

LAIN 

1.1 Kloset jongkok 1 buah/ruang Saluran berbentuk leher angsa. 
Mimiliki 9 dan Sudah memenuhi standar 

minimal. 

1.2 Tempat air 1 buah/ruang 
Volume minimum 200 liter 

dan berisi air bersih. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

1.3 Gayung 1 buah/ruang   Sudah memenuhi standar minimal. 

1.4 Gantungan pakaian 1 buah/ruang   Tidak memiliki gantungan pakaian. 

1.5 Tempat sampah 1 buah/ruang   Tidak memiliki tempat sampah. 
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l. Gudang  

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI No. Jenis 
Rasio Deskripsi 

1 PERABOT 

1.1 Meja kerja 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Tidak memiliki meja kerja. 

1.2 Kursi kerja/stool 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Tidak memiliki kursi/stool. 

1.3 Lemari 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

peraltan dan bahan. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.4 Rapk 1 buah/ruang 

Kuat, stabil, dan aman, ukuran 

memadai untuk menyimpan 

peralatan dan bahan. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

 

m. Tempat Bermain/Berolahraga 

STANDAR MINIMAL 

HASIL OBSERVASI 
No. Jenis 

Rasio Deskripsi 
1 

PERALATAN 

PENDIDIKAN 

1.1 Tiang bendera 
1 

buah/sekolah 

Tinggi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

1.2 Bendera 
1 

buah/sekolah 

Ukuran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
Terdapat 3 buah bendera 
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1.3 Peralatan bola voli 2 set/sekolah Minimum 6 bola. Sudah memenuhi standar minimal. 

1.4 Peralatan sepak bola 1 set/sekolah Minimum 6 bola. Sudah memenuhi standar minimal. 

1.5 Peralatan bola basket 1 set/sekolah Minimum 6 bola. Sudah memenuhi standar minimal. 

1.6 Peralatan senam 1 set/sekolah 

Minimum matras, peti loncat, 

tali loncat, simpai, bola plastik, 

tongkat, palang tunggas, 

gelang. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.7 Peralatan atletik 1 set/sekolah 

Minimum lembing, cakram, 

peluru, tongkat estafet, bak 

loncat. 

Sudah memenuhi standar minimal. 

1.8 Peralatan seni budaya 1 set/sekolah 
Disesuaikan dengan potensi 

masing-masing. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

1.9 Peralatan keterampilan 1 set/sekolah 
Disesuaikan dengan potensi 

masing-masing. 
Sudah memenuhi standar minimal. 

1.1 Tempat penyimpanan 1 unit/sekolah 

Tempat menyimpan perlatan 

olahraga, peralatan kesenian, 

dan sound system. 

Sudah memenuhi standar minimal, disimpan 

diruang guru dan pimpinan. 

2 PERLENGKAPAN LAIN  

2.1 Pengeras suara 1 set/sekolah   Sudah memenuhi standar minimal. 

2.2 Tape recorder 1 buah/sekolah   Tidak memuliki tape recorder 

2.3 Tempat sampah 
4 buah/tempat 

bermain 
  Sudah memenuhi standar minimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan mengenai Implementasi 

Manajemen Sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap Sarana 

Prasarana di sekolah yang diketuai oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana 

dan Prasarana kemudian dianggotai oleh guru, operator, dan staf tata usaha. 

2. Pengadaan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan setelah melalui tahap analisis kebutuhan terlebih dahulu 

dengan strategi pengadaannya dengan cara membeli dan hibah/bantuan serta 

membuat sendiri dan mendaur ulang (dalam proses pembelajaran). 

3. Penyaluran manajemen sarana dan Prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan dengan memberikan langsung sarana yang disalurkan 

dari pemerintah atau pusat kemasing-masing jurusan dan yang bertanggung 

jawab ialah ketua jurusan dan strukturnya. 

4. Inventarisasi manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Buluukmba sudah semakin update karena semua pencatatan diinput masuk ke 

web SIMBAKDA http://simbakda.sulselprov.go.id yang terkoneksi langsung 

ke pusat. 

5. Pemeliharaan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan secara optimal, dimana tim Sarana dan Prasarana 

melakukan pengecekan pertiga bulan dan perenam bulan. 

http://simbakda.sulselprov.go.id/
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6. Penyimpanan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba dilakukan dengan menyimpan barang stok yang habis pakai dan 

yang mudah hilang, hal ini disimpan di lemari. Gudang sekolah difungsikan 

sebagai barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. 

7. Penghapusan manajemen sarana dan prasarana di UPT SMK Negeri 1 

Bulukumba sejauh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

memegang amanah belum pernah melakukan penghapusan pada Sarana dan 

Prasasarana Sekolah. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, Implementasi Manajemen Sarana dan 

Prasarana di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba sudah berstandar minimal pada 

komponen-komponen manajemen sarana dan prasarana sebagaimana di dalam 

buku Rusydi Ananda dan Oda Kinata Banurea mencakup tujuh poin yaitu 

perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, 

dan penghapusan. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun beberapa masukan yang ingin peneliti rekomendasikan 

berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, yaitu: 

1. Plt. Kelapa UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, WAKASEK SARPRAS, 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan agar lebih menekankan kepada peserta 

didik dalam pemeliharaan Sarana Prasarana, supaya tidak akan keseringan 

mengeluarkan biaya yang hanya problemnya sama disetiap tahun. Jadi, 

sebaiknya perlu mengadakan kegiatan dengan tema pentingnya merawat 

dan memelihara Sarana Prasarana Sekolah. 

2. Peserta didik agar lebih mendengarkan arahan guru dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana sekolah.  
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: Profil UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

1. Sejarah UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

SMK Negeri 1 Bulukumba merupakan salah satu Pendidikan Menengah 

Kejuruan di Kabupaten Bulukumba yang menghasilkan tenaga kerja tingkat 

menengah dalam bidang Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen, 

Pariwisata serta Perikanan dan Kelautan. Dirintis sejak 1969 dengan nama SMEA 

Negeri 14 Kajang, dengan No. SK. 14/UKK.3/69 Tanggal  12-08-1969. Tahun 

1979 dipindahkan ke kota Bulukumba dengan nama SMEA Negeri Kajang di 

Bulukumba, dan tahun 1983 berubah menjadi SMEA Negeri Bulukumba dengan 

keputusan Dirjen Dikdasmen No.13906/C.1/R.83 Tanggal 23 September 1982  

dan tahun 1996 berubah  menjadi SMK Negeri 1 Bulukumba. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), SMKN 1 Bulukumba 

berbenah diri untuk terus berupaya mengoptimalkan dan mengembangkan sumber 

daya yang dimilikinya agar mampu bersaing baik ditingkat Nasional maupun 

Internasional, antara lain Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, 

Penetapan sebagai Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI) sejak 2009 

dengan SK Nomor 3950/C5.3/Kep/KU/2009 tanggal 18 Agustus 2009, dan 

penerapan Kurikulum 2013 yang berbasis kebutuhan DU/DI masa kini dan yang 

akan datang. 

2. Profil UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

a. Nama Sekolah    : SMK Negeri 1 Bulukumba 

b. Nomor Statistik Sekolah  : 341191104001 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak  : 00.016.903.7.806.000 



 

 
 

d. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 4030 4253 

e. Alamat Sekolah   : Jl. Teratai, Kel. Caile, Kec. Ujung  

Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sul-  

Sel. 

f. Kode Pos    : 92512 

g. Tlp. / Fax.    : (0413) 81168 / (0413) 83903 

h. E-mail     : smkn1_blk@yahoo.co.id 

  smkn1blk@gmail.com  

i. Website    : www.smkn1bulukumba.sch.id  

j. SK Pendirian    : 0413/085 16 Maret 1985 

k. Sertifikat ISO 9001:2000  : 30 April 2008 No. QEC 24990 

l. Sertifikat ISO 9001:2008  : 1 Agustus 2008 No. QEC 24990 

m. PSMK     : (Penetapan Direktur Pembinaan  

  Sekolah Menengah Kejuruan)  

  4294/C.5/Kep/KU/ 2009, Tgl 7  

  Oktober 2009. 

n. Jurusan : 

1) Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

2) Bisnis Daring dan Pemasaran 

3) Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 

4) Tata Busana 

5) Nautika Kapal Penangkap Ikan 

6) Teknik Audio Video 

7) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

8) Teknik Komputer dan Jaringan 

mailto:smkn1_blk@yahoo.co.id
mailto:smkn1blk@gmail.com
http://www.smkn1bulukumba.sch.id/


 

 
 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

a. Visi: 

Menjadi sekolah yang berkualitas untuk menghasilkan tamatan yang 

berjiwa interpreniur, religius, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan hidup 

kompetitif di pasar global. 

b. Misi: 

1) Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berorientasi 

pada peningkatan mutu dan kebutuhan pasar. 

