
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. 

Istilah manajemen biasa dikenal dalam ilmu ekonomi, yang memfokuskan 

pada profit (keuntungan) dan komoditas komersial. (Muhaimin, 2019: 4) 

Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam 

pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu 

mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan 

Islam secara efektif dan efisien. Bisa juga didefinisikan sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya 

pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan 

efisien. (Muhaimin, 2019: 5) 

Kegiatan catat mencatat mengenai berbagai peristiwa di bidang 

pemerintahan serta perniagaan, atau kegiatan di dalam masyarakat, telah 

tumbuh dan berkembang di pusat kerajaan maupun pusat kebudayaan sebagai 

bentuk awal manajemen administrasi dan telah berlangsung ribuan tahun 

sebelum masehi. Di Babylonia, telah ditemukan catatan-catatan yang ditulis 

di atas tanah liat yang berasal dari abad ke-30 SM, demikian pula di Mesir 

ditemukan berbagai catatan yang menggunakan bahan dari pohon papyrus 

berabad-abad lamanya. (Sukoco, 2007: 3) 

Di Cina, pada abad ke-20 SM, telah terdapat pencatatan mengenai 

kegiatan pemerintahan dengan mempergunakan kulit binatang (penyu) yang 
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diikuti dengan pemakaian logam, bambu, dan kayu, sedangkan negara lain 

(Persia, Yunani, maupun Romawi) telah melaksanakan kegiatan tersebut pada 

abad  ke-5 SM, adapun di Indonesia telah berlangsung kegiatan administrasi 

pemerintahan pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan lain-lain 

yang dapat dilihat melalui prasasti maupun candi yang dibuat pada masa itu. 

(Sukoco, 2007: 3)Periode manajemen dan administrasi dianggap saling 

bersinonim.Manajemen adalah periode penulisan diluar pendidikan.Di zaman 

sekarang ini pendidik telah menerima kenyataan bahwa manajemen sangat 

diharapkan.(Murni, 2012: 324) 

Untuk dapat memahami administrasi pendidikan secara keseluruhan, 

maka perlu terlebih dahulu membahas titik awal pengertian tersebut, yaitu 

administrasi. Pengertian dasar tentang administrasi itu akan merupakan 

tumpuan pemahaman administrasi pendidikan seutuhnya. Secara sederhana 

administrasi ini berasal dari kata latin “ad” dan “ministro”. Ad mempunyai 

arti kepada” dan ministro berarti “melayani”.Secara bebas dapat diartikan 

bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap 

subjek tertentu.Memang, zaman dulu administrasi dikenakan kepada 

pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau 

menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahan.(Daryanto, 2011: 1) 

Administrasi pendidikan menempatkan manusia dalam puncak, 

sehingga menjadi faktor yang menentukan karena manusialah yang membuat 

kebijakan, menata, mengoordinasikan, dan menilai segala aktivitas 

pendidikan.Pada dasarnya pengertian administrasi pendidikan merupakan 

penerapan pengertian administrasi dalam arti luas pada bidang pendidikan. 
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Administrasi sangat penting dalam lembaga pendidikan untuk 

membantu agar lembaga tersebut dapat berjalan lebih efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan, mengarahkan mereka dalam mengahadapi berbagai 

masalah dan memberi semangat dan mempersiapkan untuk mengahadapi 

masalah lain. (Murni, 2012: 322) 

Administrasi membutuhkan kerjasama antara guru dankaryawan tata 

usaha dalam mewujudkan keefektifan prosesbelajar mengajar. Administrasi 

di sekolah mencakup padaadministrasi kurikulum, administrasi peserta 

didik,administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasihubungan 

sekolah dan masyarakat (Husemas), administrasilayanan khusus, administrasi 

tata usaha, administrasi keuangan, serta administrasi sarana 

prasarana.(Afriansyah, 2019: 1) 

Namun dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan  

pengelolaan administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Administrasi 

sarana dan prasarana yang membahas terkait pencatatan berkas/dokumen dari 

proses perencanaan,  pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sampai pada 

penghapusan sarana prasarana yang ada di SDN Kasupute. 

Proses manajemen/pengelolaan administrasi sarana dan prasarana 

yang dilaksanakan di SDN Kasupute melibatkan Kepala Sekolah dan 

beberapa Guru. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan administrasi sekolah yang mengakibatkan berkas-berkas yang 

dimiliki sekolah tidak lagi tersusun secara sistematis. Salah satunya yaitu 

tidak menetapnya ruang kantor dan ruang guru yang membuat pengaturan 

berkas-berkas sekolah menjadi kacau dan ada beberapa berkas yang tercecer 



 

4 

 

atau hilang diakibatkan perpindahan ruangan secara berulang. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Bapak Intin Karlin selaku Guru/Pengelola Administrasi 

SDN Kasupute yang mengungkapkan bahwa: 

“Proses administrasi saat ini mulai berjalan dengan optimal seperti 

sebelumnya. Meskipun beberapa waktu yang lalu penataan berkas-

berkas dokumen sempat kacau dikarenakan pindahnya ruang kantor 

dan ruang guru secara berulang. Hal ini juga mengakibatkan 

tercecernya beberapa berkas-berkas sekolah” (Wawancara Bapak Intin 

Karlin selaku Guru/Pengelola Administrasi SN Kasupute, 16 Juli 

2020) 

Selain itu, kurangnya kelengkapan sekolah yang dapat menunjang 

proses administrasi semakin membuat pihak sekolah menjadi terkendala 

dalam proses pengelolaan administrasi secara maksimal. Kelengkapan 

sekolah yang dimaksud seperti komputer, printer, alat tulis kantor (ATK), dan 

lain sebagainya. Hal ini diungkapan oleh Ibu Rosmiatin selaku Kepala 

Sekolah baru di SDN Kasupute. 