2) Mengembangkan sikap religius dan nilai budaya lokal. 

3) Membuka dan membina jaringan kerja sama dengan dunia usaha, dan 

industri serta masyarakat. 

4) Mengembangkan profesionalisme dan akuntabilitas sekolah sebagai 

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. 

5) Mengembangkan budaya, disiplin, bersih, dan peduli lingkungan. 

c. Tujuan:  

SMK Negeri 1 Bulukumba merupakan pendidikan menengah kejuruan 

yang bertujuan menyiapkan siswa / lulusan : 

2) Mewujudkan lulusan yang profesional, kreatif untuk menciptakan atau 

mengisi lapangan kerja 

3) Menamatkan siswa berdasarkan kebutuhan pasar 

4) Mewujudkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta 

masyarakat  dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Industri 

5) Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan pendidikan 

6) Menanamkan kesadaran tentang perlunya melakukan pelayanan secara 

prima 



 

 
 

7) Menumbuhkan kesadaran diri sendiri (pengelola sekolah) agar taat 

terhadap sesuatu yang telah disepakati 

8) Menyiapkan dokumen mutu 

9) Membudayakan perilaku disiplin terhadap warga sekolah 

10) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau (Green 

school) 

11) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didki melalui kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

4. Data Peserta Didik 

Adapun data peserta didik di UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, sebagai 

berikut: 

No. Komp. Keahlian 
Jumlah Kelas 

Jml 

Jumlah Peserta 

Didik 

X XI XII L P Jml 

1 AKL 2 2 2 6 56 139 195 

2 BDP 1 1 1 3 25 66 91 

3 OTKP 2 2 2 6 43 159 202 

4 Busana Butik 2 2 3 7 5 203 208 

5 NKPI 1 1 1 3 54 17 71 

6 TKRO 2 2 1 5 170 0 170 

7 Teknik Audio Video 1 1 1 3 94 1 95 

8 TKJ 2 2 2 6 112 99 211 

Jumlah 13 13 13 39 559 684 1243 

Sumber: Hasil Observasi dan Dok. WAKASEK Bidang Kurikulum
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LAMPIRAN 2: Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan panduan atau daftar pertanyaan yang 

disiapkan peneliti dalam mengumpulkan data dari narasumber. 

Kepala UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

a. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah? 

b. Bagaimana pengalaman bapak dalam mengelola manajemen sarana dan 

prasarana khususnya? 

c. Selama ini bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di sekolah? 

d. Bagaimana dengan strategi pengadaan sarana dan prasarananya? Apakah 

membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, menyewa, meminjam, 

mendaur ulang, menukar, atau diperbaiki? 

e. Bagaimana proses penyaluran sarana dan prasarana di sekolah? 

1) Kepada siapa saja dan kemana penyaluran sarana dan prasarana tersebut 

diberikan? 

2) Siapa yang berperan penting dalam proses penyaluran ini? 

f. Apakah ada tim khusus yang bergerak dalam menangani segala proses 

pergerakan sarana dan prasarana sekolah? 

g. Bagaimana penginventarisasian sarana dan prasarana di sekolah? Memiliki 

jejak peninggalankah? Seperti buku penerimaan barang, buku pembelian 

barang, buku induk, buku kartu stok, dan buku pinjaman? 

h. Seperti apa pengklasifikasian dan pemberian coding pada sarana dan prasarana 

di sekolah? 

i. Apasih manfaat dan tujuan pemeliharaan  yang dilakukan di sekolah? Dan 

seberapa penting pemeliharaan sarana dan prasarana dari pandangan bapak? 

j. Bagaimana bentuk pemeliharaan yang bapak terapkan di sekolah? 

1) Perawatan terus-menerus 
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2) Perawatan berkala 

3) Perawatan darurat 

4) Perawatan preventif 

b. Setelah melakukan berbagai macam pemeliharaan sarana dan prasarana, dan 

kemudian ditemukan beberapa sarana yang rusak, apakah sarana tersebut 

disimpan? 

c. Bagaimana konsep penyimpanan sarana dan prasarana yang bapak lakukan di 

sekolah? 

1) Diklasifikasikan? 

2) Mengapa perlu disimpan? 

3) Dimana harus disimpan? 

4) Kapan waktunya harus disimpan? 

5) Siapa yang bertugas? 

6) Bagaimana cara menyimpan yang baik? 

d. Bagaimana pengelolaan pada tahap penghapusan sarana dan prasarana di 

sekolah? 

e. Selama bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah apa saja kendala dalam 

implementasi manajemen sarana dan prasarana? Dan bagaimana cara bapak 

mengatasi hambatan tersebut? Dan apa harapan bapak dalam sarana prasarana 

di sekolah ini kedepannya? 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

a. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai WAKASEK SARPRAS? 

b. Bagaimana pengalaman bapak dalam mengelola manajemen sarana dan 

prasarana? 

c. Selama ini bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di sekolah? 
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d. Bagaimana dengan strategi pengadaan sarana dan prasarananya? Apakah 

membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, menyewa, meminjam, 

mendaur ulang, menukar, atau diperbaiki? 

e. Bagaimana proses penyaluran sarana dan prasarana di sekolah? 

3) Kepada siapa saja dan kemana penyaluran sarana dan prasarana tersebut 

diberikan? 

4) Siapa yang berperan penting dalam proses penyaluran ini? 

f. Apakah ada tim khusus yang bergerak dalam menangani segala proses 

pergerakan sarana dan prasarana sekolah? 

g. Bagaimana penginventarisasian sarana dan prasarana di sekolah? Memiliki 

jejak peninggalankah? Seperti buku penerimaan barang, buku pembelian 

barang, buku induk, buku kartu stok, dan buku pinjaman? 

h. Seperti apa pengklasifikasian dan pemberian coding pada sarana dan prasarana 

di sekolah? 

i. Apasih manfaat dan tujuan pemeliharaan  yang dilakukan di sekolah? Dan 

seberapa penting pemeliharaan sarana dan prasarana dari pandangan bapak? 

j. Bagaimana bentuk pemeliharaan yang bapak terapkan di sekolah? 

5) Perawatan terus-menerus 

6) Perawatan berkala 

7) Perawatan darurat 

8) Perawatan preventif 

k. Setelah melakukan berbagai macam pemeliharaan sarana dan prasarana, dan 

kemudian ditemukan beberapa sarana yang rusak, apakah sarana tersebut 

disimpan? 

l. Bagaimana konsep penyimpanan sarana dan prasarana yang bapak lakukan di 

sekolah? 



115 
 

 
 

1) Diklasifikasikan? 

2) Mengapa perlu disimpan? 

3) Dimana harus disimpan? 

4) Kapan waktunya harus disimpan? 

5) Siapa yang bertugas? 

6) Bagaimana cara menyimpan yang baik? 

m. Bagaimana pengelolaan pada tahap penghapusan sarana dan prasarana di 

sekolah? 

n. Selama bapak menjabat sebagai WAKASEK SARPRAS, apa saja kendala 

dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana? Dan bagaimana cara 

bapak mengatasi hambatan tersebut? Dan apa harapan bapak dalam sarana 

prasarana di sekolah ini kedepannya? 

Guru/Kepala Prodi 

a. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di sekolah ini? 

b. Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin maju. 

Bagaimana kesan bapak/ibu? 

c. Menurut bapak/ibu sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru? 

d. Kalau dari bapak/ibu sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. Apakah 

masih ada sarana yang tidak mendukung? 

e. Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

bapak/ibu? 

f. Apakah bapak/ibu selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa merawat 

sarana dan prasarana? 

g. Bagaimana peran struktur di jurusan bapak/ibu dalam menangani sarana dan 

prasarana di jurusan/kelas? 
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h. Seperti apa dan bagaimana harapan bapak/ibu untuk sarana dan prasarana di 

sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk sekolah ini 

sendiri. 

Peserta Didik 

a. Nama adek siapa? Dari jurusan dan kelas mana? Organisasinya apa? 

b. Apakah adek mengetahui apa itu sarana dan prasarana? 

c. Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah ini? 

d. Apakah sarana di kelas dan di Lab. Sudah mendukung proses pembelajaran? 

e. Bagaimana fasilitas yang adek rasakan di sekolah, apakah sudah dapat 

memberi fitbek yang baik atau belum? 

f. Menurut adek, apakah perlu dilakukan pemeliharaan pada sarana dan 

prasarana sekolah? 

g. Sejauh ini, selama adek di sekolah apakah sudah berperan dalam memelihara 

segala sarana dan prasarana sekolah? 

h. Bagaimana pandangan adek bagi teman-teman di sekolah dalam merawat dan 

memelihara sarana dan prasarana di sekolah? Apakah sudah melakukan peran 

yang baik? 

i. Bagaimana harapan adek untuk sarana dan prasarana sekolah kedepannya? 

 

Disetujui Oleh, 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

Dr. Mardhiah, M. Pd.     Dr. Syamsuddin, M. Pd. I. 

NIP. 197407022005012003     NIP. 197405162003121003 
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LAMPIRAN 3: Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Narasumber 1 

Nama  : Drs. Bohari, M. M. 

Jabatan : Plt. UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

Hari/Tgl : Rabu, 16 Februari 2022 

Waktu  : 10.05-11.10 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah?‖ 

Pak Bohari: ―Alhamdulillah, saya kurang lebih dua tahun terakhir ini saya  

sebagai Plt. Di sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana pengalaman bapak dalam mengelola manajemen sarana 

dan prasarana khususnya?‖ 

Pak Bohari: ―Pengalaman selama ini, sebenarnya kita rame-rame ya dalam 

mengelola sarana prasarana, kita selalu usahakan yang terbaik untuk sekolah. 

Untuk dalam kurang lebih dua tahun ini selama saya sebagai pejabat sementara, 

Alhamdulillah sarana prasarananya selalu diusulkan dalam rancangan sekolah. 

Kemarin pas kamu tamat di 2018 tidak lama kemudian pak amir pensiun dan 

dialihkan tanggungjawabnya ke saya, itu bangunan di atas kelas mu kemarin 

sudah tingkat. Di atas sana itu, kita beri kelas Tata Busana dan Perpustakaan. 

Taman yang dulunya kamu bilang hutan sekolah itu, sekarang sudah menjadi 

taman baca sekolah. Yaa Alhamdulillah sudah ada beberapa peningkatan sarana 

prasarana di sekolah sekarang ini.‖ 

Andi Rifa: ―Selama ini bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di 

sekolah?‖ 

Pak Bohari: ―Iya itu tadi, perencanaannya kita masukkan dirancangan sekolah 

yang dimana dilakukan analisis terlebih dahulu.‖ 



118 
 

 
 

Andi Rifa: ―Seperti apa analisisnya pak?‖ 

Pak Bohari: ―Namanya itu analisis kebutuhan, nah kalau ini saya serahkan saja 

sama pak awang ya.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana dengan strategi pengadaan sarana dan prasarananya? 

Apakah membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, menyewa, meminjam, 

mendaur ulang, menukar, atau diperbaiki?‖ 

Pak Bohari: ―Di tahap pengadaan sarpras itu dituangkan pada yang namanya 

rencana kerja tahunan. Nah ada jangka panjang itu di atas 4 tahun, jangka 

menengahnya itu 4 tahun. Yang 4 tahun itu dituangkan masuk ke rencana kerja 

tahunan. Perencanaan-perencanaan terkait sarpras itu sudah ada dan itu dilihat dari 

evaluasi diri sekolah (EDS) dari segi sarananya. Contoh, pada pembelajaran yang 

membutuhkan alat peraga, nah itu sudah tertuang didalam rencana kerja. 

Untungnya semua sekolah punya peluang itu kalau ada program lain biasa saja 

tiba-tiba tidak tertuang dirancangan kerja jangka panjang, dan jangka menengah. 

Tapi bisa langsung tertuang dijangka 1 tahun kalau ada program khusus yang 

dikeluarkan oleh kementrian. Contoh, sekarang ada namanya SMK PK. SMK PK 

itu mengajukan jurusan yang diajukan, contoh untuk sekolah ini kita coba-coba 

mengajukan saja nanti melihat persyaratan berikutnya. Kami usulkan Tata 

Busana, di Tata Busana jika seandainya program ini diloloskan ke kementrian, 

maka disini kita dapatkan lengkap alat dan peningkatan SDM. Artinya gurunya 

bisa diberikan pelatihan-pelatihan sehingga nanti sampai pada produksinya ada 

bahan kemudian nanti dibantu bagaimana pemasarannya. Ini outputnya, jadi alat 

disiapkan kemudian SDM-nya yang menguasai disiapkan ada biaya pelatihannya. 

Jadi prosedurnya itu kalau yang tidak dapat bantuan khusus itu tertuang dari 

RKJM, RKS kemudian itu yang dijalankan. Disitu ada pengadaan, pengadaan alat 

namanya. Kalau memungkinkan di RKS itu dia beli alat, kalau tidak maka itu 
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dituangkan pada program yang diluncurkan oleh kementrian dengan pengadaan 

tersendiri dengan nama program macam-macam. Nah kalau ada alat yang tidak 

ada di sekolah, itu kita manfaatkan yang namanya prakerin. Sekolah juga bisa 

mengajukan ke provinsi minta bantuan alat, kalau tidak ada. Untuk meminjam alat 

disewa itu dimungkinkan tapi kita tidak pernah karena kita punya lebih modern. 

Kemudian terkadang kalau kita mengajukan untuk pinjaman atau penyewaan 

barang juga tidak mau memberikan pinjaman atau menyewa. Nah solusi terakhir 

kita itu prakerin.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana proses penyaluran sarana dan prasarana di sekolah? 

Kepada siapa saja dan kemana penyaluran sarana dan prasarana tersebut 

diberikan? Siapa yang berperan penting dalam proses penyaluran ini?‖ 

Pak Bohari: ―Di penyaluran sarpras itu yang menangani langsung ini yaitu 

bidang sarpras, beliau semua yang menghendel ini hingga sampai sarana yang 

sudah direncanakan adanya itu sampai ada bentuk fisiknya di sekolah. Seperti jika 

ada masuk laptop/computer itu langsung dari pusat, tidak seperti barang-barang 

yang dipesan di onlineshop yang singgah-singgah. Nah sama halnya kemarin 

waktu kamu sekolah di tahun 2017 itu, kan ada kursi dan meja yang masuk. Nah 

itu langsung dari pusat datangnya, biayanya maksudnya. Kalau proses 

administrasi pengirimannya itu mungkin pihak pusat lebih tahu yah. Yang jelas 

kami ini pihak sekolah sudah  mengajukan tadi apa-apa kebutuhan yang memang 

betul dibutuhkan. Nah setelah itu ketika barang atau alat sudah  masuk di sekolah, 

pak awang itu  langsung mendokumentasi dan itu semua sudah masuk di dalam 

aplikasi yang memang sudah diawasi langsung oleh pusat disana.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ada tim khusus yang bergerak dalam menangani segala 

proses pergerakan sarana dan prasarana sekolah?‖ 
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Pak Bohari: ―Iya ada, yang bemengetahuikan saya. Kemudian itu diketuai 

langsung oleh pak Awang karena beliaulah yang punya tanggungjawab sebagai 

WaKaSek Sarana Prasarana di Sekolah da nada beberapa guru yang terlibat 

seperti pak Iwank selaku kepala TU.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana penginventarisasian sarana dan prasarana di sekolah? 

Memiliki jejak peninggalankah? Seperti buku penerimaan barang, buku pembelian 

barang, buku induk, buku kartu stok, dan buku pinjaman?‖ 

Pak Bohari: ―Nah diiventarisasi ini itu sudah masuk dan tertuang semua di 

aplikasi. Nah yang pegang web. Aplikasi itu pak awang. Namun, pencatatan yang 

bentuk fisik itu tetap ada di perpustakaan. Pencatatan buku induk yang berarti 

seluruh yang bersangkutan dengan sarana dan prasarana sekolah itu dalam 

aplikasi yang di awasi juga oleh pusat. Kalau pencatatan sarpras untuk internal 

sekolah seperti kalau ada peminjaman sarana di kelas-kelas, perpus, dan tata usaha 

itu masing-masing memiliki buku manual.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa pengklasifikasian dan pemberian coding pada sarana dan 

prasarana di sekolah?‖ 

Pak Bohari: ―Untuk klasifikasi sarana prasarana kita sudah pisah sesuai dengan 

kebutuhan, jenis, dan fungsinya. Seperti bahan habis pakai, nah kita simpan tuh di 

ruang tata usaha. Kalau sarana untuk jurusan-jurusan itu, kita sudah serahkan ke 

masing-masing yang dibertanggung jawab oleh KapRo dan Sturkturnya. 