Ibu Rosmiatin selaku Kepala Sekolah SDN Kasupute menambahkan 

bahwa: 

“Saat ini proses pelaksanaan administrasi di SDN Kasuputemasih 

belum optimal dikarenakan sumberdaya manusia yang dimiliki 

sekolah masih sangat kurang, sehingga ada guru yang harus 

menanggung beban pengelolaan yang berlebih. Ditambah lagi 

minimnya perlengkapan yang ada di sekolahyang diharapkan dapat 

menunjang proses administrasi.”(Rosmiyatin Kepala Sekolah SDN 

Kasupute, 9 Agustus 2019) 

Kepala Sekolah berusaha untuk memperbaiki proses pengelolaan 

administrasi mulai dari awal terlebih pada administrasi sarana dan prasarana 

sekolah. Karena administrasi merupakan salah satu hal yang penting 

dilaksanakan di sebuah lembaga terlebih lagi dalam lembaga pendidikan yaitu 

sekolah.Kepala Sekolah juga berusaha agar administrasi dilakukan tidak 
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hanya secara manual tapi juga dengan komputerisasi agar berkas ataupun data 

yang telah dibuat dan dikumpulkan tidak mudah rusak dan hilang.Hal ini juga 

di lakukan agar pelaksanaan administrasi di sekolah dapat menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan  

pada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan administrasi sarana dan 

prasarana di SDN Kasupute Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana proses pengelolaan 

administrasi sarana dan prasarana di SDN Kasupute, Kecamatan Wawotobi, 

Kabupaten Konawe.  

Dari rumusan masalah tersebut, maka beberapa pertanyaan penelitian 

diajukan: 

1.3.1 Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana di SDN Kasupute? 

1.3.2 Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di SDN Kasupute? 

1.3.3 Bagaimana penginventarisasiansarana dan prasarana di SDN 

Kasupute? 

1.3.4 Bagaimana pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana di 

SDN Kasupute? 

1.3.5 Bagaimana penghapusan sarana dan prasarana di SDN Kasupute? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1.4.1.1 Untuk mengetahui perencanaan sarana dan prasarana di SDN 

Kasupute. 

1.4.1.2 Untuk mengetahui pengadaan sarana dan prasarana di SDN 

Kasupute. 

1.4.1.3 Untuk mengetahui penginventarisasiansarana dan prasarana di 

SDN Kasupute. 

1.4.1.4 Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana di SDN 

Kasupute. 

1.4.1.5 Untuk mengetahui penghapusan sarana dan prasarana di SDN 

Kasupute.  

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.4.2.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya hasil 

penelitian yang telah diadakan sebelumnya serta memperluas 

keilmuan yang berkaitan dengan usaha sekolah dalam mengelola 

administrasi sarana dan prasarana di SDN Kasupute. 

1.4.2.2 Manfaat praktis 

1.4.2.2.1 Bagi perguruan tinggi 

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran 

tentang pengelolaan administrasi sarana dan prasarana 

di SDN Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten 
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Konawe.Sehingga dari penelitian ini diharapkan 

memberikan konstribusi yang positif bagi lembaga. 

1.4.2.2.2 Bagi SDN Kasupute 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan 

Guru tentang pengelolaan administrasi sarana dan 

prasarana yang baik di SDN Kasupute. 

1.4.2.2.3 Bagi pelajar atau mahasiswa 

Penelitian ini untuk mengetahui bahwa 

pengelolaan administrasi sarana dan prasarana adalah 

salah satu hal yang penting dalam lembaga 

pendidikan untuk berjalannya proses administrasi 

yang baik di dalam lembaga pendidikan. 

1.4.2.2.4 Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai usaha untuk 

megembangkan kemampuan penulisan karya tulis 

ilmiah.Selain itu juga, penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh pengalaman praktis dilapangan. 

1.5 Definisi operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel dalam penelitian 

ini, berikut definisi operasional yang digunakan: 

1.5.1 Menurut Syamsul Djamil administrasi dalam arti sempit adalah 

kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan 

ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis 
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ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah seluruh 

proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan 

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya 

guna dan berhasil guna. (Djamil, 2008) Jadi administrasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan tulis menulis yang 

berkaitan dengan seluruh bidang kegiatan seperti pencatatan, surat 

menyurat, masalah hukum, sosial, ekonomi serta hal-hal yang penting 

lainnya terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh 

peserta didik maupun tenaga pendidik dan kependidikan. 

1.5.2 Menurut Risnawati, sarana pendidikan merupakan semua perangkat, 

peralatan, dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses 

pendidikan di sekolah. Adapun prasarana pendidikan adalah semua 

perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan sekolah. (Risnawati, 2014) Jadi sarana 

dan prasarana pendidikan dalam penelitian adalah semua fasilitas yang 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah baik itu yang 

menunjang pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung. 

Jadi administrasi sarana dan prasarana yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi mengenai 

sarana dan prasarana secara  sistematis baik internal maupun eksternal terkait 

semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung yang 

menunjang jalannnya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam 

pendidikan. 