Kemudian coding, itu sudah terinventarisasi langsung di aplikasi ketika pak 

awang input di dalam computer. Dan itu sudah sangat terstruktur.‖ 

Andi Rifa: ―Apasih manfaat dan tujuan pemeliharaan  yang dilakukan di sekolah? 

Dan seberapa penting pemeliharaan sarana dan prasarana dari pandangan bapak?‖ 

Pak Bohari: ―Manfaat dan tujuan untuk sekolah? Yah, tujuannya itu untuk 

menjaga keawetan sarana prasarana sekolah, nyaman dipake ketika digunakan 
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dalam proses pembelajaran sehingga menjamin yang namanya keselamatan 

pengguna. Kemudian manfaatnya, bagi saya jika sarana prasarana terjaga di 

sekolah yaitu sekolah enak dipandang, nyaman. Kalau untuk sekolah sendiri, 

sarana prasarananya itu akan bertahan lama. Seberapa penting pemeliharaan 

menurut pandangan saya? Sangat penting, sekarang saya walaupun hanya 

menduduki sementara jabatan ini, saya akan selalu berusaha menampakkan yang 

terbaik untuk sekolah. Semampu saya sudah memperingatkan kepada seluruh 

warga sekolah baik itu guru-guru dan anak-anak, bahwa usahakan untuk menjaga 

sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah kita.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana bentuk pemeliharaan yang bapak terapkan di sekolah? 

Perawatan terus-menerus? Perawatan berkala? Perawatan darurat? Perawatan 

preventif?‖ 

Pak Bohari: ―Iya, semua kami lakukan. Saya sudah arahkan ke guru-guru untuk 

melakukan perawatan setiap hari di kelas-kelas. Untuk tiga berwatan selanjutnya 

saya serahkan kepada WaKaSek SarPras dan dibantu oleh timnya.‖ 

Andi Rifa: ―Setelah melakukan berbagai macam pemeliharaan sarana dan 

prasarana, dan kemudian ditemukan beberapa sarana yang rusak, apakah sarana 

tersebut disimpan?‖ 

Pak Bohari: ―Jika hal tersebut ditemukan, kita analisis terlebih dahulu, apakah 

memang sudah tidak dapat digunakan lagi? Atau masih memiliki nilai fungsi? 

Jika masih dapat digunakan dan masih memiliki nilai fungsi, kita lakukan 

perbaikan. Jika analisisnya lebih besar harga perbaikan dibandingkan dengan 

membeli baru, maka barang tersebut kita simpan.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana konsep penyimpanan sarana dan prasarana yang bapak 

lakukan di sekolah?‖ 



122 
 

 
 

Pak Bohari: ―Sarana yang disimpan di sekolah ini biasanya sarana yang habis 

pakai itu disimpan dilemari khusus tempat penyimpanan barang habis pakai 

seperti spidol dan tintanya, penghapus, kertas, ijazah bagi tamatan alumni, dan 

arsip dokumen-dokumen penting lain. Kalau penyimpanan barang yang sudah 

tidak terpakai itu kita biasa simpan di tempat yang namanya Bank Sampah. 

Karena sekolah kita ini jika barang atau alat yang sudah tidak dapat difungsikan 

dan tidak ada nilai gunanya, kita  tampung saja di tempat yang bisa di tempati. 

Seperti kursi atau meja yang rusak parah. Kita tidak bisa bebas untuk kemanakan 

barang tersebut, karena itu semua milik Negara. Sekolah kita juga sampai 

sekarang belum dapat menghapus barang dalam administrasi, karena itu sangat 

panjang prosesnya. Ingin ditampung semua barang yang tidak memiliki fungsi 

lagi, mana cukup semua masuk di gudang sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana pengelolaan pada tahap penghapusan sarana dan 

prasarana di sekolah?‖ 

Pak Bohari: ―Kalau untuk menghapus secara administrasi sarpras untuk saat ini 

dan sejauh saya ada di sekolah ini, kami belum pernah untuk menghapus. Itu tadi, 

sarana kita yang tidak dapat difungsikan lagi, kita simpan saja.‖ 

Andi Rifa: ―Selama bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah apa saja kendala 

dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana? Dan bagaimana cara bapak 

mengatasi hambatan tersebut? Dan apa harapan bapak dalam sarana prasarana di 

sekolah ini kedepannya?‖ 

Pak Bohari: ―Sejauh ini, umur saya menjabat dapat dikatakan masih seumur 

jagung yah. Tapi saya cukup berperan dalam perkembangan dengan baik sarana 

prasarana di sekolah ini. Saya mengabdi di sekolah ini sudah cukup lama. Jadi 

habatan selama saya menjadi kepala sementara sejauh ini yaitu pada keluhan-

keluhan di KapRo masing-masing jurusan. Contoh kemarin saya tanyakan kepada 
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BDP bahwa dalam Daring ini apa yang bisa saya lihat? Karena Bisnis 

Pemasarannya sejauh ini sudah mantap, tapi dalam kata Daringnya itu belum 

terimplementasi. Jadi itu PR bagi tenaga ajar di BDP. Kemudian, kami juga 

berusaha untuk mengusulkan ruangan Lab. Bagi Jurusan AKL karena sampai 

sekarang belum dapat kami penuhi sebab belum adanya ACC dari pusat. Dan 

kalau dilingkungan sekolah sendiri itu pada pemeliharaan yang sangat-sangat 

menjadi PR besar bagi kami. Saya menyikapi hal-hal tersebut dengan 

berkomunikasi dengan semua ketua jurusan dan guru-guru yang punya keinginan 

dalam kebutuhan sarana prasarana, karena kenapa komunikasi? Sebab jika saya 

tidak sering berinteraksi kepada mereka semua dan saya hanya mengambil sikap 

diam dan kemudian tiba-tiba memutuskan kebijakan tanpa mereka ketahui, justru 

itu malah menjadi hambatan atau kendala yang sangat besar. Kemudian, harapan 

saya di sarana prasarana sekolah ini, semoga semakin canggih dan terdepan, selalu 

update, dan tentu ingat selalu motto SMK BISA!‖ 

Narasumber 2 

Nama  : Arbanawang, S. Pd. 

Jabatan : WAKASEK SARPRAS UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

Hari/Tgl : Selasa, 29 Maret 2022 

Waktu  : 10.03-12.05 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai WAKASEK 

SARPRAS?‖ 

Pak Arbanawang: ―Saya menjabat sebagai Wakil Bidang Sarana Prasarana di 

sekolah ini kayaknya sudah enam tahun.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana pengalaman bapak dalam mengelola manajemen sarana 

dan prasarana?‖ 
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Pak Arbanawang: ―Selama ini saya ingin bersyukur terlebih dahulu karena telah 

diberi kesempatan untuk menghendel amanah ini, selain saya bertanggungjawab 

di sarana prasarana, saya juga mengajar. Jadi cukup luar biasa yah untuk 

mengontrol segala sarana prasarana di sekolah karena begitu banyak sekali 

laporan, masukan, keinginan yang sampai di telinga saya. Semoga apa saja 

harapan-harapan yang diingin dapat kami usahakan terpenuhi.‖ 

Andi Rifa: ―Selama ini bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di 

sekolah?‖ 

Pak Arbanawang: ―Untuk perencanan mengadakan suatu barang terlebih dahulu 

kita harus analisis, baik itu gedung dan peralatan. Di analisis berapa persen 

kerusakan dan yang masih bisa terpakai, baru kita ajukan dan kemudian nanti 

dibahas pada rancangan sekolah yang mana menjadi skala prioritas dan yang perlu 

secepatnya harus kita tindak lanjuti. Dimana tim analisis itu sendiri diketuai oleh 

saya sendiri dan ada dari guru, operator, staf tata usaha jadi biasanya itu kita ada 

4-5 orang yang kemudian nanti kita ajukan untuk ditindak lanjuti analisis tersebut. 

Pada tahap analisis untuk barang itu kita lakukan ada pada skala 3 bulan, 6 bulan. 

Kemudian analisis untuk bangunan kita lihat seberapa lama, seperti kalau kita 

lihat ada kerusakan pada atap-atap yang bocor maka secepatnya kita usahakan.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana dengan strategi pengadaan sarana dan prasarananya? 

Apakah membeli, membuat sendiri, hibah atau bantuan, menyewa, meminjam, 

mendaur ulang, menukar, atau diperbaiki?‖ 

Pak Arbanawang: ―Pengadaan sarpras itu kita lihat dulu bagaimana bentuk 

kebutuhan yang kita pakai. Apakah memang itu barangnya bisa dicover di dana 

BOS itu kita masukkan di dana BOS. Tapi mana kala biasa ada jenis barang atau 

perbaikan-perbaikan yang sangat besar yang tidak ada di JUKNIS. Maka kita 

alihkan biasa ke provinsi atau ke kementrian untuk masalah perbaikan atau 
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pengadaan barang. Contohnya, kita pengadaan laptop yang jumlahnya banyak 

seperti 20-30 buah, nah kalau yang seperti ini kita ajukan biasa ke kementrian. 

Kemudian kalau sifatnya bangunan, jikalau ada rehap yang berat itu kita ajukan 

dengan memasukkan proposal ke dinas pendidikan atau ke tingkat pusat untuk 

perbaikan tersebut. Kalau rehap ringan biasanya masih bisa ditangani oleh dana 

BOS. Dan jika alat-alat pembelajaran yang masih bisa dihendel oleh guru-guru 

mata pelajaran maka itu dilakukan dengan membuat sendiri.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana proses penyaluran sarana dan prasarana di sekolah? 

Kepada siapa saja dan kemana penyaluran sarana dan prasarana tersebut 

diberikan? Siapa yang berperan penting dalam proses penyaluran ini?‖ 

Pak Arbanawang: ―Biasanya kalau bantuan langsung itu dari pihak kementrian 

dan dari pihak distik yang dari provinsi itu juga langsung ke sekolah. Kecuali 

kalau hal persuratan tentang berita acara karena itu harus ada  yang dituju dan itu 

mengetahui langsung oleh kepala dinas pendidikan provinsi kalau yang ingin 

dituju itu ke pusat. Disetiap ada barang masuk itu, kita langsung buatkan berita 

acara serah terima barang. Kemudian seperti contoh tadi, yang diajukan dan 

dibantu dengan adanya laptop/computer sebanyak 20-30 buah itu kami langsung 

memasukkan ke dalam lab. Kelas TKJ. Setelah itu yang bertanggung jawab ialah 

KapRo TKJ dan dibantu pemasangannya oleh peserta didik yang memang sudah 

ahli dibidangnya. Selain itu, di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, 

Alhamdulillah dapat kursi dan meja baru yang disesuiakan pada standar lab. 

Akuntansi tahun 2021. Penyalurannya itu langsung diberikan dari pusat ke 

sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ada tim khusus yang bergerak dalam menangani segala 

proses pergerakan sarana dan prasarana sekolah?‖ 



126 
 

 
 

Pak Arbanawang: ―Iya ada, sama seperti yang saya katakana bahwa tim untuk 

sarana prasarana di skeolah ini itu saya sendiri yang ketuai kemudian saya dibantu 

oleh operator, guru, dan kepala TU. Jadi kami itu biasanya terdiri 4-5 orang.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana penginventarisasian sarana dan prasarana di sekolah? 

Memiliki jejak peninggalankah? Seperti buku penerimaan barang, buku pembelian 

barang, buku induk, buku kartu stok, dan buku pinjaman?‖ 

Pak Arbanawang: ―Masalah inventarisasi, jadi semua barang atau semua 

belanjaan itu masuk dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIMBAKDA. Jadi di 

dalam itu sudah dihitung tingkat kesusutan suatu barang kemudian untuk 

pembelian yang barang-barang kecil kita tetap registrasi atau peminjaman kepada 

jurusan-jurusan yang di sekolah ini. Pengklasifikasian dan pengkodeannya juga 

sudah secara otomatis. Dan saya tetap memberikan kode di barang atau alat yang 

di sekolah. Jadi kemarin itu saya ke mekkah, kemudian tiba-tiba dimintai laporan, 

jadi saya langsung kirim. Ini aplikasi sudah sangat membantu saya, jadi 

kemanapun bakal pergi akan selalu memudahkan, tidak lagi perlu ke sekolah 

untuk mendokumentasikan catatan-catatan yang dalam bentuk fisik. Nah, kecuali 

barang yang habis pakai, itu pencatatannya bagian tata usaha. Kemudian biasanya 

pelaporan ini dilaporkan ke dinas pendidikan dalam bentuk file dan hardcopy 

yang perlu ditanda tangani oleh kepala sekolah, WAKASEK SARPRAS dan 

kemudian setelah dilapor ke dinas pendidikan itu nanti dia akan lanjut ke BPKAD 

di gubernuran.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa pengklasifikasian dan pemberian coding pada sarana dan 

prasarana di sekolah?‖ 

Pak Arbanawang: ―Ketika barang telah sampai di sekolah, saya langsung 

membuat laporan dan menginputnya ke dalam SIMBAKDA, jadi ketika diinput 

itu, itu sudah ada pengklasifikasiaan dan codingnya. Sekarang di SIMBAKDA itu 
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sudah sangat membantu saya karena dapat meringankan ketika menginput data 

sarana prasarana tersebut. Sekarang jauh lebih bagus saya control diaplikasi. 

Namun, pasti ada saja hambatan ketika ingin menginput, karena harus tersambung 

dengan jaringan dan ketika koneksinya buruk maka itu akan menjadi lambar 

juga.‖ 

Andi Rifa: ―Apasih manfaat dan tujuan pemeliharaan  yang dilakukan di sekolah? 

Dan seberapa penting pemeliharaan sarana dan prasarana dari pandangan bapak?‖ 

Pak Arbanawang: ―Menurut pandangan saya, pemeliharaan di sekolah ini 

penting untuk diperhatikan. Karena ketika tidak melakukan pemeliharaan, maka 

semakin banyak keperluan dan kebutuhan yang terlapor masuk di telinga saya. 

Jadi ketika ada sarana masuk dan sekolah langsung menyalurakannya ke masing-

masing jurusan, itu saya serahkan tanggungjawabnya kepada ketua jurusan. Jadi 

saya mengharapkan ketua jurusan dapat memelihara sarana tersebut.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana bentuk pemeliharaan yang bapak terapkan di sekolah? 

Perawatan terus-menerus? Perawatan berkala? Perawatan darurat? Perawatan 

preventif?‖ 

Pak Arbanawang: ―Pemeliharaan sarpras itu tergantung dari analisis tim. 

Kemudian yang sifatnya diruangan itu kita sudah serahkan ke gurunya atau ketua 

jurusan. Kemudian yang umum yang ada disekitaran ini yaitu bangunan ialah tim 

yang bekerja. Kita biasanya bergerak juga setiap per-3 bulan, per-6 bulan. 

Misalnya pada mesin jahit di ruang lab. Busana, kita lakukan analisis bagaimana 

peralatan mesin jahitnya. Ketika ada yang rusak ringan, kita panggil orang untuk 

melakukan service. Kami usahakan seoptimal mungkin dalam pemeliharaan 

sarpras ini. Cuman untuk kondisi sekarang ini, dapat dilihat bahwa disetiap ruang 

kelas itu yaa mungkin seperti kapal pecah karena tidak seringnya lagi ditempati 
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untuk belajar. Dan masih banyak peserta didik kita yang kurang berpartisipasi 

dalam merawat sarpras.‖ 

Andi Rifa: ―Setelah melakukan berbagai macam pemeliharaan sarana dan 

prasarana, dan kemudian ditemukan beberapa sarana yang rusak, apakah sarana 

tersebut disimpan?‖ 

Pak Arbanawang: ―Iya disimpan.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana konsep penyimpanan sarana dan prasarana yang bapak 

lakukan di sekolah?‖ 

Pak Arbanawang: ―Kalau sifatnya untuk pemakaian bahan praktek yang setiap 

jurusan, kita langsung input ke ruangannya masing-masing. Kalau yang sifatnya 

seperti lemari, listrik, lampunya itu ada gudang. Kemudian ada beberapa alat yang 

kalau bisa kita tampung di gudang yang sudah rusak, kita masukkan juga. Ada 

juga di dalam gudang itu, kita simpan stok juga seperti kuncian yang biasa mudah 

hilang juga jadi kita simpan. Untuk alat pembelajaran itu kita sediakan tempat 

yaitu lemari untuk menyimpan seperti alat olahraga, dan untuk alat yang 

digunakan bagi masing-masing guru itu kami juga sudah sediakan loker, tapi loker 

ini akan kami usahakan untuk ada penambahan karena masih belum mampu 

menampung untuk semua guru.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana pengelolaan pada tahap penghapusan sarana dan 

prasarana di sekolah?‖ 

Pak Arbanawang: ―Untuk menghapus sarpas yang dimiliki sekolah sejauh ini 

belum pernah, karena itu sangat rumit dan prosesnya lama juga. Seperti kemarin 

dalam rapat tentang asset bahwa disitu saya selalu usulkan untuk penghapusan 

sarpras dan itu tidak mudah, karena prosedurnya itu harus ada tim khusus yang 

turun kemudian menganalisis. Apakah ini sudah layak atau tidak. Dan tim itu 

memang dari pemerintah karena barang-barang itu semua dari pemerintah. Jadi 
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kita cukup mengusul ke dinas pendidikan untuk melakukan penghapusan di asset. 

Dan itu menjadi kendala tersendiri bagi kita karena barang-barang itu sudah full 

dan administrasi juga full, jadi tidak sembarang menghapus sarpras di sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Selama bapak menjabat sebagai WAKASEK SARPRAS, apa saja 

kendala dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana? Dan bagaimana 

cara bapak mengatasi hambatan tersebut? Dan apa harapan bapak dalam sarana 

prasarana di sekolah ini kedepannya?‖ 

Pak Arbanawang: ―Tentu harapan kedepannya itu semakin baik lagi, terutama 

pada penghapusan sarana prasarana supaya dapat lebih inteks lagi dan di sekolah 

untuk tim dan seluruh laporan pada jurusan-jurusan makin baik lagi supaya dapat 

makin jelas dan terdeteksi.‖ 

Narasumber 3 

Nama  : Marwah, S. Pd., M. Pd. 

Jabatan : Kepala Prodi AKL dan Guru Produktif AKL 

Hari/Tgl : Kamis, 17 Februari 2022 

Waktu  : 09.10-10.20 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Sudah berapa lama ibu mengajar di sekolah ini?‖ 

Ibu Marwah: ―Sepertinya lima belas tahun lebih, saya juga sudah agak lupa.‖ 

Andi Rifa: ―Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin 

maju. Bagaimana kesan ibu?‖ 

Ibu Marwah: ―Alhamdulillah kalau semakin bagus. Saya juga selalu mendukung 

jika memang sekolah mendapat bantuan dan dukungan dari pemerintah.‖ 

Andi Rifa: ―Menurut ibu sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru?‖ 
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Ibu Marwah: ―Umpan yang baik bagi guru sepertinya lumayan. Kalau dujurusan 

Akuntansi sendiri untuk saat ini butuh kalkulator karena kemarin pada saat 

pendemi hampir semua kalkulator membeku tidak pernah dipakai.‖ 

Andi Rifa: ―Kalau dari ibu sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. Apakah 

masih ada sarana yang tidak mendukung?‖ 

Ibu Marwah: ―Yah pasti, tentu sarana yang saat ini dibutuhkan itu tadi kalkulator 

dan Lab. AKL.‖ 

Andi Rifa: ―Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

ibu?‖ 

Ibu Marwah: ―Sangat penting. Saya kalau mengajar, saya marahi anak-anakku 

kalau ada sampah dan tidak rapih kelasnya. Jadi kalau adaka dijurusan dan masuk 

ka mengajar itu anak-anak sudah takut. Jadi penting itu merawat sarana.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ibu selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa 

merawat sarana dan prasarana?‖ 

Ibu Marwah: ―Iya saya arahakan, kalau anak akuntansi itu mendengar.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana peran struktur di jurusan ibu dalam menangani sarana 

dan prasarana di jurusan/kelas?‖ 

Ibu Marwah: ―Perannya saya bagi sesuai dengan keahlian masing-masing guru 

akuntansi.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa dan bagaimana harapan ibu untuk sarana dan prasarana di 

sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk sekolah ini 

sendiri.‖ 

Ibu Marwah: ―Harapan ku, saya ingin segera adanya Lab. dan kalkulator. Kalau 

bagi sekolah saya berikan yang terbaik saja untuk WaKaSek yang handal.‖ 

Narasumber 4 

Nama  : Hj. Hasrah, S. Pdi., M. M. 
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Jabatan : Kepala Prodi BDP dan Guru Produktif BDP 

Hari/Tgl : Kamis, 17 Februari 2022 

Waktu  : 10.30-11.00 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Assalamu‘alaikum ibu, apa kabar?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Wa‘alaikum salam, Alhamdulillah kabar baik.‖ 

Andi Rifa: ―Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin 

maju. Bagaimana kesan ibu?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Iya Alhamdulillah semakin baik yah. Saya menilainya sangat 

luar biasa SMK ini, akhirnya sudah sejauh ini perubahannya, yang dulunya hanya 

sebatas papan dinding, yah akhirnya sekarang sudah tingkat, berlantai, kelasnya 

sudah cukup memenuhi kuota peserta didik. Semoga kedepannya makin maju.‖ 

Andi Rifa: ―Menurut ibu sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Sejauh ini. Sudah memberi yang terbaik buat guru-guru. 

Karena seperti saya ini yang ketika mengajukan sarana yang saya rasa butuh di 

BDP, akan selalu diusahakan terwujud.‖ 

Andi Rifa: ―Kalau dari ibu sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. Apakah 

masih ada sarana yang tidak mendukung?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Alhamdulillah tidak ada, sudah mantap. Kami sisa merawat 

sarana prasarana di jurusan.‖ 

Andi Rifa: ―Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

ibu?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Penting. Kalau merawat berarti sarana prasarana sudah dalam 

keadaan tidak bai-baik, jadi perlu dirawat. Artinya ditindak lanjuti secara khusus. 

Beda kalau kita memelihara sarana prasarana. Nah kalau kita memelihara itu lebih 
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tepat pengucapannya. Dan itu penting juga dilakukan, karena sekolah, kita semua 

sudah bersusah payah untuk mengadakan sarana tersebut, eh ujung-ujungnya 

malah cepat rusak. Semoga sarana prasarana di BDP akan selalu kami pelihara 

dengan baik.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ibu selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa 

melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Ia, terkadang juga saya hanya diam karena capek mungkin 

saya. Anak-anak di BDP cukup lumayan perlu ditegasi. Tapi saya tetap 

menghimbau kepada guru-guru BDP akan memperhatikan sarana prasarana 

supaya anak-anak juga selalu memeliharanya dengan baik.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana peran struktur di jurusan ibu dalam menangani sarana 

dan prasarana di jurusan/kelas?‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Perannya Alhamdulillah, selalu kami optimalkan untuk yang 

terbaik buat BDP.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa dan bagaimana harapan ibu untuk sarana dan prasarana di 

sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk sekolah ini 

sendiri.‖ 

Ibu Hj. Hasrah: ―Semoga apa-apa yang telah kami sampaikan kepada WaKaSek 

SarPras mengenai pengadaan segera diwujudkan, semoga sekolah kita semakin 

unggul kedepannya.‖ 

Narasumber 5 

Nama  : Sukma Intang., S. Kom. 

Jabatan : Kepala Prodi TKJ dan Guru Produktif TKJ 

Hari/Tgl : Jumat, 18 Februari 2022 

Waktu  : 10.30-11.30 WITA  

Topik Wawancara: 
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Andi Rifa: ―Assalamu‘alaikum Ibu.‖ 

Ibu Sukma: ―Wa‘alaikum Salam nak.‖ 

Andi Rifa: ―Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin 

maju. Bagaimana kesan ibu? 

Ibu Sukma: ―Bagus yah kalau semakin maju. Kesan saya SMK BISA!, apa yang 

kita lihat dan rasakan saat ini, itu semua juga karena tuntutan pemerintah. Karena 

semakin bergantinya tahun, maka dunia teknologi akan semakin canggih. Seperti 

di Lab. TKJ ini, ini semua karena tuntutan zaman. Tidak mungkin dong, kita 

kurang update. Jadi luar biasa kalau sekolah kita semakin maju.‖ 

Andi Rifa: ―Menurut ibu sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru?‖ 

Ibu Sukma: ―Yah, saya rasa sudah. Saya sendiri merasakan kebaikan tersebut. 

Kecuali untuk saat ini karena ada beberapa kebutuhan Lab. TKJ yang perlu di 

update, seperti kabel-kabel yang habis pakai. Contoh kabel LAN.‖ 

Andi Rifa: ―Kalau dari ibu sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. Apakah 

masih ada sarana yang tidak mendukung?‖ 

Ibu Sukma: ―Itu tadi, bahan yang habis pakai di Lab. Kemudian di kelas 

belakang itu, saat ini saluran listriknya terputus. Dan di ruang jurusan TKJ, 

sepertinya perlu dibersihkan AC-nya, karena saya sudah beberapa hari kerja tugas 

di dalam Lab. Ini.‖ 

Andi Rifa: ―Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

ibu?‖ 

Ibu Sukma: ―Wah sangat penting pastinya, jika tidak dirawat maka sarana 

prasarana tersebut tentunya akan cepat mengalami kerusakan. Jadi itu penting.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ibu selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa 

merawat sarana dan prasarana?‖ 
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Ibu Sukma: ―Setiap saya masuk pertemuan proses pembelajaran, saya selalu 

ingatkan anak-anak, kalau di dalam Lab. Sendiri itu, itu bersih dan sarananya di 

dalam selalu kami perhatikan. Kalau untuk di kelas belakang sendiri itu, saya 

biasa tanyakan kepada guru-guru yang masuk mengajar agar anak-anak senantiasa 

diarahkan untuk membersihkan dulu sebelum belajar.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana peran struktur di jurusan ibu dalam menangani sarana 

dan prasarana di jurusan/kelas?‖ 

Ibu Sukma: ―Alhamdulillah, berjalan baik. Kami itu terdiri atas tujuh orang 

tenaga pendidik di jurusan, dan kami usahakan untuk selalu kompak.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa dan bagaimana harapan ibu untuk sarana dan prasarana di 

sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk sekolah ini 

sendiri.‖ 

Ibu Sukma: ―Semoga apa yang sering saya usulkan untuk diadakannya kabel 

fiber optic dapat dipenuhi, tapi yaa saya sadar bahwa biayanya memang tinggi 

karena jutaan. Tapi semoga saja sekolah mampu. Luar biasa kalau sekolah kita 

punya kabel tersebut.‖ 

Narasumber 6 

Nama  : Syamsul Jihad., A. Md. 

Jabatan : Kepala Lab. NKPI dan Guru Produktif NKPI 

Hari/Tgl : Senin, 21 Februari 2022 

Waktu  : 11.01-11.30 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Selamat siang pak, apa kabar?‖ 

Pak Jihad: ―Selamat siang, iya kabar baik.‖ 

Andi Rifa: ―Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin 

maju. Bagaimana kesan bapak?‖ 
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Pak Jihad: ―Alhamdulillah, kesan saya terharu yah. Karena kamu sebagai alumni 

di sekolah, tetap memerhatikan sekolah ini. Yah, Alhamdulillah sekolah ini 

sekarang selalu berusaha menampilkan yang terbaik dimata masyarakat, supaya 

sekolah kita memang betul-betul dapat mencetak alumni-alumni yang dapat 

bersaing hingga go-internasional.‖ 

Andi Rifa: ―Menurut bapak sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru?‖ 

Pak Jihad: ―Yah tentu sudah, karena sekolah selalu berusaha memberikan yang 

terbaik buat tenaga ajarnya.‖ 

Andi Rifa: ―Kalau dari bapak sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. 

Apakah masih ada sarana yang tidak mendukung?‖ 

Pak Jihad: ―Sejauh ini, belum ada, dan semoga itu tidak ada. Alhamdulillah 

sarana prasarana di NKPI itu sudah memenuhi syarat standar, jika itu bersandar 

pada standar minimal. Kecuali jika buku produktif untuk NKPI, karena itu masih  

kurang yang disediakan di perpus, jadi kita biasanya buatkan modul, supaya anak-

anak semua dapat punya pegangan.‖ 

Andi Rifa: ―Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

bapak?‖ 

Pak Jihad: ―Sangat penting. Anak-anak selalu saya tekankan untuk memelihara 

sarana prasarana baik itu di Lab. Atau di kelas NKPI dan di lingkungan sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah bapak selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa 

merawat sarana dan prasarana?‖ 

Pak Jihad: ―Jika standar selalunya itu diartikan setiap hari, sepertinya tidak. 

Kecuali setiap saya menjadi Pembina saat apel. Saya tetap mengarahkan anak-

anak.‖ 
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Andi Rifa: ―Bagaimana peran struktur di jurusan bapak dalam menangani sarana 

dan prasarana di jurusan/kelas? 

Pak Jihad: ―Alhamdulillah perannya dijalan sesuai dengan tugasnya.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa dan bagaimana harapan bapak untuk sarana dan 

prasarana di sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk 

sekolah ini sendiri.‖ 

Pak Jihad: ―Yah semoga sekolah kedepannya semakin baik, semakin maju, 

semoga sarana prasarana yang terkadang kami ajukan diforum semoga selalu 

diusakan adanya. Mungkin itu saja.‖ 

Narasumber 7 

Nama  : Andi Pertiwi., S. Pd. I. 

Jabatan : Guru Mapel Pend. Agama dan Budi Pekerti 

Hari/Tgl : Senin, 21 Februari 2022 

Waktu  : 12.00-12.30 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Assalamu‘alaikum ibu, apa kabar?‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Wa‘alaikum salam wr.wb., nak. Alhamdulillah baik.‖ 

Andi Rifa: ―Melihat semakin kesini, sarana dan prasarana di sekolah semakin 

maju. Bagaimana kesan ibu?‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Masya Allah semoga makin baik kedepannya.‖  

Andi Rifa: ―Menurut ibu sarana dan prasarana di sekolah sudah dapat memberi 

fitbek yang baik untuk guru-guru?‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Iya sudah, sekolah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik 

buat kami.‖ 

Andi Rifa: ―Kalau dari ibu sendiri dalam mengajar di kelas atau di Lab. Apakah 

masih ada sarana yang tidak mendukung?‖ 
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Ibu A. Tiwi: ―Iya ada, kalau ibu mengajar di kelas gedung belakang yang bagian 

kelas teknik, listriknya itu tidak tersambung. Jadi saya biasa alihkan anak-anak 

untuk belajar di mushollah.‖ 

Andi Rifa: ―Seberapa penting merawat sarana dan prasarana di sekolah menurut 

ibu?‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Penting, sarana yang telah kita nikmati ini, sangat perlu 

diperhatikan dan dipelihara.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah ibu selalu mengarahkan peserta didik untuk senantiasa 

merawat sarana dan prasarana?‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Ibu biasanya mengarahkan anak-anak saja. Dan ditaumi nak, 

suaranya ibu tidak bisa lantang, yah mungkin beberapa dari mereka tidak dapat 

dengar. Ibu hanya tegur saja mereka.‖ 

Andi Rifa: ―Seperti apa dan bagaimana harapan ibu untuk sarana dan prasarana di 

sekolah ini? Baik itu pada fasilitas guru untuk mengajar dan untuk sekolah ini 

sendiri.‖ 

Ibu A. Tiwi: ―Semoga rak untuk guru-guru yang tidak kebagian segera ada 

karena ibu belum dapat, terus kursi diruang guru juga, kursinya ibu selalu hilang. 

Jadi semoga itu dapat segera diatasi.‖ 

Narasumber 8 

Nama  : Andi Nurwahdaniah Annisa Aris 

Status  : Peserta Didik  

Hari/Tgl : Jumat, 18 Februari 2022 

Waktu  : 13.00-13.30 WITA  

Topik Wawancara: 

Andi Rifa: ―Nama adek siapa? Dari jurusan dan kelas mana? Organisasinya apa?‖ 
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Wenni: ―Baik nama lengkap saya Andi Nurwahdaniah Annisa Aris, biasa 

dipanggil wenni dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, kelas XII AKL 

1, dan mantan wakil ketua OSIS/MPK periode 2021-2022. 

Andi Rifa: ―Apakah adek mengetahui apa itu sarana dan prasarana?‖ 

Wenni: ―Apa itu kak?‖ 

Andi Rifa: ―Baik, sarana prasarana itu ialah segala fasilitas yang ada di sekolah, 

baik  itu bangunan, akses jalannya, peralatan/perabot yang ada di sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana sarana dan prasarana di sekolah ini?‖ 

Wenni: ―Baik kak, karena kalau saya sendiri sudah dapat memenuhi kebutuhan 

ku dalam belajar.‖ 

Andi Rifa: ―Apakah sarana di kelas dan di Lab. Sudah mendukung proses 

pembelajaran?‖ 

Wenni: ―Kalau untuk pembelajaran produktif kak, kami terkendala dalam 

menghitung, jadi kami butuh kalkulator, jika kami menggunakan hp itu tidak 

cukup digit  nolnya.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana fasilitas yang adek rasakan di sekolah, apakah sudah 

dapat memberi fitbek yang baik atau belum? 

Wenni: ―Alhamdulillah sudah dapat fitbek baiknya kak.‖ 

Andi Rifa: ―Menurut adek, apakah perlu dilakukan pemeliharaan pada sarana dan 

prasarana sekolah?‖ 

Wenni: ―Iya perlu kak. Tapi sejauh ini sepertinya apa yang dilihat dulu dilihat 

lagi sekarang. Problemnya masih sama di taun-taun sebelumnya. Yang masih 

sangat-sangat kurang kesadarannya teman-teman dan adek-adek untuk merawat 

peralatan dan gedung sekolah. Dan warga sekolah kayakya selalu menghandalkan 

anak-anak OSIS untuk membersihkan karena dari dulu dikenal bahwa pembersih 

sekolah adalah anak OSIS, padahal jika semua warga sekolah sadar, kita 
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sebenarnya dapat merawat dan membersihkan sama-sama, tanpa ada jatuh untuk 

diharapkan bergerak. Dan saya rasa peran guru-guru juga masih minim dalam ini 

kak. Masuk dikelas negor saja bilang wah sampah dikelas banyak yah, seketika 

teman-teman di kelas ngambil lalu buang saja. Sudah begitu saja, tanpa 

disogohkan bahwa sebenarnya penting kita dalam memelihara kelestarian sekolah 

ini. Cuman kak yang sangat hati-hati dalam menjaga itu kayaknya alat 

pembelajaran deh, seperti kalau kita pakai laptop sekolah atau kalkulator dan alat 

pembelajaran lain. Kalau soal bangunan dan kebersihan lingkungan masih boleh 

dikatakan kak, hampir seluruh teman-teman belum sadar. Dan sekalipun 

disadarkan keknya masih belum sadar juga.‖ 

Andi Rifa: ―Sejauh ini, selama adek di sekolah apakah sudah berperan dalam 

memelihara segala sarana dan prasarana sekolah?‖ 

Wenni: ―Untuk saya sendiri saya sadar akan pemelijaraan sarana prasarana 

sekolah.‖ 

Andi Rifa: ―Bagaimana harapan adek untuk sarana dan prasarana sekolah 

kedepannya?‖ 

Wenni: ―Harapan saya semoga SMK semakin maju dan jaya, fasilitas sekolah 

semakin canggih. Dan guru-guru lebih menekankan lagi kepada teman-teman 

untuk memelihara sarana sekolah.‖ 

Bukti Wawancara Narasumber 
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LAMPIRAN 4: Catatan Laporan Hasil Observasi 

Catatan Observasi 1 

Hari/Tgl : Senin, 05 April 2021 

Tempat : Lingkungan Sekolah UPT SMK Negeri 1 Bulukumba 

Sumber Data : Pengamatan 

Sebelum peneliti berniat melakukan proses penelitian hingga sampai 

dititik ini, peneliti merupakan alumni di sekolah tersebut dan lumayan akrab 

dengan guru-guru karena pengalaman organisasinya yang mengharuskan sering 

berinteraksi dengan guru di sekolah sehingga cukup tahu lingkungan sekolah itu 

seperti apa. Hingga sewaktu berkunjung ke sekolah yang terakhir kalinya, peneliti 

tertarik untuk mengupas problem manajemen sarana dan prasarana berkaitan pada 

pemeliharaan. Dan tidak afdol jika tidak mengupas keseluruhan komponen-

komponen pada manajemen sarana dan prasarana. 

Catatan Observasi 2 

Hari/Tgl : Senin, 14 Februari 2022 

Waktu  : 09.45-12.59 

Tempat : Ruang Tata Usaha 

Sumber Data : Staf TU 

Peneliti memasukkan surat-surat perizinan seperti surat izin penelitian 

yang terbit dari fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, serta 

surat izin dari Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 

Bulukumba yang terlampir dokumen proposal penelitian. Yang kemudian staf tata 

usaha membuatkan disposisi untuk diberikan ke Kepala Sekolah. Sambil 

menunggu konfirmasi dari pihak sekolah kapan diizinkan untuk memulai 

penelitian. 
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Catatan Observasi 3 

Hari/Tgl : Kamis, 17 Februari 2022 

Waktu  : 11.34-Selesai WITA 

Tempat : Ruang Kelas 

Sumber Data : Drs. Bohari, M. M. Dan Arbanawang, S. Pd. 

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Sarana dan Prasarana bahwa ketika sarana yang dibutuhkan dijurusan-

jurusan itu langsung disalurkan kepada Ketua Prodi dan simpan dimasing-masing 

Lab. Atau Kelas. Dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan observasi 

langsung dan melihat langsung di jurusan/kelas: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Jurusan AKL 

Sehubungan dengan itu, Ibu Marwah selaku Kepala Prodi mengarahkan 

juga bahwa kondisi WC di samping kelas Akuntansi sudah bagus. Kemudian 

peneliti melakukan dokumentasi dengan hasil: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di WC Samping Kls AKL 
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Selain di kelas Akuntansi dan Keuangan Lembaga, peneliti melanjutkan 

observasi di kelas OTKP, Busana, dan TKJ dan menemukan hasil dokumentasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Jurusan dan R. Prodi OTKP 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lab. Busana dan Lab. TKJ 

Catatan Observasi 4 

Hari/Tgl : Senin, 21 Februari 2022 

Waktu  : 11.30-Selesai WITA 

Tempat : R. Prodi BDP, Lab. NKPI 

Sumber Data : Ketua Prodi BDP, Kepala Lab. NKPI 

Sebagaimana yang dikatakan dari hasil wawancara dengan ketua prodi 

BDP bahwa sarana untuk di BDP sudah memenuhi jika berstandar minimal sarana 

dan prasarana. Seperti sarana BDP berikut ini: 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lab. BDP 

Ketua Lab. NKPI sepakat dengan hal yang dikatakan oleh Ketua Prodi 

BDP. Di Lab. NKPI juga sarananya sudah dapat memenuhi syarat seperti: 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Lab. NKPI 

Catatan Observasi 5 

Hari/Tgl   : Jumat, 25 Februari 2022 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Sumber Data   : Dokumentasi Bangunan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumetasi WAKASEK SARPRAS 2022 
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Keterangan A: 

Gambar tersebut menangkap beberapa bangunan Lab. NKPI, Lab. TKRO, 

Lab. TAV, dan Lab. TKJ. Dimana tampak bangunan tersebut berdiri kokoh dan 

dalam kondisi baik. 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumetasi WAKASEK SARPRAS 2022 

Keterangan B: 

Gambar tersebut menangkap beberapa bangunan yaitu WC Mushollah, 

Ruang Organisasi OSIS, PMR, dan Pramuka, Ruang Ekskul Kingdom Art, Ruang 

Kelas TKRO, TKJ, NKPI, Busana, dan WC Laki-Laki karena di bangunan 

tersebut yang berdominan berpenghuni ialah peserta didik laki-laki. Sehingga 

keadaan sarana dan prasarana di bangunan ini tampak kurang dirawat: 

Sumber:Dokumentasi Peneliti 
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Gambar tersebut menerangkan bahwa tangga sangat dipenuhi dengan debu 

yang tebal, lampu teras kelas yang hampir copot, pintu dan kursi kelas yang 

dipenuhi dengan coretan, dan teras kelas yang terdapat sampah. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumetasi WAKASEK SARPRAS 2022 

Keterangan C: 

Gambar tersebut memuat bangunan Ruang Pimpinan, Ruang BK, Ruang 

Guru, R. Tata Usaha, Ruang Petugas Sekolah, Gudang, WC Guru, Lab. OTKP, 

Lab. Busana, Kelas OTKP, WC Peserta didik, Aula, Perpustakaan, Kelas AKL, 

Kelas Busana, UP, Kelas BDP, Ruang Jurusan Busana, Ruang Jurusan OTKP, 

Ruang Jurusan AKL, Tempat parkir, Taman Sekolah dan Lapangan. Berikut 

beberapa dokumentasi peneliti:  

  

Lapangan dan Parkiran 
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Papan Nama-Nama Jurusan dan Taman Baca 

 

           

Taman 1 dan Ruang Jurusan Busana 

LAMPIRAN 5: Dokumentasi Bersama Narasumber  

 

        

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Plt. Kepala Sekolah       Foto bersama KapRo AKL 

UPT SMK Negeri 1 Bulukumba      Ibu Marwah, S. Pd., M. Pd. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Foto bersama KapRo BDP   Foto Bersama KapRo TKJ 

Ibu Hj. Hasrah, S. Pd. I., M. M.  Ibu Sukmawati Intang, S. Kom. 
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Foto bersama Kepala Lab. NKPI    Foto bersama Guru Agama  

   Bapak Syamsul Jihad, A. Md        Andi Pertiwi, S. Pd. I 

 

   
 

Foto bersama Peserta Didik     Foto bersama Wakasek Sarpras 

Andi Nurwahdahiah Annisa Aris      Bapak Arbanawang, S. Pd. 
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